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اﻫﺪاف ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در
ﺣﻮزه ﻫﺎي آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل و ﻧﺸﺮ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ﺑﺪﯾﻊ،
از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ،ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ،داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ،داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮاي
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ از اﯾﻦرو
اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد:
اﻫﺪاف ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ و داﻧﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران وﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺒﺎدل آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﮐﺴﺐ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺎزه ﻋﻠﻤﯽ
 ﻣﺸﺎرﮐﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻتﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا
 ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه /ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ارﺳﺎل ﯾﺎ در ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺮﯾﻪاي ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي درج در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
 ﺗﺄﯾﯿﺪ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ -ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ

»راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎپ در ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ«

رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﯾﺮ در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ارﺳﺎل
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺿﺮورﯾﺴﺖ.
-1ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
ﻣﺠﻠﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻼت ﯾﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎ،
ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 -2روش ﺗﺪوﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﺟﺰاي زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
 -2-1ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان
ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻤﺖ و آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ )ﺗﻠﻔﻦ ،ﻓﺎﮐﺲ و اﯾﻤﯿﻞ( اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﮔﻮﯾﺎ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ از  15واژه ﺑﺎﺷﺪ.
 -2-2ﭼﮑﯿﺪه
ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺸﺮده وﮔﻮﯾﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ ،اﻫﻤﯿﺖ ،روش ﮐﺎر و
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﺑﻮده و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً از  300واژه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -2-3واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  5واژه ﮐﻠﯿﺪي ،درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در اﻧﺘﻬﺎي ﭼﮑﯿﺪه اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 -2-4ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻣﺮور ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي آنﻫﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ را
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
 -2-5روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺷﯿﻮه اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮح آﻣﺎري و روشﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد.

 -2-6ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده و از ﺟﺪول ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ،ﻧﻤﻮدار و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 -2-7ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه و
درﺑﺎره آنﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﻻزم را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -2-8ﻣﻨﺎﺑﻊ
 -2-8-1راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش درون ﻣﺘﻨﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درون ﻣﺘﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﯾﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺑﺎ وﯾﺮﮔﻮل ) (،ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ (Noe, 2008) :ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول
ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن »ﻫﻤﮑﺎران« ذﮐﺮ ﮔﺮدد )) (Colquitt et al., 2001ﻣﺤﺴﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،
 .(1388در ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ و ﻓﺎرﺳﯽ ،اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ آورده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﺸﺘﺮك از ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﻔﺮد و
ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -2-8-2راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺘﻦ

ﮐﺘﺎب:
Noe, R. A. (2010). Employee training and development. New
York: McGraw-Hill.
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ:
JOO, B. (2005). Executive Coaching: A Conceptual Framework from an
Integrative Review of Practice and Research. Human Resource
Development Review, 4(4), 462-488.

ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﻤﺎﯾﺶ:
;Hoseini, A. and Razavi, Masoume. (2011). Promoting Human Resources
A New Look at the Status of Human Resources in Developing the
Organization in the Third Millennium, 1th National Congress of
Organizational Training Management, Shahid Beheshti University,
Iran.
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ :
Stener, L. (2007). the relevance of coaching for front line receptionists in
the hotel industry. Tourism and Hospitality Management. Ph.D.
dissertation. Gutenberg University.
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ:
Webb, P. (2006). The impact of executive coaching on leadership
effectiveness. Retrieved from: http://www.intentional.com.au.
 -2-9ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )(Abstract
ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ،ﻣﺘﻦ و واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏﺳﺘﻮﻧﯽ و در ﮐﺎﻏﺬ  A4ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎوي  2ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ،راﺳﺖ و
ﭼﭗ ،ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  BNazaninو اﻧﺪازه ﺣﺮوف  12و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﺮ  1ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم اﺻﻮل
ﻧﮕﺎرﺷﯽ ،ﺑﺪون اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻂﺧﻮردﮔﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Word2007ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه؛ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت آن از 25
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ در آن ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺎم و ﻧﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه )ﮔﺎن( در آن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺎم ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آدرس ﺗﻤﺎس
و  E-mailﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل و از ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق در ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺣﺎوي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪاول ،ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎ ،اﺷﮑﺎل و ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ:
 -اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪاول ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎره و

ﻋﻨﻮان ﺟﺪاولﻫﺎ در ﺑﺎﻻ و ﻣﻨﺒﻊ آنﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ذﮐﺮ ﮔﺮدد.
 ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺟﺪول ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻋﻨﻮان و واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎم ارﻗﺎم ﺟﺪولداراي واﺣﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان واﺣﺪ را در ﻋﻨﻮان ﺟﺪول در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد.
 ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻨﻮان و ﻣﺘﻦ ﺟﺪول ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎيآﻣﺎري ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﺪول ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از دو
ﺟﺪول آورده ﺷﻮد.
 ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎره ،ﻋﻨﻮانﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﺿﺢ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺎ و داراي ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ .ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪهاﻧﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 ﺟﺪاول ،ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻣﻌﻤﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﮔﺮدد.
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ،ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﻪﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن )داﻧﺸﺠﻮ ،اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور( اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -4ﻣﺠﻠﻪ آﻣ ﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻖ رد ،ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ وﯾﺮاﺳﺘﺎري ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد و از اﻋﺎده ﻣﻘﺎﻻت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
 -5ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻻت از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ آدرس  www.istd.saminatech.irاﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -6ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﻢ از ﺟﺪاول ،اﻋﺪاد و ارﻗﺎم و ...ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ« در اﻧﺘﺨﺎب ،وﯾﺮاﯾﺶ و
ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ آزاد اﺳﺖ.
 -7از زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺪل
ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻔﺴﯿﺮي ) (ISMدر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان /ﻓﺮزاﻧﻪ ﺗﺎري ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﻤﺲ،
ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺿﺎﯾﯽزاده 1................................................................................................................................................
واﮐﺎوي اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺘﻮر و ﻣﻨﺘﯽ در ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪاﻻﺳﺘﺨﺪام
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ :روﯾﮑﺮدي ﮐﯿﻔﯽ /ﺳﻤﯿﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪي ،ﮐﻮرش ﻓﺘﺤﯽ واﺟﺎرﮔﺎه ،اﺑﺎﺻﻠﺖ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﺮوز
ﻗﻠﯿﭻﻟﯽ29 ..................................................................................................................................................................
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد ،ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري/
ﺣﺴﻦ ﻋﺎﺷﻘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎدرﻋﻠﯽ ﻗﻮرﭼﯿﺎن57 ......................................................................................
ﻣﺪل ﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و اﻟﮕﻮي اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش /ﮐﻠﺜﻮم ﻧﺎﻣﯽ ،ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎسزاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﯽ ،ﻋﺒﺎس
ﺑﺎزرﮔﺎن77...................................................................................................................................................................
ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ج.ا.ا /ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺛﺎﻧﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﺮاب ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻨﯽ 97.......................................................................................
آﺳﯿﺐﻫﺎ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻤﺮك ج .ا .اﯾﺮان /ﻣﺮﺗﻀﯽ ﯾﺎراﺣﻤﺪي،
رﺿﺎ ﻧﺠﻒﺑﯿﮕﯽ ،ﮐﺮماﻟﻪ داﻧﺶﻓﺮد ،اﮐﺒﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰ115 ...................................................................................
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان /ﻣﺮﯾﻢ
ﺣﺎﻓﻈﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺮادي 135 ..................................................................................................................................

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
سال چهارم ،شماره  ،14پاییز 1-27 ،1396

Quarterly Journal of Training & Development of
Human Resources Vol.4, No 14, 2017, 1-27

شناسایی و مدلسازی مهمترین چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی با رویکرد مدل
سازی ساختاری تفسیری ( )ISMدر شرکت ملی گاز ایران
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(تاریخ دریافت1396/01/30 :؛ تاریخ پذیرش)1396/06/28 :
چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی و مدلسازی مهمترین چالشهای پیشروی بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت
ملی گاز ایران میباشد .روش پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطالعات ،از نوع کیفی است .در
این تحقیق ابتدا بر اساس روش نمونه گیری در دسترس به بررسی اسناد و تحقیقات مرتبط پرداخته شد و پس از شناسایی
مؤلفههای مرتبط با چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی ،در گام بعد براساس روش مدیریت تعاملی و با استفاده از
نرمافزار الگوسازی ساختاری تفسیری ( )ISMکه یکی از شیوههای تحقیق کیفی است ،با بررسی نظرات  7نفر از خبرگان
حوزه آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز که به صورت هدفمند انتخاب شدند ،تعداد  7مؤلفه به عنوان چالشهای نهایی
بکارگیری آموزش الکترونیکی تعیین شده است .سپس ساختار ارتباطات فیمابینی و میزان اهمیت آنها در قالب یک شبکه
تعاملی ترسیم گردید .براساس یافتههای نهایی پژوهش ،مهمترین چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی در بخش ستاد
شرکت ملی گاز عبارتند از :نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات ،نبود الگوریتم و روش اجرایی مشخص،
ضعف ارتباطات شبکهای ،عدم اطالعرسانی درست از ظرفیتهای آموزش الکترونیکی ،محتوای ناکافی ،اجرای نادرست
آموزش الکترونیکی و بیانگیزگی کارکنان .بر این اساس ،مشخص شد که « نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و
مقررات» به عنوان مهم ترین چالش بکارگیری آموزش الکترونیکی بر روی سایر چالشهای منتخب دیگر ،اثرگذاری مستقیم
و یا غیرمستقیم دارد .کاربرد یافتههای تحقیق و پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده در انتهای پژوهش قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :آموزش الکترونیکی ،چالشها ،مدلسازی ساختاری تفسیری
 -1این مقاله با حمایت و پشتیبانی شرکت ملی گاز ایران انجام شده است.
-2کارشناس ارشد علوم تربیتی ،گرایش برنامه ریزی درسی ،گروه آموزش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
مسئول مکاتباتtari.farzane70@gmail.com :
 -3دانشیار علوم تربیتی ،گرایش مدیریت آموزشی ،گروه رهبری و توسعه آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -4ا ستادیار علوم تربیتی ،گرایش فناوری اطالع رسانی در آموزش عالی ،گروه آموزش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی،
تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
از آنجا که نیروی انسانی کارآمد ،با ارزشترین منبع هر سازمانی به حساب میآید قسمت اعظم
سرمایهگذاریها ،معطوف به نیروی انسانی گردیده است .مهمترین ابزاری که در این منظور مورد
استفاده قرار میگیرد "آموزش" است که با هدف ارتقا کیفی سطح مهارت ،دانش و نگرش موجب
توانمندی افراد در ایفای وظایف خود و کامیابی سازمان ،مورد استفاده قرار میگیرد ( خراسانی و حسن
زاده بارانی کرد ،1386 ،ص  .)40تأثیری که پیشرفت فنآوری بر حوزه آموزش داشته ،در قالب آموزش
الکترونیک بروز کرده است .آموزش الکترونیکی به عنوان یک پارایم جدید در آموزش مدرن ،مجموعه
فعالیتهایآموزشی است ( )Jia et al., 2011که با استفاده از رسانههای الکترونیکی ،فناوریهای
آموزشی و فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش صورت میگیرد ()Contreras & Shadi, 2015
و جزء محیطهای شاخص یادگیری در عصر اطالعات محسوب میشود چرا که امروزه شرط بقا و داشتن
میزان بیش تری از سهم بازار برای هر سازمانی وابسته به سرعت ،راحتی و سادگی چرخش اطالعات در
سازمان است (خراسانی و دوستی.)1390،
قابلیت های آموزش الکترونیکی فرصت مناسبی را برای تمام دست اندرکاران سیستمهای آموزشی
به وجود آورده تا هر چه سریعتر بتوانند آموزشهای فراگیر و مبتنی بر آخرین فناوریهای موجود را در
سازمانها و مؤسسات خود آغاز کنند ( .)Liu et al, 2009به منظور تحقق این مهم ،الزم است ابعاد
مختلف آمادگی چه به لحاظ عناصر شبکهای و چه به لحاظ آمادگی انسانی و سازمانی مورد بررسی و
ارزیابی قرار گیرد .این ارزیابی آمادگی جهت استقرار و اجرای آموزش الکترونیکی به مسئوالن و
سیاستگذاران اجازه میدهد تا سیاست مناسبی را اتخاذ کرده و طرحهای توسعه را با مشارکت همه
گروههای ذینفع اجرا کند( فیضی و بهزادی .)1393 ،هانی ) 2002( 1برای آمادگی یادگیری الکترونیکی،
عناصر منابع انسانی ،سیستم مدیریت یادگیری ،محتوا ،زیرساختهای فنی ،منابع مالی و تهیهکنندگان
را بر میشمرد ( .)Honey, 2002همچنین ورنالج )2004( 2آمادگی کارمندان ،مدیریت ،مالی ،فنی،
محیطی و آمادگی فرهنگی را عنوان میکند ( .)Machado, 2007از مقایسه شاخصهای موثر در
مدلهای آمادگی الکترونیکی مشاهده میشود که آمادگی زیرساخت فنی ،آمادگی محتوا ،آمادگی
فرهنگی ،آمادگی منابع انسانی و منابع مالی در اکثر مدلها مورد توجه قرار گرفته است ( فیضی و
بهزادی.)1393 ،
مباحث فوق نشان میدهد که برای اجرای هر طرح جدید ،ازجمله آموزش الکترونیکی ،زیرساختارها
و آمادگیهایی در سازمان مورد نیاز است و فراهم نبودن این زیرساختارها چالشی جدی برای اجرای آن

1-Honey
2-Vernalej
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محسوب میشود .در ایران تاکنون تالشهایی برای پیادهسازی آموزش الکترونیکی انجام شده است اما
هیچ سازمانی تا به حال به طور جامع موفق به اجرای آن نبوده است (صفوی جهرمی و همکاران،
 .)1394به زعم ال هجرن و همکاران ) 2013( 1موفقیت یادگیری الکترونیکی به صورت چشمگیری
وابسته به ارزیابی و شناخت دقیق چالشهای کلیدی آن بوده ( )Al-Hujran et al, 2013و توجه و
رسیدگی از سوی مدیران و طراحان سیستم را میطلبد .چرا که آماده نبودن سازمانها در راهاندازی و
بکارگیری آموزش الکترونیکی و چالش های موجود در این راه ،باعث عدم استفاده از ظرفیتهای آن و
بینتیجه ماندن تالشها خواهد شد .با توجه به لزوم اهمیت بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت
ملی گاز ایران به عنوان روشی نوین و مؤثر در ارائه وانتقال اط العات و گسترش آن با توجه به درخواست
روزافزون ،نیاز به تحقیق در این خصوص را بیشتر میکند .لذا به منظور پیادهسازی موفق آموزش
الکترونیکی باید به خوبی چالش های مربوطه را با عنایت به اقتضائات زیست بومی و شرایط خاص
محیطی شناسایی و بر اساس این ویژگیها نسبت به ارائه آموزش مجازی اقدام نمود.
علیرغم تحقیقات گستردهای که در زمینه آموزش الکترونیکی و شناسایی چالشهای مرتبط با آن
صورت گرفته است ،ولی تاکنون به ارتباط و تعیین میزان اهمیت چالشها در قالب یک مدل پرداخته
نشده است .لذا پژوهش حاضر درصدد شناسایی چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت
ملی گاز در پنج دسته شامل چالشهای زیرساختی -فنی ،فرهنگی -اجتماعی ،آموزشی ،مالی -حقوقی
و سازمانی -مدیریتی و ارتباط بین آنها دریک مدل یکپارچه است .در این تحقیق ،ابتدا به بررسی
ادبیات نظری موجود در زمینه موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد و در بخش بعدی پس از معرفی
روششناسی ،یافتهها ارائه خواهد شد .بخش انتهایی مقاله به بحث و نتیجهگیری در رابطه با یافتهها و
ارائه پیشنهادهای کاربردی اختصاص داده شده است.
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

با وجود گستردگی آموزش الکترونیکی و دستاوردهای حاصل از آن ،هنوز تعریف واحدی از آن در
بین متخصصان این حوزه وجود ندارد (اصغری و همکاران .)1391 ،زیرا " مؤسسات ،سازمانها و
متخصصان هر کدام با توجه به دیدگاههای خود و کارکردهای یادگیری الکترونیکی ،تعاریف متعددی از
آن ارائه کردهاند" (مجیدی ،1388 ،ص  .)11در ذیل تعاریفی که محققین مختلف از این مفهوم ارائه
کردند ،اشاره شده است :آموزش الکترونیکی فرایند یادگیری است که با هدف ایجاد یک محیط
یادگیری تعاملی مبتنی بر کاربرد رایانه و اینترنت شکل گرفته و از طریق آن فراگیران در هر مکان و
زمانی میتوانند به منابع و اطالعات دسترسی داشته باشند (.)Ali Mosa et al, 2016

& et al

1-Al-Hujran
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آموزش الکترونیکی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTجهت ارائه اطالعات برای
آموزش در شرایطی که مربیان و شاگردان به وسیله عواملی همچون فاصله ،زمان یا هر دو جدا شدهاند.
این امر با هدف باالبردن تجربه و عملکرد یادگیری یادگیرندگان است ( .)Tarhini et al, 2016
همچنین هورتون )2011( 1آموزش الکترونیکی را به عنوان مجموعهای از آموزشهای ارائه شده به
وسیله تمام رسانههای الکترونیکی چون اینترنت ،اینترانت ،اکسترانت تعریف مینماید ،لذا با حذف موانع
زمانی و مکانی ،افراد می توانند مسئولیت یادگیری مادام العمر خود را بر عهده بگیرند ( & Bouhnic
.)Almajali et al, 2016; Obeidat et al, 2016 & Marcus, 2006
الکساندر رامیزوفسکی ) 2004( 2در تعریفی که از یادگیری الکترونیکی ارائه کرده ،یادگیری
الکترونیکی را متشکل از چهار بعد میداند .وی بیان میکند که یادگیری الکترونیکی میتواند هم
فعالیتی انفرادی و هم فعالیتی گروهی باشد .در عین حال عالوه بر این دو بعد ،یادگیری الکترونیکی هم
به صورت پیوسته (ارتباط همزمان یعنی ارتباط با منابع یادگیری و با افراد به صورت همزمان و به
صورت واقعی) و هم به صو رت گسسته (ارتباط ناهمزمان یعنی با استفاده از لوح فشرده آموزشی) که
قبالً تهیه شده و یا از طریق مواد آموزشی که قبال از اینترنت فراخوانی شده است) می باشد
( .)Romiszowski, 2004همچنین روزنبرگ )2001( 3یادگیری الکترونیک را استفاده از فنآوری
اینترنت برای تحویل خدمات وسیعی که منجر به بهبود دانش و عملکرد میشود ،تعریف نموده است.
علی و ماگالهاس ( 2008 ) 4معتقد هستند که این تعریفهای ارائه شده برای آموزش الکترونیکی بر
پایه سه معیار بنیادی میباشد:
• اول اینکه آموزش الکترونیک به صورت شبکهای است که این موضوع باعث میشود که
آموزشها و اطالعات در این فرایند به صورت لحظهای بتوانند به روز ،ذخیره ،بازیافت و توزیع شوند
و به اشتراك گذاشته شوند.
• آموزش الکترونیک از طریق رایانه و با استفاده از یک فناوری استاندارد اینترنت به دست
استفاده کننده نهایی میرسد.
• آموزش الکترونیک بر گسترده ترین دید نسبت به یادگیری یا به عبارتی دیگر نوعی از
یادگیری که ورای پارادایمهای سنتی آموزش است ،تمرکز دارد (.)Ali & Magalhaes, 2008
آموزش الکترونیک ،راهی برای فراهم کردن اطالعات درست برای فرد درست در زمان درست است،
همچنین اساس دانش فردی را گسترده میکند و دید فرد به جهان واقع را تعدیل مینماید .تعداد

1-Horton
2-Romiszowski
3-Rosenberg
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زیادی از شرکتها همزمان با اینکه توسعه منابع انسانی به یکی از اولویتهای مدیران استراتژیک تبدیل
میشود ،بر روی یادگیری الکترونیک سرمایهگذاری می کنند و آن را بخشی از برنامه آموزش خود قرار
میدهند (همان).
یعقوبی و همکاران ( )1387سه دلیل عمده جهت بکارگیری آموزش الکترونیکی در سازمان را ارتقاء
کیفیت برنامههای آموزشی ،ارتقا دسترسی به فرصتهای یادگیری ،کاهش هزینههای کلی میدانند
(مهدیون و همکاران ،)1393 ،بنابراین میتوان بیان نمود که آموزش الکترونیکی یک سرمایهگذاری
مفید در یادگیری مستمر کارکنان تلقی میشود ،به گونهای که در سطح فردی به ارزشمندی و تعالی و
در سطح سازمانی به بهبود و توسعه منجر میگردد (هداوند و کاشانچی )1392 ،لذا سازمانها به طور
فزاینده از آموزش الکترونیکی به عنوان روش اصلی برای تربیت نیروی انسانی و ارتقای مهارتهای
ایشان استفاده میکنند (کاظمی و بابایی .)1387 ،اما باید خاطر نشان کرد که با وجود فراهم شدن
فرصتها و مزایای بسیار در سیستم آموزشهای الکترونیکی ،می بایست به مدیران و برنامهریزان نسبت
به فرایند استفاده از یادگیری الکترونیکی در سازمان هشدار داد ،چرا که بکارگیری آموزش الکترونیکی
بدون برنامهریزی صحیح احتماالً منجر به بروز موانع و چالشهایی از قبیل باال رفتن هزینه آموزش،
محصوالت یادگیری ناهماهنگ و در نهایت شکست خواهد شد (قائنی و عبدحق.)1388 ،
سازمانها برای اینکه بتوانند آموزش الکترونیکی را به صورت مؤثر به کار بگیرند ،باید فناوری
مربوط به آموزش الکترونیک را با سیستمهای فعلی خود هماهنگ کنند .سازمانها باید اطمینان حاصل
کنند که توانایی الزم را برای اجرای آموزش الکترونیکی را دارند ،به کارکنان نحوه استفاده از آنها را
آموزش بدهند و سیستمها را به روز رسانی کنند ( .)Ali & Magalhaes, 2008اگر چه بسیاری از
سیستم های آموزش الکترونیکی در سرتاسر جهان راه اندازی شده و پیشرفتهای قابل توجهی را
داشته اند ،اما تحقیقات حاکی از آن است که در مسیر ایجاد و توسعه محیط آموزش مجازی مشکالت و
چالشهای زیادی وجود دارد ( .)Al-Hujran et al, 2013بر این اساس ،در بررسی پژوهشهای
مختلفی که با هدف شناسایی چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی انجام شده است میتوان پی برد
که چالشهای مذکور در پژوهشهای مختلف متفاوت است و هر یک از صاحب نظران به عناصر کم و
بیش متفاوتی اشاره کردهاند که در ادامه شرح برخی از آنها ارائه میشود.
الغمدی و سامرجی  )2016(1در تحقیق خود موانع آموزش الکترونیکی را شامل :موانع درونی اعم
از عدم تسلط کافی بر زبان انگلیسی ،نبود مشوقهایی برای استفاده از یادگیری الکترونیکی ،فقدان الگو
و طرح مشخص ،نگرانی در مورد کیفیت دروس الکترونیکی ،ترس از تکنولوژی میداند و در بخش موانع
بیرونی به مواردی چون دسترسی ضعیف به اینترنت و شبکه ،عدم آموزشهای صحیح در حوزه آموزش

& Samarji

1-Al-Gamdi
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الکترونیکی ،فقدان پشتیبانی فنی ،دسترسی ناکافی به سختافزار و نرمافزار ،نبود سیاستها و خطمشی
سازمانی برای یادگیری الکترونیکی ،عدم پشتیبانی از طراحی آموزشی برای یادگیری الکترونیکی،
نگرانی درباره حجم کاری ،نبود زمان کافی برای گسترش دروس الکترونیکی ،نگرانی در مورد نبود
امکان دسترسی به فراگیران و مدرسان ،اشاره میکنند.
روی ) 2015(1در تحقیقی با عنوان" موانع آموزش مجازی در سازمانهای کوچک و متوسط :آیا
آنها هنوز هم وجود دارند؟ "مهمترین موانع آموزش الکترونیکی در سازمانهای متوسط و کوچک
عبارتند از :فقدان آموزش و پشتیبانی (پشتیبانی فنی ،زیرساختهای فنی ناکافی) ،فقدان دانش و
مهارت کارکنان ،پایین بودن سطح تعامل در آموزش الکترونیکی ،مشکالت مربوط به هزینه (هزینه
خرید دورههای مجازی یا توسعه آنها درمنزل) و مشکالت فرهنگی دانست .تارس و همکاران ) 2015(2
نیز در پژوهش خود با عنوان "چالش های بکارگیری آموزش الکترونیکی در کنیا :یک مطالعه موردی در
دانشگاههای دولتی کنیا" که به روش آمیخته (کمی و کیفی) صورت گرفته است ،به بررسی
چالش هایی که مانع از بکارگیری موفق آموزش الکترونیکی در کشورکنیا میشود ،پرداخته است .موانع
شناسایی شده در این مطالعه شامل :زیرساخت های فناوری اطالعات و آموزش الکترونیکی ناکافی،
محدودیتهای مالی  ،کمبود پهنای باند اینترنتی مقرون به صرفه مناسب ،فقدان سیاستها و روشهای
اجرایی آموزش الکترونیکی ،فقدان مهارت فنی کارکنان آموزش در توسعه یادگیری الکترونیکی و
محتوای الکترونیکی ،عدم عالقه و تعهد کارکنان آموزش به استفاده از آموزش الکترونیکی ،مقدار زمان
موردنیاز جهت توسعه محتوای آموزش الکترونیکی است.
در ادامه بررسی چالشها ،ذوالقدری و مالحی ( )2013در تحقیق خود موانع آموزش الکترونیکی را
از دیدگاه کارکنان و دانشجویان معرفی کرده اند .موانع استخراج شده از این تحقیق شامل :نبود حمایت
مدیریتی ،غیر قابل قبول بودن مدرك اهدایی در این روش ،برای برخی از مدیران و مسئوالن ،مسائل
مالی و مدیریتی برای محافظت از تجهیزات ،نبودن سرمایهگذاری کافی برای یادگیری الکترونیکی ،باال
بودن هزینه به روز کردن مطالب و پایین بودن دستمزد مدرسان در این روش میباشد .همچنین
الهجرن و همکاران ( )2013فقدان آگاهی درباره سودمندی کاربرد آموزشهای الکترونیکی ،فقدان درك
روشن از ماهیت و چیستی آموزش الکترونیکی ،مقاومت مدرسان برای پذیرش و کاربرد یادگیری
الکترونیکی ،مقاومت فراگیران در مقابل تغییر روشهای سنتی آموزش ،عدم دسترسی مداوم به وب
سایتهای آموزش الکترونیکی ،نبود حمایتهای دولت و مؤسسات آموزشی از بکارگیری آموزش
الکترونیکی ،فقدان وجود دستورالعمل یا وجود دستورالعملهایی که تأثیر معکوسی را بر سودمندی
آموزش الکترونیکی دارند ،به عنوان مهم ترین موانع آموزش الکترونیکی در تحقیق خود ذکر نمودهاند.
1-Roy

& et al

2-Tarus

7

شناسایی و مدلسازی مهمترین چالشهای بکارگیری / ... :فرزانه تاری ،غالمرضا شمس مورکانی و مرتضی رضاییزاده

در مطالعه دیگری جی بادین و آکینی سویه  )2010(1از جمله عوامل عدم موفقیت یادگیری
الکترونیکی را ناامیدی و بیانگیزگی فراگیران ،سرمایهگذاری ضعیف و نامناسب در فناوری آموزش و
پرسنل آموزشی ،اجرای ضعیف دورههای آموزشی ،کمبود مشارکت و تعامل و همچنین هزینههای
سنگین پرسنل و فناوری آموزشی نام بردهاند .عالوه بر این ،ونکتاچلوم و مانیوسامی )2006( 2در تحقیق
خود با عنوان "موانع آموزش الکترونیکی سازمانی در موریس" فقدان فرهنگ یادگیری سازمانی ،نبود
حمایت مدیریت سازمان ،فقدان حمایت مالی سازمان برای فراهم نمودن سختافزار و نرمافزار ،دشواری
برای اندازهگیری نتایج (اثربخشی هزینههای) ،عدم شایستگی و آمادگی مدرسان ،عدم وجود آزادی و
استقالل برای کارکنان ،نامعتبر بودن و عدم دسترسی ، ITنبود آموزش و مهارت ، ITفقدان آگاهی و
اطالع صحیح از آموزش الکترونیکی ،بیانگیزگی کارکنان را از مهمترین موانع آموزش الکترونیکی
دانستند.
از مطالعه مطالب فوق در رابطه با چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی در محیطهای علمی و
سازمانی ،موانع بسیاری را میتوان از آنها برداشت نمود ،لذا پژوهشگران بر این اساس ،چالشها را به
 5دسته شامل چالشهای زیرساختی -فنی ،فرهنگی -اجتماعی ،آموزشی ،مالی -حقوقی و سازمانی -
مدیریتی با ذکر منابع مربوطه ،طبقه بندی نمودند .فهرست این چالشها از نتایج حاصل از پژوهشهای
پیشین استخراج و در جدول  1قابل مالحظه میباشد.

& Akinyosoye-gbonda
& Munusami

1-Gbadeyan

2-Vencatachellum

8

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال چهارم ،شماره  ،14پاییز 1396

جدول  :1فهرست چالشهای استفاده از آموزش الکترونیکی در توسعه منابع انسانی
ابعاد

چالش سازمانی -مدیریتی

چالش مالی -حقوقی

چالش آموزشی

دسترسی کم و ضعیف به اینترنت پر سرعت

الغمدیوسامرجی2016 ،؛ تارس و همکاران2015 ،؛
ونکتاچلوم و مانیوسامی2006 ،

کمبود نیروی انسانی متخصص و با تجربه

تارس و همکاران2015 ،

دسترسی ناکافی به سخت افزار و نرم افزار

الغمدیوسامرجی2016 ،؛ تارس و همکاران2015 ،؛
ونکتاچلوم و مانیوسامی2006 ،

فقدان پشتیبانی فنی

اجتماعی

چالش فرهنگی -

چالش زیرساختی-فنی

مولفه

پژوهشگر -سال

الغمدی و سامرجی2016 ،؛ روی2015 ،

فقدان تعامل اجتماعی( احساس انزوا و تنهایی)

روی2015 ،؛ جی بادین و آکینیسویه2010 ،

مقاومت در مقابل نظام نوین آموزش

الهجرن و همکاران2013 ،

ترس از تکنولوژی

الغمدی و سامرجی2016 ،

فقدان تعریف روشن از ماهیت و چیستی آموزش
الکترونیکی

الهجرن و همکاران2013 ،

عدم تسلط به زبان انگلیسی

الغمدی و سامرجی2016 ،

کیفیت پایین محتوای ارائه شده در آموزش مجازی

الغمدی و سامرجی2016 ،

ضعف دسترسی به فراگیران و مدرسان

الغمدی و سامرجی2016 ،

اجرای ضعیف دوره های آموزشی

جی بادین و آکینی سویه2010 ،

توجه کم به فرایند ارزشیابی دوره های آموزش مجازی

ونکتاچلوم و مانیوسامی2006 ،

پایین بودن میزان سواد اطالعاتی

روی2015 ،

مشکالت مربوط به هزینه ( هزینه خرید دوره های

روی2015 ،؛ تارس و همکاران2015 ،؛ جی بادین و آکینی

مجازی یا توسعه آن ها در منزل)

سویه ،2010 ،ذوالقدری و مالحی2013 ،

فقدان وجوددستورالعمل و قوانین

الهجرن و همکاران2013 ،

پایین بودن دستمزد مدرسان

ذوالقدری و مالحی2013 ،

سرمایه گذاری ضعیف و نامناسب

جی بادین و آکینی سویه2010 ،

بی انگیزگی کارکنان

تارس و همکاران2015 ،؛ جی بادین و آکینی سویه2010 ،؛
ونکاتاچلوم و مانیوسامی2006 ،

نبود سیاست ها و خط مشی سازمانی یادگیری
الکترونیکی

الغمدیوسامرجی 2016؛ تارس و همکاران2015

نگرانی درباره ی حجم کاری

الغمدی و سامرجی2016 ،

حمایت ناکافی مدیران سازمان از بکارگیری آموزش
مجازی

تارس و همکاران2015 ،؛ ذوالقدری و مالحی2013 ،؛
ونکتاچلوم و مانیوسامی2006 ،

فقدان فرهنگ یادگیری سازمانی

ونکتاچلوم و مانیوسامی206 ،

منبع( :مطالعات نگارندگان)

با نگاهی دقیقتر به یافتههای مندرج در جدول  1میتوان به دو خأل پژوهشی عمده در بررسی
پیشینه پژوهشهای مرتبط با چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی پی برد .اوالً تا جایی که
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مطالعات محققان این تحقیق نشان میدهد ،غالب مطالعات داخلی صورت گرفته در حیطه چالشهای
آموزش الکترونیکی ،در محیطهای علمی و دانشگاهی و از دیدگاه دانشآموزان ،معلمان ،دانشجویان و یا
اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بوده است و حال آنکه با توجه به حرکت سریع اقتصاد کشور به سمت
جهانی شدن و لزوم تجهیز شرکتها به علوم و فنون روز و روزآمد نمودن پرسنل ،میبایست توجه
بیشتری به آموزش الکترونیکی در فضای غیردانشگاهی به خصوص در محیطهای کسب و کار (سازمان -
ها و شرکت ها) مبذول داشت و به تبع آن ،فرصتها و چالشهایی را که برای سازمانها به همراه
میآورند ،بررسی نمود.
عالوه بر آن ،اکثر مطالعات بررسی شده که در این تحقیق نیز به بخشی از آنها اشاره شده است
صرفاً به شناسایی چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی پرداختهاند و میزان اهمیت آنها و روابط
بین آنها را نادیده انگاشتهاند .میتوان گفت که همه چالشها ،از میزان اهمیت و تأثیرگذاری یکسانی
برخوردار نیستند .از این رو ضرورت دارد تا عالوه بر شناسایی این انگیزانندهها ،به میزان اهمیت و روابط
علی و معلولی بین آنها نیز توجه شود .این اطالعات به سازمانها کمک میکند تا میزان تأثیرگذاری
هرکدام از این چالشها را به خوبی درك کرده و با درنظر گرفتن روابط فیمابینی این چالشها ،علی -
ترین و مهمترین آن ها را در سازمان خود با اولویت بیشتری به کارگیرند و تدریجاً به سمت رفع معلول-
ترینها و کم اهمیتترینهای این عوامل حرکت کنند.
پژوهش جاری تالش دارد تا با به کارگیری روشهای کیفی که امکان تعمق بیشتر در ماهیت،
اهمیت و روابط این چالشها را فراهم میکنند به مطالعه چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی در
شرکت ملی گاز بپردازد و به این سؤاالت پاسخ گوید:
• مهمترین چالشهای بکارگیری آموزشهای الکترونیکی در شرکت ملی گاز کداماند؟
• روابط فیمابین مهمترین چالشهای بکارگیری آموزشهای الکترونیکی در شرکت ملی گاز
کداماند؟
• میزان اهمیت چالشهای بکارگیری آموزشهای الکترونیکی در شرکت ملی گاز چقدر است؟

 -2روش تحقیق
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و مدلسازی مهمترین چالشهای پیشروی بکارگیری آموزش
الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران می باشد .روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ نحوه
گردآوری اطالعات ،از نوع کیفی است .جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران ،کارشناسان و
متصدیان فنی بخش ستاد شرکت ملی گاز ایران است که از روش نمونهگیری هدفمند جهت انتخاب
نمونه استفاده شد .روش بکاررفته در این تحقیق ،روش مدیریت تعاملی با استفاده از نرم افزار الگوسازی
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ساختاری تفسیری ( )ISMمیباشد .روش مدیریت تعاملی به عنوان شیوهای مناسب برای بررسی
موضوعات پیچیده و تعیین ارتباط بین آن ها و همچنین ،روش مؤثر در ایجاد اجماع بین نظرات گروهی
از خبرگان میباشد (رضایی زاده و همکاران .)1392 ،الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به عنوان یکی از
روشهای اجماعی مورد استفاده در جلسه مدیریت تعاملی در سال  1977توسط سیج 1ارائه گردید .این
روش شیوه ای مناسب برای تحلیل تأثیر یک عنصر بر دیگر عناصر بوده و ترتیب و جهت روابط پیچیده
میان عناصر یک نظام را بررسی می کند .به بیان دیگر ،ابزاری است که به وسیله آن ،گروه میتواند بر
پیچیدگی بین عناصر غلبه کند (آذر و بیات.)1387 ،
در این تحقیق ابتدا بر اساس روش نمونه گیری در دسترس به بررسی اسناد و تحقیقات مرتبط
پرداخته شد و پس از شناسایی مؤلفههای مرتبط با چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی ،به منظور
بررسی نظرات خبرگان ،نشستی تحت عنوان مدیریت تعاملی برگزار شد تا خبرگان حاضر در جلسه در
مورد هریک از چالشهای یافت شده در جدول شماره  1به ارائه نظر بپردازند .در این جلسه  7نفر از
مدیران و متصدیان فنی شرکت ملی گاز باروش هدفمند و بر اساس این شاخص ها انتخاب شدند) 1 :
حداقل مدرك تحصیلی آنها کارشناسی بوده  ) 2برخورداری از دانش و فهم نظری نسبت به موضوع در
افراد حاضر در جلسات مدیریت تعاملی  )3دارای بیشترین میزان همکاری در زمینه آموزش سازمانی و
داشتن حداقل  4سال کار کارشناسی در زمینه آموزش الکترونیکی  .اطالعات خبرگان شرکتکننده در
جلسه در جدول  2آورده شده است.
جدول  :2مشخصات جمعیت شناختی خبرگان
شاخص های جمعیت شناختی
مرد

5

زن

2

کارشناسی ارشد

4

کارشناسی

3

 12سال سابقه کاری

1

 10سال سابقه کاری

1

 7سال سابقه کاری

2

 5سال سابقه کاری

2

 4سال سابق کاری

1

جنسیت
تحصیالت

سابقه خدمت

فراوانی

منبع( :یافته های نگارندگان)

1-Sage
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در این مرحله به منظور گردآوری و تحلیل دادهها و نیز برای ایجاد اجماع نظر بین خبرگان شرکت
کننده در جلسه ،از تکنیکهای ایدهنویسی ،1گروههای اسمی 2و الگوسازی ساختاری تفسیری 3استفاده
شده است .این سه تکنیک در چارچوب روش مدیریت تعاملی تعریف شدهاند (رضایی زاده و همکاران،
 .)1392در جلسه مدیریت تعاملی فهرستی از چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی مستخرج از
پیشینه پژوهش (جدول شماره  )1به اعضای گروه ارائه و از آنها خواسته شد تا مهمترین آن چالشها
را بر اساس تجربیات خود شناسایی نمایند .در این مرحله خبرگان ،با استفاده از تکنیکهای ایدهنویسی
و گروههای اسمی ،مجاز به اضافه نمودن مواردی خارج از فهرست یادشده و یا ترکیب و تغییر آنها نیز
بودهاند .در نهایت پس از دو مرحله بحث و گفتگو 16 ،چالش توسط خبرگان شناسایی و نهایتاً پس از
رأیگیری  7مورد از آن ها نهایی شدند .در مرحله بعد ،از طریق نرم افزار الگوسازی ساختاری تفسیری
رابطه بین چالش های منتخب نهایی تعیین شدند .بدین منظور با ورود اطالعات به نرم افزار و طرح
سؤاالتی توسط آن ،خبرگان حاضر در جلسه با توجه به تجربیات خود در زمینه طراحی و پیاده سازی
آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ،تأثیرات قابل مالحظه هر کدام از چالشهای شناسایی شده بر
چالش دیگر را در یک فرایند ماتریکسی مورد بررسی قرار دادند .از این طریق شبکه روابط علّی -معلولی
بین چالشهای منتخب توسط نرم افزار مدلسازی ساختاری تفسیری رسم شد.

 -3یافتههای پژوهش
یافتههای این پژوهش در دو بخش به ترتیب زیر ارائه میشود:
الف) شناسایی اولیه چالش های بکارگیری آموزش الکترونیکی مستخرج از تحلیل اسناد و مدارك
در بخش نخست به منظور شناسایی مؤلفه های اصلی و فرعی چالشهای بکارگیری آموزش
الکترونیکی ،به بررسی اسناد و مدارك علمی موجود (کتابها ،پایاننامهها ،مقاالت و  )...در زمینه
آموزش ال کترونیکی و چالش های مرتبط با آن پرداخته شد .جهت دستیابی به این هدف 28 ،واحد
مط العاتی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتند و در مجموع پنج بخش اصلی چالشهای بکارگیری
آموزش الکترونیکی (فرهنگی -اجتماعی ،فنی -زیرساختی ،آموزشی ،مالی -حقوقی و سازمانی-
مدیریتی) شناسایی شد و برای هر بخش نیز مؤلفههایی تعیین گردید که گزیدهای از نتایج تحلیل
اسناد و مدارك مرتبط در شکل شماره  1ارائه شده است.

1-Idea

Writing Technique
)Groups Technique (NGT
)3-Interpretive Structural Modelling (ISM
2-Nominative
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چالش های بکارگیری آموزش الکترونیکی

زیرساختی

وسیع نبودن
پهنای باند

فرهنگی -اجتماعی

افزایش خطر
انزوای اجتماعی

دسترسی ناکافی
به سخت افزار و
نرم افزار

وجود آموزش
سنتی
نگرش منفی به
آموزش های

کمبود نیروی
انسانی متخصص

الکترونیکی

فقدان و ضعف
پشتیبانی فنی

مقاومت در برابر
تغییر

مالی -حقوقی

آموزشی

مدیریتی

باال بودن
هزینه اولیه

مسایل مربوط
به مدرسان

بی توجهی به

نبود سرمایه

مسایل مربوط

نهادهای غیردولتی

گذاری و
حمایت مالی

به فراگیران

نگرش مدیران به
کارکنان و فناوری

فقدان امکان سنجی
جهت پیاده سازی
فقدان وجود برنامه
هایی برای آموزش
مشکالت مربوط به

مسایل مربوط
ضعف در
تدوین قوانین
فقدان وجود
سیاست ملی

حمایت مدیران ارشد
نبود قانون
پایین بودن سواد
اطالعاتی کارکنان

به محتوا
مسایل مربوط
به ارزشیابی
سیستم مدیریت
یادگیری
الکترونیکی

کپی رایت

شکل :1مؤلفههای اولیه بکارگیری آموزش الکترونیکی در سازمانها
منبع( :یافتههای نگارندگان)

ب) انتخاب مهم ترین چالش های بکارگیری آموزش الکترونیکی بر اساس روش مدیریت تعاملی
پس از شناسایی مؤلفههای مرتبط با چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی مستخرج از اسناد و
مدارك موجود ،در مرحله دوم پژوهش ،از روش مدیریت تعاملی بهره گرفته شد .به این ترتیب که
گروهی از خبرگان و متخصصان حو زه آموزش فنی و الکترونیکی ،با در دست داشتن فهرست چالش -
های حاصل از پیشینه پژوهشها جدول  ، 1به بحث و گفتگو با یکدیگر پرداختند .هدف از این بحث،
انتخاب نهایی چالش های آموزش الکترونیکی مورد مطالعه بود .خبرگان حاضر در بحث میتوانستند از
فهرست اولیه و یا خارج از آن ،عوامل انگیزشی موردنظرشان را انتخاب نمایند .در این راستا ،روش
مدیریت تعاملی کمک کرد تا بین خبرگان در خصوص انتخاب نهایی چالشهای مورد مطالعه اجماع به
وجود آید و تجربیات ایشان مورد کاوش و مطالعه قرار گیرد .هرکدام از خبرگان در دو مرحله ،دو عامل
را به عنوان مهمترین چالش های بکارگیری آموزش الکترونیکی انتخاب کردند و سعی کردند ضمن
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تعریف چالش های موردنظر خود ،به بیان دالیل اهمیت این عوامل نیز بپردازند .نهایتاً هر کدام از
خبرگان حاضر در جلسه مدیریت تعاملی ،با در دست داشتن پنج برگ رأی ،به انتخاب پنج چالشی که
دارای بیش ترین اهمیت از نظر ایشان بود ،اقدام نمودند .جدول  ،3چالشهای انتخاب شده توسط
خبرگان در طول دو دوره بحث و نیز تعداد آرای اختصاص یافته به آنها و اینکه آیا نهایتاً انتخاب
شدهاند یا نه را نشان میدهد.
جدول  :3فهرست نهایی مهمترین چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز

چالش فرهنگی -
چالش مالی -

حقوقی

چالش سازمانی -

مدیریتی

چالش آموزشی

اجتماعی

چالش

ردیف

زیرساختی -فنی

چالش

تعداد

انتخاب

رأی

نهایی

5

+

1

_
_

1

ضعف در ارتباطات شبکه ای

2

ترس از تکنولوژی نسل قدیمی کارکنان شرکت

3
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همانطور که در جدول  3قابل مشاهده میباشد ،چالشهایی که کمتر از سه رأی گرفتهاند انتخاب
نشدهاند .بر این اساس 7 ،مورد به عنوان مهمترین چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی انتخاب
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شدهاند )1 :ضعف در ارتباطات شبکهای )2 ،اجرای نادرست آموزش الکترونیکی )3 ،محتوای ناکافی)4 ،
نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات )5 ،نبود الگوریتم و روش اجرایی مشخص )6 ،بی -
انگیزگی کارکنان و  )7عدم اطالعرسانی درست از ظرفیتهای آموزش الکترونیکی .در ادامه تعاریف و
دالیل اهمیت برای هفت چالش منتخب آورده شده است.
)1

ضعف در ارتباطات شبکهای

آموزش الکترونیکی با اتکا بر بستر ارتباط رایانهای انجام میپذیرد و عدم وجود و یا ضعف در هریک
از اجزاء بر کارایی آن تأثیرگذار است .آنچه در حال حاضر به عنوان چالش جدی مطرح است،
محدودیت پهنای باند ارتباطی است .با پهنای باند موجود ،امکان عرضه بسیاری از محتواهای آموزشی یا
تبادل اطالعات وجود ندارد و همین امر موجب اقبال کم سازمان به آموزش الکترونیکی میشود
(هداوند .)1390 ،در حقیقت کم بودن پهنای باند و سرعت پایین اینترنت باعث ایجاد بیمیلی در
کاربران جهت استفاده از آموزشهای مبتنی بر وب میگردد (ملک محمدی فرادنبه و همکاران
 )1393،بر اساس تجربه خبرگان ،ضعف در ارتباطات شبکهای به عنوان یکی از چالشهای با اهمیت در
طی بحثهای صورت گرفته در قالب روش ایدهنویسی مطرح شده و فرد پیشنهاددهنده چالش مذکور
چنین بیان نمود:
" ضعف در ارتباطات شبکه ای رو مطرح کردم چون به نظر من در مقطع فعلی ،مشکل اینترنت
کشور و حتی دسترسی به اینترنت بزرگترین عاملی هست که واقعا مانع شده که این کار انجام بشه .حاال
شما تهران رو در نظر بگیرید که همه به اینترنت هم دسترسی دارند ما االن مشکل سرعت داریم  ،تو
شهرهای دیگه که خب ما ماموریت رفتیم وضعیت بدتر از اینجاست .مثالً نقاط دورافتاده تو استان فارس،
هرمزگان اونجا حتی کامپیوتر هم ندارند که حاال بخوان برن سیستم و آموزش مجازی رو ببینند ،حاال
شما انگیزش هم براشون بذ ارید ،قوانین هم مطرح کنید ،فرقی براشون نمیکنه ،منظورم از ضعف نبود
اینترنت پرسرعته".

)2

محتوای ناکافی

مزینی ( ،)1388محتوا را مهم ترین چالش و مانع توسعه آموزش الکترونیکی در ایران میداند .او
بیان میکند« ،اگر ما بتوانیم محتوای مناسب برای آموزش تولید کنیم ،بخش عمدهای از مشکالت را
حل کرده ایم .بنابراین ،بیشترین وقت و سرمایه و انرژی ما روی محتوا گذاشته میشود و بیشترین
خسارت را هم از همین ناحیه می بینیم ،زیرا گاهی محتوای آموزشی فراهم شده گویا ،رسا و کامل
نیست و مجبوریم روش های دیگر آموزشی را نیز در کنار آموزش الکترونیکی لحاظ کنیم تا خألهای
ناشی از آن را پرکنیم» (مزینی .) 1388 ،بر این اساس ،یکی از الزامات اساسی در سیستم آموزش
الکترونیکی ،تولید محتوای الکترونیکی است ( .)Doubler, 2003به نقل از خطیب زنجانی و همکاران،
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 )1390خبرگان حاضر در جلسه مدیریت تعاملی محتوای ناکافی را به عنوان یکی از چالشهای مهم در
بکارگیری آموزش الکترونیکی معرفی میکنند و به گفته یکی از حاضران در جلسه:
" در برخی از حوزه هامون در حال حاضر هیچ محتوایی نداریم و اگر از ما درخواست بشه که در
یک حوزه فرضاً به ما محتوا بدید ما خیلی از  categoryهامون توی سامانه االن محتوا نداریم و خب
این یه چالشه که فرد میگه پس من چی بخونم اگر محتوا ندارید  .طبیعتا این یک ریزش شدیدی در
مخاطبانمون ایجاد میکنه".

)3

بیانگیزگی کارکنان

انگیزه برای انجام هر کاری ضروری است و هیچ یک از فعالیتهای ارادی انسان بدون داشتن انگیزه
رخ نمیدهد .از جمله این فعالیتها یادگیری است .درواقع انگیزه محرك انسان برای انجام فعالیتی در
راستای حصول موفقیت است و نبود آن به تبع با خود مشکالتی را به بار خواهد آورد .در مسیر اجرا و
بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ،بیانگیزگی کارکنان یکی از چالشهای با اهمیت
تشخیص داده شده است .کارکنان تا انگیزهی الزم برای حضور و فراگیری آموزشهای الکترونیکی را
نداشته باشد ،این نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار نخواهد بود .در این رابطه یکی از خبرگان چنین
گفت:
"در بخش دولتی کارکنان بی انگیزهاند .اصال کسی به فکر  productivityنیست .حتی یه
جاهایی ضد بهره وری حرکت میکنند .براش مهم نیست حاال این آموزشهای الکترونیکی باعث بهره
وری میشه یا نمیشه ،میگه من حقوقمو میگیرم و به همین شرایطم راضیم .ما باید در این افراد انگیزه
ایجاد کنیم که همشم بر نمیگرده به انگیزههای بیرونی بخشی از آن انگیزههای درونی هست .که خیلیم
به این انگیزانندههای درونی توجهی نمیشه .بیانگیزگی دلیل درستی هست ،اگر نتونیم چالش نظام
انگیزشیمون رو به ویژه برای رسمی هامون حل کنیم و بخصوص هر چی سن میره باال ،تو موارد دیگم
دچار مشکل میشیم".

)4

نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات

جهت اجرای موفق و اثربخش آموزشهای الکترونیکی جوامع و سازمانها موظفند برای مسائل
حقوقی مربوط به مدرسان ،فراگیران ،مدیران و خدمات پشتیبانی ،دستورالعملی را تهیه نمایند
( Khan., 2005به نقل از  .)Bashiruddin et al., 2010نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و
مقررات در شرکت ملی گاز به عنوان یکی از موانع مهم در مسیر بکارگیری و توسعهی آموزش
الکترونیکی شناخته شده است و یکی از خبرگان حاضر در نشست مدیریت تعاملی ،اهمیت این عامل را
این گونه بیان نمود:
" یک گام اصلی و گردنه رو رد کردیم میخوایم بیایم باال حاال برای گام بعدی حتما نیاز به یه
چارچوب مقرراتی هستیم .در حال حاضر من اینو مهمترین می بینم .خب شرکت نفت بعد از ارتش
بروکراتیک ترین سازمانه ،خب پس در یه همچین سازمانی شما باید اول مقرراتو تعریف کنید .اگر ما
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دستورالعمل و قوانین رو مشخص کنیم طبیعتا یه بخش انگیزشیو توش درگیر میکنیم  ،یک بخش اجبار
رو توش تعریف میکنیم .یه بخش تسهیالت میدیم که اگر از خونت به اینترنت رفتی ما اینو بجاش
میدیم .به نظر من هنوز این مشخص نیست در سازمان ما و چون این نیست ،سیستم انگیزشی هم
نیست و خب اقبالی هم نداریم .در  contextبروکراتیک سازمان خودمون من این رو مهمتر میدونم.

)5

اجرای نادرست آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی به تنهایی نمی تواند متضمن یادگیری باشد .هنگامی که سازمانها ،آموزش
الکترونیکی را صرفاً آپلود مواد آموزشی تلقی میکنند که به واسطه روشهای سنتی طراحی شدهاند،
این امر ممکن است منجر به کاهش سطح یادگیری ،انگیزه و رضایت کارکنان شود و اجرای درست
آموزش الکترونیکی را با مشکل مواجه کند ( .)Calvo & Rungo, 2010آموزش الکترونیکی متأسفانه
در سازمانها و مؤسسات آموزش عالی به گونهای درست و با توجه به اقتضائات خاص محیط مجازی
صورت نمی گیرد .چالش اجرای نادرست آموزش مجازی در شرکت ملی گاز به عنوان یکی از موانع مهم
در مسیر بکارگیری و توسعه آموزش الکترونیکی شناخته شده است .در این خصوص یکی از حاضران در
جلسه چنین بیان نمود:
"یکی از اشتباهاتی که توی اجرای آموزش مجازی میشه اینه که ما بیایم همون چیزی که میخوایم
توی آموزش حضوری استفاده کنیم رو بریم تو آموزش مجازی هم استفاده کنیم ،حاال این همون محتوا
میتونه باشه ،روش تدریس میتونه باشه ،روش ارزشیابی میتونه باشه .ما در آموزش حضوری و مجازی
با دو محیط کامالً متفاوت طرفیم و نمیتونیم کپی پیس بکنیم و اون چیزی که در کالس حضوری انجام
میدیم رو ببریم در کالس مجازی یا برعکس .چون اقتضائات این ها با هم متفاوت هست ،جنس و نوع
اون محتوا یا روش تدریس یا روش ارزشیابی هم که داریم تو آموزش های حضوری استفاده می کنیم
باید متفاوت باشه .اگر به این تفاوت اقتضائات محیطی در عرصه اجرا توجه نشه ،بی نتیجه میمونه اون
تالشها".

)6

نبود الگوریتم و روش اجرایی مشخص

هنگامی که سازمان خواسته باشد گردش کار یک فرآیند را مدون نماید باید با تدوین یک روش
اجرایی به این مهم دست یابد .به همان نسبت که تدوین خطمشی و روشهای اجرایی برای آموزش
الکترونیکی امری ضروری تلقی میشود ،فقدان برنامهریزی و استراتژیهای آموزشی و پشتیبانی خاص
آموزش الکترونیکی می تواند اتخاذ این شیوه ی آموزشی را با چالش مواجه سازد .نبود الگوریتم و روش
اجرایی مشخص به عنوان یکی از چالش های مهم در طی نشست مدیریت تعاملی انتخاب و در این
رابطه یکی از حاضران در جلسه چنین گفت:
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" ما در حوزه آموزش الکترونیکی فرایند تولید محتوا داریم ولی برای باقی کارها ما هنوز
هیچ الگوریتم و فرایندی رو در نظر نگرفتیم .ما یوزر و پسورد رو دادیم ،اما این که برای چه
کسی باز بشه ،چگونه استفاده کنه و مسائلی از این دست ،اینها رو ما نداریم ...ما از نقطه ی
ابتدایی کار که اساسا تصمیم بر این هست که چه دوره ای رو مجازی برگزار کنیم و چه دوره
ای رو نکنیم تا برنامه ریزی و طراحی  ،تولید محتوا ،طراحی سامانه ،اجرا ،ارزیابی تا آخر ما
روش اجرا و استاندارد نداریم".
)7

عدم اطالعرسانی درست از ظرفیتهای آموزش الکترونیکی

دست اندرکاران و کاربران آموزش الکترونیکی معموال اطالع چندانی از ویژگیها ،مزایا و مشکالت
آموزش الکترونیکی ندارند و این ناآگاهی میتواند در گرایش آنان به سمت این آموزشها تأثیر منفی
داشته باشد (Al-Hujran et al, 2013؛ باقری مجد و همکاران )1392 ،و عدم اطالع رسانی درست از
وضعیت سیستم فعلی آموزش ،عدم شناخت کافی از آموزشهای الکترونیکی و فقدان اهداف روشن در
این خصوص می تواند مانعی برای اصالح و ارتقای آموزشها از طریق منابع الکترونیکی باشد (حسینی
لرگانی و همکاران .)1387 ،یکی از حاضران در جلسه در مورد عدم اطالعرسانی درست از ظرفیتهای
آموزش الکترونیکی به عنوان یکی از چالشهای با اهمیت چنین توضیح داد :
" ما معرفی درستی از آموزش الکترونیکی نکردیم  .االن نفرات خیلی اطالعی از آموزش مجازی
ندارند اگر هم دارند فقط می تونند برن صفحه ی اول رو ببینند ...االن در مقطع فعلی ما هنوز خودمون
هم نخواستیم که اطالع رسانی کنیم خیلی از جاها د وره ها رو باز نکردیم چون پهنای باند فعال کمی رو
داریم .گفتیم ازدحام تو شبکه زیاد نشه  ،سرعت از اینی که هست پایین تر نیاد  ....به نظر من همین
پتانسیل هایی رو هم که داریم هنوز نتونستیم معرفی درستی کنیم و به اطالع دوستان برسونیم .ما اگر
نتونیم اطالع رسانی درستی کنیم با این دوره های موجود هم نمی تونیم کسی رو جذب کنیم".

اکنون که مهمترین چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی مشخص شدند ،شناسایی روابط بین
این چالشها حائز اهمیت میشود .در ادامه مقاله به بررسی این روابط پرداخته میشود.
شناسایی روابط تعاملی فیمابین چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران

همان گونه که بیان شد ،یکی از وجوه ممیزه این تحقیق با تحقیقهای مشابه در این است که
پژوهش حاضر درصدد یافتن روابط فیمابینی مهمترین چالشهای در بکارگیری آموزش الکترونیکی
بوده است .در واقع ،صرف شناسایی این انگیزهها کمک چندانی به شرکت ذینفع این نظام نمیکند،
چرا که میزان اهمیت و علی  -معلولی بودن این چالشها با هم یکسان نیست .برای یافتن روابط علّی -
معلولی چالشهای یادشده ،ابتدا آنها به نرمافزار مدلسازی ساختاری تفسیری واردشدند .سپس ،با
استفاده از نظرات خبرگان حاضر در نشست مدیریت تعاملی و با استفاده از نرمافزار ،به صورت مرحله به
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مرحله ،روابط فیمابین این چالشها استخراج شدند .شکل  ، 2شبکه تعامالت بین مهمترین چالشها را
نشان میدهد.
ضعف در ارتباطات
شبکه ای
بی انگیزگی

اجرای نادرست

کارکنان

آموزش م ازی

محتوای ناکافی

نبود الگوریتم و

نبود دستورالعمل

روش اجرایی

و فوانین و مقررات

عدم اطالع رسانی
درست از ظرفیت های
آموزش م ازی

شکل :2شبکه روابط تعاملی مهمترین چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز
منبع( :یافتههای نگارندگان)

همانطور که در شکل  1مالحظه میشود ،چالشهایی که در سمت چپ نمودار واقع شدهاند
تأثیرات قابل توجهی بر هر کدام از دیگر چالش ها در سمت راست خود دارند .با استفاده از عالمت فلش،
سمت و سوی این تأثیرات مشخص شده است.
بر اساس مدل ارائه شده « ،نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات در حوزه آموزش
الکترونیکی» بیشترین درجه تأثیرگذاری را بر روی سایر چالشهای آموزش الکترونیکی دارد ،به گونهای
که پنج چالش بعدی شناسایی شده دیگر به جز ضعف ارتباطات شبکهای ،به صورت مستقیم یا
غیرمستقیم تحت تأثیر این عامل هستند« .نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات» می-
تواند بر روی «نبود الگوریتم و روش اجرایی مشخص» اثر مستقیم داشته باشد ،یکی از خبرگان در
جلسه چنین گفت:
" دستورالعمل و مقررات مقدم بر الگوریتم و روش اجرایی اس تو ارجح تر است.
دستورالعملها کمک می کنند که ما الگوریتم ها رو بسازیم و ساختنش رو تسهیل می کنندو
در آینده ب رای بهتر شدن اگر دستورالعمل داشته باشیم الگوریتم و روش اجرایی هامون هم
بهتر بیرون میاد".

در سطح بعدی « ،نبود الگوریتم و روش اجرایی مشخص» در سطح دوم این مدل قرارگرفته و چهار
چالش دیگر به استثنای «ضعف در ارتباطات شبکهای» ،به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر
این عامل هستند .بر اساس تجربیات بیان شده این چالش بر روی «محتوای ناکافی» و «عدم
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اطالعرسانی درست از ظرفیتهای آموزش الکترونیکی» اثر مستقیم دارد ،یکی از حاضران در مورد این
تأثیرگذاری مستقیم چنین توضیح داد:
" محتوا از دل الگوریتم داره میاد بیرون ،آیا میشه الگوریتم نباشه اما محتوا باشه؟  ...اگر ما
الگوریتم رو داشته باشیم اون  GAPهامون در میاد اون محتوا ساختنمون سرعت میگیره ...
در الگوریتم ما شیوه ی اطالع رسانی رو هم می بینیم و به این طریق میتوانیم به نحو صحیحی
اطالع رسانی کنیم".

در سطح سوم« ،محتوای ناکافی»« ،عدم اطالعرسانی صحیح» و «ضعف در ارتباطات شبکهای»
حضور دارد که به لحاظ علی بودن چالش ،در یک سطح قرار گرفتهاند .در خصوص «ضعف در ارتباطات
شبکهای» اشاره شد ،که یک موضوع برون سازمانی بوده و از فرایندهای داخلی سازمان تأثیر نمیپذیرد،
اما به نوبه خود روی «اجرای نادرست آموزش مجازی» و حتی «بیانگیزگی کارکنان» مؤثر است .یکی
از خبرگان ،در زمینه تأثیرگذاری «ضعف در ارتباطات شبکهای» بر روی «اجرای نادرست» این گونه
بیان میکند:
" وقتی بستر شبکه ای نباشه روی چی بره این آموزش ها رو ببینه؟ اصال آموزش مجازی
قابلیت اجرا رو پیدا نمیکنه".

«عدم اطالعرسانی درست از ظرفیتهای آموزش الکترونیکی» ،نیز در سطح سوم جای گرفته و به
صورت مستقیم بر روی «بیانگیزگی کارکنان» مؤثر است .همانطور که در مدل نمایش داده شده ،این
چالش بر روی «اجرای نادرست» تأثیری ندارد .اما با این وجود یکی از حاضران در جلسه بر این اعتقاد
بود که «عدم اطالع رسانی درست» میتواند بر روی «اجرای نادرست آموزش الکترونیکی» مؤثر باشد و
با نظر جمع به گونهای مخالفت نمود و چنین گفت:
" اگر اطالع رسانی درست نکنیم ،شناختی صورت نمیگیره بنابراین روی اجرای هم
میتواند موثر باشد و نادرست صورت میگیره چون اون شناخت و آگاهی نیست".

چالش بعدی که در سطح سوم قرار گرفته« ،محتوای ناکافی» است که براساس نظر خبرگان بر
روی «اجرای نادرست» تأثیر قابل مالحظهای را داشته و در این باره به گفته یکی از حضار:
"ممکنه یکی از دالیل اینکه ما نتونستیم آموزش مجازی رو درست اجرا کنیم به این دلیل
هست که ما هنوز محتوایی رو در زمینههای مربوطه نداشتیم و یا از کیفیت الزم برخوردار
نبوده و این تاثیر خودشو روی اجرا گذاشته".

براساس مدل ارائه شده ،در سطح چهارم« ،اجرای نادرست آموزش الکترونیکی» حضور دارد.
«اجرای نادرست آموزش الکترونیکی» بر روی «بیانگیزگی کارکنان» اثر قابل مالحظهای را داشته و
یکی از خبرگان حاضر در جلسه به این نکته اشاره کردند:
"بخاطر اینکه وقتی آموزش الکترونیکی رو نتونیم درست اجرا کنیم با اون کیفیتها و
اقتضائات خاص خودش ،خب افراد تفاوتی رو بین این آموزشها و آمورشهای حضوری درك

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال چهارم ،شماره  ،14پاییز 1396

20

نمی کنند .پیش خودشون میگن ،خب چه فرقی کرد ،اینم که همونه ،هیچ تمایل و انگیزهای
برای حضور تو کالس مجازی ندارن ،اتفاقا دوره حضوری واسشون بهتره ،یه سری مزایا واسشون
داره ،یه تفریحم میرن حین کارشون .این بی انگیزگی واسه اینه که ما تو روند اجرامون موفق
نبودیم".

نهایتا ً،در سطح آخر« ،بیانگیزگی کارکنان» حضور دارد که معلول علتهای ماقبل خود است .در
واقع آنچه موجب «بیانگیزگی کارکنان» در سازمان شده تمام چالشهایی است که پیش از این به
توضیح آن پرداختیم .به عنوان مثال در خصوص تأثیر پذیری این چالش از «نبود دستورالعمل و قوانین
و مقررات» که در سطح اول مدل قرار دارد ،یکی از خبرگان ،چنین توضیح داد:
"آخه اگر نباشه دستورالعملی ،نمی دونن آخرش چی میشه ،نتیجه داره نداره ،وقتی
دستورالعملی برای پاداش و جایزه یا حتی شیوه آزمون و مسائلی از این دست مشخص نباشه ،و
ما این آموزش ها رو به لحاظ قانونی جدی نگیریم  ،خود به خود افراد هم بی انگیزه میشن".

شناسایی میزان اهمیت و اولویتبندی چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت
ملی گاز
ساختار روابط تعاملی چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی که در شکل  1نشان داده شده
است ،صرفاً روابط علّی -معلولی بین آن چالشها را نشان میدهد و نمیتوان «میزان اهمیت» چالشها
را از ساختار یادشده استخراج کرد .به عبارت دیگر ،چالشهایی که در سمت چپ شکل یک قرار
گرفتهاند الزاماً مهمترینها نیز نیستند .برای شناسایی میزان اهمیت این چالشها ،فرمولی توسط روش
مدیریت تعاملی به شرح زیر پیشنهاد شده است ( رضایی زاده و همکاران:)1392 ،
تعداد مؤلفه هایی تحت تأثیر +نمره معکوس سطح در مدل +تعداد آرای داده شده = میزان اهمیت مقوله

«تعداد آرای» داده شده به هر کدام از چالش ها در فرایند جلسه مدیریت تعاملی از جدول  3و
«نمره سطح» و «تعداد مؤلفههای تحت تأثیر» از شکل 1قابل استخراج میباشند .برای محاسبه نمره
سطح ،به شکل  1نگاه میکنیم تا ببینیم هر کدام از چالشها در چه سطحی قرار گرفتهاند .هر چه قدر
آنها در سطوح نزدیک تر به سمت چپ که اثرگذارتر هستند ،قرار گرفته باشند ،نمره سطح آنها بیشتر
میشود .به عنوان مثال« ،نبود دستورالعمل و ضعف د ر تهیه قوانین و مقررات» که در سمت چپ قرار
گرفته و در سطح اول میباشد ،نمرهی معکوس آن پنج میباشد و «نبود الگوریتم و روش اجرایی» که
در سطح دو قرار گرفته است ،نمره چهار را میگیرد و به همین ترتیب تا «بیانگیزگی کارکنان» که در
سطح آخر قرار گرفته و نمره یک را به خود اختصاص میدهد .برای محاسبه «تعداد مؤلفههای تحت
تأثیر» نیز به شکل 1نگاه کرده و تعداد چالش هایی که تحت تأثیر هر عامل هستند را میشمریم .به
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عنوان مثال ،پنج عامل از «نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات» و یا دو عامل از
«ضعف ارتباطات شبکهای» تأثیر پذیرفتهاند .جدول  ،3محاسبه نمرات اخذ شده توسط هرکدام از
عوامل انگیزشی را بر اساس فرمول باال نشان میدهد.
جدول :4میزان اهمیت چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی
میزان اهمیت
15= 5+5+5

ردیف
1

چالش ها
نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات

2

ضعف در ارتباطات شبکه ای

10 =5+3+2

3

اجرای نادرست آموزش الکترونیکی

7 =4 +2+1

4

نبود الگوریتم و روش اجرایی مشخص

11 =3+4+4

5

بی انگیزگی کارکنان

6 = 5+1+0

6

محتوای ناکافی

7 = 4+3+2

7

عدم اطالع رسانی درست از ظرفیت های آموزش الکترونیکی

9 = 5+3+1

منبع( :محاسبات نگارندگان)

همانگونه که در جدول  4دیده میشود ،میزان اهمیت چالشهای فوق تا حدودی منطبق بر شکل
 1که نشانگر علّی  -معلولی بودن چالشها میباشد .بر این اساس ،به ترتیب «نبود دستورالعمل و ضعف
در تهیه قوانین و مقررات»« ،نبود الگوریتم و روش اجرایی مشخص»« ،ضعف در ارتباطات شبکهای» ،
«عدم اطالعرسانی درست از ظرفیتهای آموزش الکترونیکی»« ،محتوای ناکافی»« ،اجرای نادرست
آموزش الکترونیکی» و «بیانگیزگی کارکنان» .مهمترین چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی در
شرکت ملی گاز میباشند .بر اساس یافتههای حاصل" نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و
مقررات" هم به عنوان علیترین و هم با اهمیتترین چالش تشخیص داده شده است .در خصوص «نبود
دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات» ،یکی از خبرگان حاضر در جلسه مدیریت تعاملی
چنین بیان کرد:
"من هم فکر میکنم همه ی موانعی که مطرح شده در دل این مانع میگنجه .من اینو
علیّتر و مهم تر می دونم چون انگیزه ،مقاومت هم تو همینه .یه سری از موانعی که الزمه که یه
نفر بره و اولین دوره رو ببینه ما باید رفع بکنیم حاال به هر طریقی".

با تحلیل یافتههای حاصل از شکل  1و جدول  4مشخص شده است که شرکت ملی گاز در بخش
چالش های حقوقی (نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات) ،با مشکل اساسی مواجه است
که این مهم خود موجب بروز مشکالت بعدی در سازمان مزبور میشود.
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 -4بحث و نتی ه گیری
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل یافتههای مستخرج از مدل و جدول 4مشخص شده که شرکت ملی
گاز در بخش چالشهای حقوقی «نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات» ،با مشکل
اساسی مواجه است .در حوزه چالشهای سازمانی -مدیریتی مواردی چون نبود الگوریتم و روش اجرایی
مشخص ،عدم اطالع رسانی صحیح ،بیانگیزگی کارکنان ،به عنوان مهمترین و اثرگذارترین چالشها در
این بخش معرفی شدهاند .چالش آموزشی حاصل از مدل ،محتوای ناکافی و اجرای نادرست آموزش
الکترونیکی و چالش زیرساختی-فنی بدست آمده ،ضعف در ارتباطات شبکهای میباشد ،که بکارگیری
آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز را تاحد زیادی با چالش مواجه میکند.
جدول  5فهرستی از تحقیقات پیشین که چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی را بیان کردهاند،
نشان داده و با یافتههای هفت گانه تحقیق حاضر همسو میباشد.
جدول :5مقایسه چالشهای یافت شده درمدل تحقیق با پژوهشهای پیشین
یافتههای پژوهش جاری

یافتههای مرتبط در پژوهشهای پیشین
(محقق  -سال)

نبود دستورالعمل و ضعف تهیه قوانین و مقررات در حوزه
آموزش الکترونیکی
(مصاحبه و روش ایدهنویسی)

الغمدی و سامرجی ،2016 ،تارسی و همکاران2015 ،؛
الهجرن و همکاران2013 ،

نبود الگوریتم و روش اجرایی مشخص
(روش ایدهنویسی)

باقری مجد1392 ،؛ مانیور و همکاران2012 ،؛

عدم اطالع رسانی درست از ظرفیتهای آموزش
الکترونیکی (روش ایدهنویسی)

توکل و قاضی نوری نائینی1389 ،

محتوای ناکافی (مصاحبه و روش ایده نویسی)

الغمدی و سامرجی2016 ،؛ گوکتس و ییلدریم2009 ،؛
ناوران1391 ،

ضعف در ارتباطات شبکهای
(مصاحبه و روش ایدهنویسی)

اجرای نادرست آموزش الکترونیکی (روش ایدهنویسی)
بی انگیزگی کارکنان
(مصاحبه و روش مدیریت تعاملی)

منبع( :مطالعات نگارندگان)

الغمدی و سامرجی2016 ،؛ روی2015 ،؛ تارسی و همکاران،
2015؛ ونکاتاچلوم و مانیوسامی2006 ،؛ مانیور و همکاران2012 ،؛
علی و ماگل هیس2008 ،؛ باقری مجد1392،؛ جعفری فر1394 ،؛
فخرراد ،1391 ،حیدری ،1388 ،صبوری1389 ،
جی بادین و آکینی سویه2010 ،
تارسی و همکاران2015 ،؛ جی بادین و آکینی سویه،
2010؛ ونکاتاچلوم و مانیوسامی2006 ،
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همانگونه که در جدول  5نمایش داده شد ،تمامی این چالشها در مطالعات پیشین ذکر شدهاند،
شاید علت این همسویی را بتوان اینگونه بیان نمود که این موارد از چالشهای اصلی بکارگیری آموزش
الکترونیکی در هر محیطی اعم از محیطهای رسمی دانشگاهی و محیطهای سازمانی میباشد .با این
وجود اولین ارزش افزوده تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات پیشین را میتوان اعتبارسنجی این چالشها
برای محیط خاص سازمانی (در این تحقیق  :شرکت ملی گاز) دانست.
از نتایج جالب توجه ،نبود چالشهای فرهنگی و مالی در مدل تحقیق میباشد ،که این نشاندهنده
این واقعیت است که چالشهای فرهنگی و مالی شناسایی شده د ر پیشینه پژوهش ،از تأثیرگذاری و
اهمیت باالیی برخوردار نیستند و شرکت ملی گاز را در بکارگیری آموزشهای الکترونیکی چندان با
مشکل مواجه نمیکند .با یک بررسی اجمالی می توان این طور بیان نمود ،آنچه را که نمونههای این
پژوهش (مدیران و متصدیان فنی شرکت) به عنوان مشکل فراروی آموزش الکترونیکی نام بردهاند،
دقیقاً همان مسائلی است که در فعالیت های روزمره شغلی خود با آنها سروکار دارند ،به عبارت دیگر
مدیران و کارکنان به اقتضای شغل خود با مسائل فنی ،سازمانی ،حقوقی بیشتری روبهرو هستند و این
مسائل برای آنها ملموستر به نظر می رسد ،تا مسائلی چون چالش فرهنگی ،و چه بسا چنین چالشی را
با وجود اهمیت آن ،بیاهمیت و یا کم اهمیت بپندارند.
در این پژوهش «نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات» به عنوان علیترین و با
اهمیت ترین چالش بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ،نشان میدهد که حتی اگر
چالش های دیگر آموزش الکترونیکی به نوعی مرتفع شوند اما سازمان همچنان در زمینه تهیه
دستورالعمل و قوانین اقدامات الزم را صورت ندهد ،ممکن است باز هم شرکت ملی گاز در زمینه
بکارگیری آموزش الکترونیکی توفیقی نداشته باشد .از این رو می توان گفت که تحقیق حاضر هم به
شناسایی «محدوده» دربرگیری چالشهای بکارگیری آموزش الکترونیکی پرداخته است و هم به
«ترتیب اولویت» توجه و تقویت آنها اشاره داشته است .توجه همزمان به «محدوده» و «ترتیب
اولویت» این چالش ها ،برای بکارگیری موفق نظام آموزش الکترونیکی ،ضروری و اجتنابناپذیر
میباشند .لذا به شرکت مزبور پیشنهاد میگردد ،با درنظر گرفتن روابط فیمابینی این چالشها،
علّیترین و مهمترین آنها را در سازمان خود با اولویت بیشتری به کارگیرند و تدریجاً به سمت رفع
معلولترینها و کماهمیتترینهای این عوامل حرکت کنند و توالی اقدامات بعدی سازمان بر این اساس
تعیین نمایند .در همین راستا ،پیشنهادهای ذیل جهت بکارگیری موفق آموزش الکترونیکی در شرکت
ملی گاز مطرح میشود:
• "نبود دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات" در بخش چالشهای حقوقی
به عنوان مهمترین مانع بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز شناخته شده است،
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لذا قوانین الزم برای حمایت از نظام آموزش سازمان در گسترش و همگانی کردن
یادگیریهای الکترونیکی توسط مقامات ذیربط تصویب شوند.
• در بعد فنی الزم است از پهنای باند مناسب برای برقراری ارتباط برخط ،امکانات
نرمافزاری و سخت افزاری مناسب بهره مند شود .چرا که بخش زیادی از نارضایتی کاربران از
نظام آموزش الکترونیکی به بعد فنی این پدیده برمیگردد .ضمن آنکه توجه به کیفیت
ظاهری نظام آموزش الکترونیکی می تواند بر ارتقای سطح کیفی خدمات و رضایت فراگیران
مؤثر واقع شود.
• "نبود الگوریتم و روش اجرایی مشخص" در بخش چالشهای سازمانی-مدیریتی به
عنوان مهم ترین مانع بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز شناخته شده است ،بر
این اساس اهداف ،سیاستها ،خطمشیها در تمامی حوزههای نظام آموزش الکترونیکی
شرکت ملی گاز به طور شفاف و مشخص تعریف و تعیین شود.
• با عنایت به اینکه "محتوای ناکافی" به عنوان یکی از چالشهای مهم و تأثیرگذار
در بکارگیری آموزش الکترونیکی شناخته شده است ،لذا جهت تأمین محتوای متناسب با
دوره های مجازی به مسئولین آموزش به ویژه مدیران دست اندرکار پیشنهاد میگردد،
طراحی و ساخت محتوای الکترونیکی دورهها را به سازمانها و شر کتهای دانش بنیان
مرتبط ،برون سپاری نماید.
• با توجه به اینکه "عدم اطالع رسانی صحیح از ظرفیتهای آموزش الکترونیکی" به
عنوان یکی از چالش مهم و تأثیرگذار در بکارگیری آموزش الکترونیکی شناخته شده است،
لذا اطالع رسانی درباره مزایا ،ویژگیها و ظرفیتهای آموزش و یادگیری الکترونیکی در سطح
سازمان از راههای گوناگون چون برگزاری کارگاههای آموزشی ،انتشار نشریات تخصصی،
برگزاری جلسات توجیهی و  ...توصیه میشود.
• یکی دیگر از چالش های مهم بکارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز،
"اجرای نادرست آموزش الکترونیکی" میباشد ،جهت رفع این مهم در عرصه اجرا ،لزوم توجه
به نقشآفرینی نهادهای مختلف و به ویژه نهادهای غیردولتی و خصوصی در حوزهای مختلف
«تأمین زیرساخت شبکهای»« ،تأمین محتوای الکترونیکی» و «ارائه خدمات آموزشی» بسیار
محسوس است.
• بر اساس نتایج تحقیق" ،بیانگیزگی کارکنان" به عنوان یکی از چالشهای مهم و
تأثیرگذار در بکارگیری آموزش الکترونیکی شناخته شده است ،لذا استفاده از مشوقهایی
چون فراهم کردن تسهیالت ،کمک های مالی ،پیشرفت شغلی ،اعطای گواهی نامه صالحیت
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حرفهای و حتی تشویقهای کالمی به کار کنان جهت گرایش به کاربرد آموزش الکترونیکی
توصیه میگردد.
بدون شک در انجام هر پژوهشی محدودیتها و مشکالتی وجود دارد .پژوهش حاضر نیز از این امر
مستثنی نبوده و از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر می توان به روش تحقیق و جامعه و نمونه آماری
آن اشاره کرد .این احتم ال وجود دارد که با استفاده از سایر روش های کمی و یا کیفی و نیز با استفاده
از مشارکت گروههایی دیگر از جامعه ذی نفعان موضوع این تحقیق ،نتایج بعضاً متفاوتی با تحقیق حاضر
گرفته شود .از این رو ،پرداختن به سؤاالت تحقیق با استفاده از سایر روشها و گروههای ذینفع ،توصیه
میشود.
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واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام
دانشگاهها :رویکردی کیفی



سمیه دانشمندی

*1

کورش فتحی واجارگاه
اباصلت خراسانی

2

3

بهروز قلیچلی

4

(تاریخ دریافت1396/01/15 :؛ تاریخ پذیرش)1396/06/19 :
چکیده
هدف اصلي این پژوهش ،واکاوی اقدامات منتور و منتي در منتورینگ اعضای هیئت علمي جدیداالستخدام دانشگاهها
ميباشد .این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفي انجام شده است .به این منظور ،تعداد  20نفر از اساتید و مطلعین نسبت به
منتورینگ اعضای هیئت علمي به صورت هدفمند و با راهبرد نمونهگیری نظری انتخاب شده و به صورت نیمهساختاریافته
مورد مصاحبه قرار گرفتند .دادههای حاصل از مصاحبهها مورد تحلیل مضمون قرار گرفته است .به منظور اعتباربخشي نتایج
از راهبردهای بازبیني اعضا و تحلیل همگنان استفاده شده و نتایج طي چندین مرحله تعدیل شدند .یافتهها حاکي از آن است
که اقدامات منتور و منتي در منتورینگ اعضای هیئت علمي جدیداالستخدام دانشگاهها شامل سه دسته اقدامات اولیه
(مقدماتي) ،اقدامات یاددهي-یادگیری (توسعهای) و اقدامات بازخوردگیری است.
واژههای کلیدی :منتورینگ ،اعضای هیئت علمي ،منتور ،منتي ،اقدامات.

 این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده مسئول مي باشد.
 -1دانش آموخته دکتری ،رشته برنامه ریزی درسي در آموزش عالي ،دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران .مسئول مکاتبات:
somayeh.daneshmandi@gmail.com
 - 2استاد علوم تربیتي ،گرایش برنامه ریزی درسي ،دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار علومتربیتي ،گرایش برنامه ریزی توسعه آموزش عالي ،دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران
 - 4استادیار مدیریت ،گرایش مدیریت رفتارسازماني ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
1

صاحبنظران معتقدند که زمان شکلگیری مفهوم توسعه و بالندگي اعضای هیئت علمي مشخص
نیست ،برخي معتقدند پیشینه اولین فعالیتهای توسعه و بالندگي اعضای هیئت علمي ،به اواخر دهه
 1960میالدی باز ميگردد و دانشگاههای غرب ،به ویژه آمریکا اولین پیشگامان این حرکت بودهاند
(کریمیان .)1390 ،کالجها و دانشگاه های ایالت متحده سبقه طوالني در توجه به امر بالندگي و موفقیت
اعضای هیئت علمي در ارتباط با پژوهش و تخصص رشتهای آنها دارند .لوئیس 2در سال  1996اذعان
ميدارد که شکلگیری فرصت مطالعاتي 3در دانشگاه هاروارد در سال  1810شاید قدیميترین شکل
بالندگي اعضای هیئت علمي باشد .هدف اولیه این برنامه ،حمایت از اعضای هیئت علمي بعنوان
متخصصان آینده در حوزه تخصصي خود بود ( .)Gillespie et al, 2010بطور کلي مفهوم بالندگي اعضای
هیئت علمي به گونهای که امروزه در آموزش عالي ميشناسیم در دوران آشفتگي اقتصادی و اجتماعي
دهههای  1950و  1960در آموزش عالي ایالت متحده آمریکا ظهور پیدا کرد ( Rice, 2004 & Sorcinelli
 . )et al, 2007با ظهور جنبش حقوق دانشجویان در مقابل سیستم آموزش عالي آمریکا ،دانشجویان
خواستار کنترل بیشتری بر آنچه که مطالعه مي کردند و مدعي دادن بازخورد به اساتید در مورد مطالب
خستهکننده و دروس بيارتباط ،شدند ( .)Gillespie et al, 2010در پي ای ن اتفاقات ،موضوع توسعه و
بالندگي اعضای هیئت علمي به موضوعي جذاب و قابل توجه در آموزش عالي تبدیل شد ،به گونهای
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دریافتند که نیازمند برنامههایي در جهت توسعه و بالندگي اعضای
هیئت علمي خود هستند .بالندگي اعضای هیئت علمي ،فرایند اصلي برنامه درسي در محیط کار (آموزش
عالي)  4و به عنوان "ذات بالندگي برنامه درسي "5شناخته شده است .محتوا و ماهیت بالندگي اعضای
هیئت علمي توسط برنامه درسي و فرایندهای تغییر تعریف شدهاند .به بیاني دیگر ،آن نوع از یادگیری
که از طریق بالندگي اعضای هیئت علمي حاصل ميشود ،تحتتأثیر کار و تغییر برنامه درسي است.
شایستگي و توانایي اعضای هیئت علمي در تمامي جنبههای طراحي ،اجرا و ارزشیابي برنامه درسي ،پایه
و اساس تدوین یک برنامه درسي درست و صحیح است .بدلیل آنکه تمامي اعضای هیئت علمي چگونگي
تدوین برنامه درسي را نميدانند ،این وظیفه رهبران دانشگاهي است که از طریق برنامههای بالندگي
اعضای هیئت علمي ،فرصتهایي برای این افراد فراهم آورند به گونهای که آنها دانش و مهارت مورد نیاز
را بدست آورند .بالندگي اعضای هیئت علمي فعالیت اصلي کار برنامه درسي است و عاملي برای خلق و
اجرای یک دیدگاه جدید از برنامه درسي است ( .)Bartels, 2007همانطور که بویس در سال 2000

development

1-Faculty
2-Lewis

3-Sabbatical

leave
work
5-Essense of curriculum development
4-Curriculum
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اذعان داشت ،حداقل چهار هدف برای بالندگي اعضای هیئت علمي در حوزههای توسعه ،اجرا و ارزشیابي
برنامه درسي وجود دارد که عبارتند از:
• ارتقای دانش و مهارتهای آنها در زمینههای تدوین و ارزشیابي برنامه درسي :دانش
فرایندهای توسعه و ارزشیابي برنامه درسي در میان اعضای هیئت علمي و ذینفعان متفاوت
است .برخي از افراد اطالعات زیادی نسبت به این فرایندها دارند و سایرین تنها با جزئیات
برنامهریزی درسي آشنایي دارند و نسبت به فرایندها مطلع نميباشند.
• تغییر نگاه به برنامه درسي :هدف دیگر بالندگي اعضای هیئت علمي ،تغییر نوع نگاه اعضای
هیئت علمي به برنامه درسي و نوع دیدگاه آنها نسبت به یادگیری براساس رویکردهای فلسفي
و تئوریهای یادگیری است .الزم است که اعضای هیئت علمي فرصتهایي برای ارتقای درک
خود نسبت به رویکردی که براساس آن برنامه درسي را تدوین ميکنند ،داشته باشند.
•

پذیرا بودن تغییرات نقشها و مسئولیتها :تغییر در نقش اعضای هیئت علمي ميتواند منتج
به بازطراحي برنامه درسي شود .تغییر برنامه درسي ممکن است به معنای تغییر روابط با
دانشجویان ،همکاران ،کارکنان و مدیران باشد .تغییر نقش ممکن است شامل تغییری در
فعالیت ها ،قدرت ،اختیار براساس رویکردها ،اهداف و نتایج باشد.

• کسب و ارتقای مهارت در تدریس و فرایند آموزش :هدف اصلي بالندگي اعضای هیئت علمي،
راحتي در بکارگیری از استراتژی های جدیدی است که همسو با رویکردهای فلسفي و
آموزشي ،نتایج و اهداف برنامه درسي است (.)Bartels, 2007
واضح و روشن است که موسسات آموزش عالي که فرصتهای بالندگي اعضای هیئت علمي را فراهم
ميآورند ،فقط به اعضای هیئت علمي کمک نميکنند بلکه از طریق ارتقای مهارتهای تدریس و پژوهش
آنها ،به دانشجویان در کالسهای درس دانشگاهي نیز سود ميرسانند (یمني .)1391 ،برنامههای
بالندگي اعضای هیئت علمي باید به اندازه کافي متغیر و انعطافپذیر باشند تا نیازهای در حال تغییر
اعضای هیئت علمي را محقق سازند ( .)Hansman et al, 2014منتورینگ 1یکي از مکانیزمها و
استراتژیهای بالندگي اعضای هیئت علمي است .مکانیزمي که بسیاری از دانشگاههای بزرگ جهان جهت
توسعه و بالندگي اعضای هیئت علمي خود مورد استفاده قرار ميدهند .منتورینگ فرایندی است که در
آن یک فرد باتجربه ،هدایت و حمایت یک فرد کمتجربه را برعهده ميگیرد .فرد باتجربهتر به عنوان

1-Mentoring
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منتور 1و فرد کمتجربهتر به عنوان منتي 2شناخته ميشود .)Rousseau, 2008( 3به بیاني دیگر
منتورینگ فرآیندی است که در آن یک فرد (منتور) اشخاص دیگر (منتي) را به منظور مدیریت نمودن
یادگیری او ترغیب مينماید به طریقي که فرد در کسب دانش جدید ،مهارت و توانایي و ایجاد انگیزه
مستمر برای انجام این کار ،متکي به خود گردد (.)Klasen, K, and Clutterbuck, 2002
در صورتیکه موسسات آموزش عالي بدنبال جذب و حفظ اعضای هیئت علمي جدید ميباشند ،بایستي
با فراهم آوردن فرصته ای منتورینگي که منطبق با نیازها ،انتظارات و عالیق یادگیری این گروه از اساتید
باشد ،به آنها کمک نمایند ( .)Katner, 2014چرا که منتورینگ یک فرایند یادگیری مشارکتي است که
بر اساس دانش اعضای مختلف هیئت علمي طراحي شده است که قادرند اعضای هیئت علمي تازهکار را
در بدو ورود به حرفه استادی هدایت نمایند .این رابطه به عنوان رابطهای متقابل مشارکتي ،حمایتي و
خالق مشارکتي تعریف شده است .برنامه منتورینگ مستلزم مشارکت متعهد فعال منتور و منتي است .
این برنامه نیازمند تمایل و گرایش منتورها به صرف زمان برای ارائه راهنمایي مستمر ميباشد ،هم چنین
مستلزم تعهد افرادی است که نیاز به راهنمایي دارند تا به صورت فعاالنه اهداف توسعهای ویژه خود را
شناسایي نموده و برای تحقق آنها زمان و انرژی صرف نمایند .روابط منتورینگ بایستي طي زمان رشد
یابند و ممکن است متمرکز بر یک یا چند عامل مورد نیاز برای موفقیت شغلي بنا بر مرحله شغلي منتي،
اهداف شغلي تحققیافته ،سطح راهنمایي مورد نیاز و ماهیت داده های منتورها باشند .در نتیجه ،آنها
ممکن است روابط پایدار و طوالني مدتي باشند که طي زمان به جای تبدیل شدن به روابط منتورینگ،
تبدیل به روابط همکارانه ميشوند یا ممکن است روابط کوتاهمدتي باشند که در برهههای زماني مهم
شغلي بر زمینههای خاصي از راهنمایي تمرکز ميکنند (.)Zellers et al, 2008
با توجه به توضیحات فوق ميتوان گفت که تدوین برنامههای مناسب و مؤثر منتورینگ برای اعضای
هیئت علمي دانشگاهها نیازمند شناسایي تعامالت و اقدامات میان منتور و منتي است و نقش این
کنشگران (منتورها و منتي ها) را نبایستي نادیده گرفت .آنها با اقدامات و راهبردهای خود ميتوانند این
فرایند را تسهیل کنند .لذا به منظور تدوین برنامهای مناسب و اثربخش ضرورت دارد که این تعامالت و
اقدامات شناسایي شوند .بنابراین این پژوهش درصدد است تا از طریق شناسایي این اقدامات و فرایند
آنها  ،فهم بهتری را از منتورینگ اعضای هیئت علمي عرضه نماید .به منظور نیل به این هدف اصلي،
مطالعه حاضر درصدد پاسخ به این سوال اساسي است که اقدامات (تعامالت) میان اعضای هئیت علمي
باتجربه (منتور) و اعضای هیئت علمي کمتجربه و جدید (منتي) شامل چه مواردی است؟
1-Mentor
2-Mentee

 - 3بدلیل عدم وجود معادل فارسي مناسبي برای واژه منتورینگ و همچنین تفکیک چنین روشي از سایر روشها نظیر مربيگری
( ،)Coachingمشاوره ( ،)Counselingاستاد -شاگردی ( ) Apprenticeshipدر این مقاله از واژه منتورینگ ،منتور و منتي استفاده
شده است.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهوم منتورینگ و تفاوت آن با مربیگری:1

منتورینگ یک مفهوم باستاني و قدیمي است که به تاریخ اولیه بشر برميگردد .اصطالح منتورینگ
متعلق به زمان ادیسه هومر 2است که در آن سرپرستي فرزند اودیسه ،شاهزاده تلماچوس 3را به منتور که
دوست مورد اعتمادش بود ،سپرد .همانطور که در شعر حماسي هومر آمده است ،رابطه منتورینگ که
عموماً به عنوان منتورشیپ شناخته ميشود ،به فرد باتجربه این امکان را ميدهد که فرد کمتجربهتر را از
طریق توسعه شایستگيهای خاصي در او هدایت و حمایت نماید .فرد باتجربهتر بعنوان منتور شناخته
ميشود در حالیکه فرد کمتجربهتر تحت عنوان منتي یا پروتیژی 4نامیده ميشود .در رابطه منتورینگ،
منتور دانش و تخصص ارزشمندی را با منتي به اشتراک ميگذارد و او را از طریق تعامالتي همچون بحث
کردن ،الگوسازی و آموزش مستقیم ،هدایت و تشویق ميکند .روابط منتورینگ اساساً مشارکتي است
(.)Rousseau, 2008
بدون شک سردرگمي اساسي میان مربي گری و منتورینگ وجود دارد و اغلب اوقات این دو تحت
عنوان مربيگری و منتورینگ ترکیب ميشوند و یا فقط با عنوان مربي گری یا منتورینگ شناخته ميشوند.
این ادغام و سردرگمي قابل درک است .نقاط اشتراک زیادی در این دو وجود دارد بویژه در نوع فنون و
تکنیکهایي که توسط مربیان و منتوران بکار گرفته ميشود .هر دو رویکرد به گوش دادن با دقت و
بکارگیری سواالتي باز و استراتژیهایي که تأمل در خود را باال ميبرند ،تأکید دارند و هر دو بدنبال ایجاد
توسعه و پیشرفت هستند .مربيگری و منتورینگ تفاوتهایي نیز با هم دارند .در هر موقعیتي ممکن است
برنامه منتورینگ شباهت بسیار زیادی با برنامه مربيگری داشته باشد ،در حالیکه این دو برنامه تحت یک
عنوان مشابه در عمل کامالً از هم متفاوتند .اگرچه منتورینگ شباهت بسیار زیادی با مربيگری دارد ،ولي
تفاوتهایي نیز با آن دارد (.)Jarvis, 2004
مربي ،5متربي 6را به سوی توسعه رفتارها 7و مهارتهای مشخصي راهنمایي و حمایت ميکند.
بطورکلي مربي گری و منتورینگ به لحاظ چهار مولفه با یکدیگر تفاوت دارند:

1-Coaching
2-Homer’s

Odyssey
Telemachus
4-protégé
5-Coach
6-Coachee
7-Behaviors
3-Prince
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•

2

•

تمرکز .3روابط مربيگری محدودتر بوده و اساساً بدنبال ارتقای عملکرد فرد از طریق توسعه
مهارتهای مهم کسب و کار است .در مقابل ،منتورینگ کالن تر بوده و با توسعه همه جانبه
منتي سروکار دارد .عالوه بر توسعه مهارتها ،منتورها دانش صریح و ضمني را نیز به منتيهای
خود انتقال مي دهند .آنها همچنین نگرشها را شکل ميدهند ،توسعه دهنده ذهن بوده و
منتيها را قادر به ساختن شبکه دانشي فعالي از متخصصان و همکاران ميکند.

•

هدف .1هدف روابط مربيگری ،حل مشکالت عملکردی و توسعه مهارتهای مهم کسب و کار
است .در مقابل منتورینگ جامعتر و کالن تر بوده و عالوه بر این موارد ،امکان انتقال دانش،
توسعه مهارتهای اساسي ،ساختن روابط و شبکههای دانشي و گسترش فرهنگ سازماني و
ارزشهای کلیدی را فراهم ميسازد.

کنترل .4در مربيگری ،تصمیم گیری اساساً در دست مربي است .در منتورینگ ،منتور و منتي
در منتورینگ موفق مسئولیت مشترک دارند.

• مدت زمان .5در مقایسه با منتورینگ ،مدت رابطه مربيگری معموالً کوتاهتر است .منتورینگ
برای مدت زمان طوالني ادامه ميیابد و منجر به روابط دوستي طوالنيمدت و یا همیشگي
ميگردد (.)Rousseau, 2008
جدول  :1منتورینگ در مقایسه با مربیگری ()Rousseau, 2008
برنامهها
منتورینگ

مولفهها

مربیگری

هدف

انتقال شایستگيها (دانش ،مهارتها ،نگرشها)،
توسعه شبکههای دانشي

توسعه آشکار و قابل اندازهگیری رفتارها و
مهارتها

کنترل

مشارکتي ،مسئولیت مشترک

باال به پایین ،مربيمحور

تمرکز

جامعنگر ،توسعه همه جانبه فرد

متمرکز بر مجموعهای از مهارتهای رفتاری
خاص

مدتزمان

طوالنيمدت

کوتاهمدت

1-Purpose

 .2منظور از مهارتهای مهم کسب و کار ،مجموعه شایستگيهای رفتاری هستند که افراد بایستي دارا باشند .بطورکلي مهمترین
شایستگيهای رفتاری عبارتند از :تفکر انتقادی ،حلمساله ،تصمیمگیری ،مذاکره و حل تعارض ،ارتباطات موثر ،سازگاری و انعطافپذیری و
. ...
3-Focus
4-Control
5-Duration

35

واکاوی اقدامات منتور و منتي در / ... :سمیه دانشمندی ،کورش فتحي واجارگاه ،اباصلت خراساني و بهروز قلیچلي

در نتیجه ميتوان گفت که برنامههای مربيگری اساساً با هدف توسعه مجموعهای از مهارتهای
رفتاری خاص است در حالیکه منتورینگ گستردهتر است .منتورینگ ممکن است شامل مربيگری شود،
منتورها عالوه بر انتقال دانش ،توسعه نگرشها و ساختن روابط بر تقویت مهارتهای رفتاری باارزش نیز
کار خواهند کرد .بنابراین ميتوان گفت که منتورها ،منتيهای خود را مربيگری نیز ميکنند و مربيگری،
زیرمجموعهای از منتورینگ است .ولي زمانیکه یک رابطه مربيگری پایان یابد ،مربي ممکن است نقش
یک منتور را برعهده گیرد و منتي خود را به شیوه منتورینگ هدایت نماید .ولي مربيگری نميتواند
شامل منتورینگ باشد .مربيگری نیازمند توسعه مجموعهای از مهارتهای (رفتاری) خاص است .مربیان
اساساً بر توسعه روابط مربيگری به روابط منتور و منتي متمرکز نميباشند (.)Rousseau, 2008
موضوعات مورد توجه در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدید و تازهکار

نیازهای خاص هر یک از اعضای هیئت علمي بایستي به منظور انطباق فرایند منتورینگ و نیازهای
فردی منتي ها مدنظر قرار گیرد .تعیین یک برنامه عمل ممکن است ماحصل مورد بحث قراردادن
چالش های خاصي باشد که هر یک از اعضای هیئت علمي با آن مواجهند .به عنوان مثال یکي از اعضای
هیئت علمي جدید تجربهاش را اینگونه توصیف ميکند که "پس از  36سال کار کردن در آموزش عمومي
متوجه شدم که بایستي مجموعهای جدید جامعي از قوانین و رویهها را یاد بگیرم .این اقدام برای صرف
زمان در جهت آماده شدن برای تدریس کالسهای جدید الزم و ضروری بود .در آن زمان حتي با وجود
تجربه و کمال من ،این فعالیتي فشارآور بود .به منظور غلبه بر این مشکل ،من با از طریق ایمیل ،مالقات
حضوری و زمان ناهار برای پرسیدن سواالت و مطرح کردن دغدغهها و نگرانيهایم کار کردم .با رئیس
دپارتمان و برخي از اعضای هیئت علمي که قبل از من این دوره ها را گذرانده بودند و یا دارای تجاربي
در این سمت ها بودند نیز گفتگو نمودم .خودم را با افرادیکه اطالعات مورد نیاز من را در جهت موفق
شدن داشتند و زمان و عالقه الزم را برای تسهیم اطالعات داشتند نزدیک کردم" (.)Laverick, 2016
عالوه بر درنظر گرفتن آنچه که منتي ها نیاز دارند ،منتورها بایستي سواالتي را از منتيهای خود
بپرسند که نیازهای منتورینگ آنها شامل چه مواردی است تا بتوانند به گونهای اثربخش به آنها کمک
نمایند .بهرهگیری از رویکرد رسمي تری برای نیازسنجي به شناسایي چالشهای خاص و سپس تجارب
درخور منتورینگ برای نیازهای خاص و منحصر به فرد اعضای هیئت علمي جدید و تازهکار مفید است.
بعنوان مثال یکي از اعضای هیئت علمي ممکن است در حوزه تدریس احساس راحتي کند ولي در انجام
پژوهش و انتشار مقاالت و کتب ،احساس ترس و نگراني داشته باشد (.)Searby & Collins, 2010
1
همچنین منتورها بایستي منتي ها را از طریق فرایندهای تصدی و ارتقا حمایت و پشتیباني نمایند .زیند

Zeind

1-
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و همکارانش ( )2005بیان کردند که کالجها و دانشگاهها بایستي بالندگي اعضای هیئت علمي و منتورینگ
را با نیازهای فردی و جمعي موسسات و واحدهای علمي همسو نمایند .اساساً منتورینگ بایستي به اعضای
هیئت علمي جدید کمک نماید تا الزامات و انتظارات تدریس ،پژوهش ،ارائه خدمات و انجام مسئولیتهای
حرفه ای را درک نمایند .درک این مساله مهم است که منتورها بایستي نیازهای خاص و ویژه اعضای
هیئت علمي جدیداالستخدام را در جهت فرا هم نمودن سطوح حمایتي مناسب درک نمایند .کولینز و
همکارانش در سال  2009بیان ميکنند که اعضای هیئت علمي تازهکار و جدیداالستخدام امروزی در
دانشگاهها غالباً از قشر زنان ،اقلیت های قومي و یا متولد خارج هستند .این واقعیت به تنهایي تجربه
زیستشده اعضای هیئت علمي تازهکار را به مراتب دشوارتر از تجربهای که اعضای هیئت علمي مرد
سفیدپوست یا مدیران در دهههای گدشته تجربه کردهاند ،ميسازد (.)Laverick, 2016
منتور یک عضو هیئت علمي فردی است که موفقیت اولیه در آموزش عالي را تجربه کرده است و
چارچوبي برای تسهیم باز اطالعات در مورد انتظارات تصدی و ارتقا ،سیاستهای داخلي دپارتمان و
دانشکده و رویههای پژوهشي در دانشگاه ارائه مينماید ( .)Searby & Collins, 2010اسکرودات 1و
همکارانش ( )2003دریافتند که شرکت کنندگان ضرورت نیاز دریافت حمایت در حوزههای پژوهشي و
سیاستهای دانشگاهي را احساس کردهاند .آنها همچنین بیان کردند که نتایج پژوهش آنها بر اهمیت
کسب اطالعات اعضای هیئت علمي جدید توسط افراد درون سازماني تأکید دارد .مساله عمومي برای
منتورها و منتيها ،تأمین منابع مالي بود (.)Feldman et al, 2010
موضوع دیگری که بایستي مورد بررسي قرار گیرد نیاز به حمایت در نگارش مقاله است .عضو هیئت
علمي که به لحاظ نحوه نگارش مقاله فرد مجربي است ميتواند از یک عضو هیئت علمي همکار استفاده
نماید و او را در فرایند نگارش منتورینگ نماید .این نوع منتورینگ منجر به ارتقای اعتماد به نفس فرد
تازهکار در نوشتن و ارتقای مهارتهای نوشتن ميگردد .عالوهبر یادگیری نوشتن مقاالت و کتب ،یادگیری
رویههای درون سازماني و دانشگاهي نیز مورد نیاز اعضای هیئت علمي جدید و تازهکار است .یکي از
اعضای هیئت علمي جدید و تازهکار بیان ميکند که او این رویه ها را از طرق صحبت کردن با همکاران
و پرسیدن سواالت از آنها یاد گرفته است ،او احساس ميکند که همکاران او را از طریق مهیا کردن زمینه
حضور او برای شرکت در جلسات منتورینگ نمودهاند (.)Laverick, 2016
فرنتز )2014( 2نمونه موضوعات مورد بحث در فرایند منتورینگ را شامل موارد زیر ميداند:
• نوشتن طرح درس
•

انتخاب و سفارش دادن کتب درسي

•

تعیین مقیاس درجهبندی
1-Schrodt
2-Frantz
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•

دسترسي به منابع دانشگاهي برای اعضای هیئت علمي و دانشجویان همچون خدمات نگارش
مقاله ،تسهیالت پژوهشي و کتابخانه
انجام ارزشیابيهای دانشجویان (همچون به اشتراکگذاشتن نمونه فرم ارزشیابي قبل از شروع
ترم اول تدریس عضو هیئت علمي جدید)
تأمین مواد آموزشي

•

زمانبندی ساعات

•

وارد نمودن دادههای درسي برای اعتباربخشي تحقق اهداف

•

راهنمایي دانشجویان و یاری رساندن در زمانبندی و انجام فعالیتهای الکترونیک

•

مشاهده و ارزشیابي فرمها ،توضیح دادن الزامات برای نمونههای کاری مدرس و رویههای کسب

•

مدرک و گواهینامهها
درجهبندی خطمشيها و رویههایي برای ورود نمرات میانترم و نمرات نهایي

•

آماده شدن برای ارزشیابي (در حوزههای تدریس ،پژوهش و ارائه خدمات)

•

انجام مشاهدات همکار

•

تصدی مقام (رویهها و الزامات)

•
•

درخواست تسهیالت برای سفرهای رسمي
درخواست استفاده از مرخصيهای استعالجي و شخصي (.)Frantz, 2014

•
•

کارولین و همکاران ( )2005نیز به گونهای دیگر موضوعات مورد توجه در منتورینگ اعضای هیئت
علمي را به شرح ذیل معرفي مينمایند:
• مدیریت کالس :شامل سبک های یادگیری ،فنون تدریس ،تمرین نوشتن ،منابع آموزشي،
•
•
•
•

طراحي دوره ،اهداف دوره و ارزشیابي دوره.
سنجش اثربخشي تدریس :شامل ارزشیابي تکویني ،مشاهده همکار و بازخورد ،مرور و بررسي
سیالبس ،سواالت امتحاني و . ...
تحقیق و پژوهش :مهارتهای نوشتن مقاله ،آماده کردن پروپوزال های برای تأمین اعتبار،
شیوههای برقراری ارتباط میان تدریس و پژوهش.
ارائه خدمات :شامل برعهده گرفتن نقشهایي در سطح دانشکده و دانشگاه.
ایجاد توازن و تعادل در مسیر علمي :شامل تدریس ،تحقیق و پژوهش ،ارائه خدمات و زندگي
شخصي و حرفهای (.)Caroline et al, 2005
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منتورها بایستي در حجم و زمان ارائه اطالعات دقت داشته باشند بدلیل آنکه ارائه حجم وسیعي از
اطالعات به اعضای هیئت علمي جدید و تازه کار قبل از احساس نیاز برای استفاده از این اطالعات در آنها،
ممکن است زیان بار باشد .اعضای هیئت علمي ممکن است در برقراری توازن میان فعالیتهای تدریس با
دیگر وظایف و مسئولیتهای خود نظیر راهنمایي ،فعالیتهای علمي و پژوهشي و ارائه خدمات احساس
فشار نمایند و یکي از بزرگترین چالش ها برای یک عضو هیئت علمي جدید و تازهکار ،راهنمایي کردن
دانشجویان و انجام پژوهش است (.)Laverick, 2016
بطور کلي ميتوان اقدامات منتور در حل مسائل و حوزههای فوق که بیانگر دغدغه و مشکالت اعضای
هیئت علمي جدید است ،شامل موارد زیر دانست:
• مشاهدات :بعنوان یک ضرورت برای اهداف ارزشیابي و تصدی سمت ،اعضای هیئت علمي جدید
مي بایست مورد مشاهده قرار گیرند .بازخورد ارائه شده ماحصل آن مشاهدات ممکن است بسیار
کاربردی باشد و به اعضای هیئت علمي جدید (منتيها) کمک کند تا تالشهای در راستای
ارتقای مهارتهای علمي خود انجام دهند .چرخه مشاهده و کنفرانس 1برای منتورینگ اساتید
جدید توسط جانسون در سال  2008مطرح شده است که ميتواند ابزاری مفید برای آموزش
عالي باشد .جانسون این چرخه را به صورت زیر توصیف ميکند:
 -1فعالیت های قبل مشاهده کنفرانس :که در آن منتور و منتي ،موارد مشاهده را تعیین
ميکنند.
 -2مشاهده :که در آن منتور بصورتي هدفمند و ساختیافته تعامالت را مورد مشاهده
قرار ميدهد و اطالعات را ثبت و ضبط مينماید.
 -3فعالیت های پس از مشاهده کنفرانس :که در آن نتیجه مشاهده با منتي به اشتراک
گذاشته شده و به او بازخورد داده ميشود.
از دیدگاه منتورینگ ،مشاهدات بایستي بصورتي متقابل انجام شوند .منتيهای نیز بایستي از مزیت
فرصت مشاهده منتورهای خود و تدریس دیگر اعضای هیئت علمي برخوردار شوند.
• سرفصل برنامههای درسي :زمانیکه منتورها نمونههای طرح درس خود را با منتيها به اشتراک
ميگذراند ،سطح دیگری از حمایت را ارائه مينمایند .از طریق تسهیم طرحدرسهای باکیفیت،
•

منتورها روش و شیوه خلق طرح درس را به منتيها یاد ميدهند.
ارزشیابي های دانشجویان :برای اعضای هیئت علمي جدید ضرورت کسب ارزشیابيهای مثبت
از دانشجو ،واقعیتي است که با آن مواجه است .اعضای هیئت علمي جدید ممکن است در
تدریس دروس جدید دچار چالش ش وند و در نتیجه آن نگران تأثیر فقدان تجربه آنها بر روی
observation-and-conference cycle

1-An
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•
•

ارزشیابيهای دانشجو شوند .بنابراین منتورها ميبایست زماني را برای بررسي ابزار ارزشیابي
دانشجو در ابتدای ترم اختصاص دهند و به اعضای هیئت علمي جدید کمک نمایند تا بر روی
استراتژیهایي تمرکز نمایند که در تحقق اهداف مورد نظر فرایند ارزشیابي قابل کاربرد است.
فعالیتهای علمي و تحقیق :فورد بیان مي کند که او اعضای هیئت علمي جدید را از طریق
شرکت دادن آنها در پروژهها ،مقاالت و پژوهشهایش یاری ميرساند.
ارتقا و انتصاب :نقش منتور در کمک کردن به اعضای هیئت علمي جدید در ارتقا و انتصاب نیز
بسیار مهم است (.)Laverick, 2016

 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفي و با بکارگیری روش تحقیق داده بنیاد 1صورت گرفته است.
البته از آنجایي که هدف این تحقیق ارائه و تدوین نظریه نميباشد ،صرفاً کدگذاری اولیه و ثانویه 2بر روی
دادهها صورت گرفته و تحلیل مضمونها تا سطح طبقهبندی مفهومي ادامه پیدا کرد .به عقیده اشتراوس
و کوربین ،روش نظریه داده بنیاد ميتواند سه برونداد عمده داشته باشد :توصیف ،طبقهبندی مفهومي و
نظریهسازی .در پژوهش حاضر دادههای جمعآوری شده براساس مضامین مشترک دستهبندی شدند تا
مفاهیم اصلي شکل گیرند (بازرگان .)1395 ،برای جمعآوری دادهها از مصاحبههای نیمهساختاریافته که
از روشهای اصلي جمعآوری دادهها در پژوهش های کیفي بوده و در برخي از تحقیقات تنها روش
جمعآوری دادههاست ،جمعآوری شده است .مشارکتکنندگان این پژوهش ،آن دسته از اساتیدی است
که نسبت به موضوع پژوهش (منتورینگ) مطلع بوده و ميتوانند اطالعات باارزشي را در اختیار نگارندگان
این پژوهش قرار دهند .با این توصیف به منظور انجام نمونهگیری ،از نمونهگیری هدفمند 3به شیوه نظری
استفاده شد .در نمونهگیری نظری ،4از نمونههایي مصاحبه به عمل خواهد آمد که از لحاظ هدفهای
پژوهش دارای اطالعات غني هستند .هدف پژوهشگر در این نمونه گیری ،تبیین ویژگيهای نظریه یا
مقوله های در حال تدوین خود است ،نه انتخاب جامعه با روش نمونهگیری تصادفي ساده و یا روش
نمونه گیری معرف جامعه خاص .در این روش ،پژوهشگر تالش دارد افراد ،رخدادها یا اطالعاتي را انتخاب
کند که حدود و ثغور و ارتباط مقولهها را روشن و تعریف کنند ( .)Charmaz, 2006فراستخواه با تأیید
نیاز به هدفمند و نظری بودن چارچوب نمونه در نظریه برخاسته از دادهها ميافزاید که نظری بودن نمونه
به این معني است که کفایت الزم را برای اینکه ما را به سطح انتزاع نظری برساند ،دارا باشد (فراستخواه،

1-Grounded

Theory
& Secondary coding
3-Purposive Sampling
4-Theoretical Sampling
2-Initial
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 .)1395به بیاني دیگر ،در پژوهشهای کیفي ،حجم نمونه را مترادف با کامل شدن دادهها یا اشباع دادهها
ميدانند (عابدی .)1385 ،در این راستا نمونههای بخش کیفي این پژوهش را تعداد  20نفر از اساتید
مطلع نسبت به موضوع پژوهش تشکیل داده است چرا که در پژوهش حاضر ،دادههای بدست آمده در
اطالعرسان  20به اشباع رسیدند .در این پژوهش مراحل تحلیل دادهها با کمک نرمافزار Maxqda 12
انجام شد .الزم به ذکر است که نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفي ،همانند نرمافزارهای کمي به صورت
خودکار قادر به تحلیل نیستند بلکه ذخیرهسازی دادهها ،سادهسازی فرایند تحلیل ،دستهبندی دادهها و
دسترسي آسان به کدها یاریرسان پژوهشگر است .جهت اعتباربخشي 1یافتهها نتایج طي چندین مرحله
با بکارگیری راهبردهای بازبیني اعضا 2و تحلیل همگنان 3تعدیل و اصالح شدند .بدین ترتیب برای بازبیني
اعضا نتایج تحقیق به طور مستمر در اختیار شرکت کنندگان در تحقیق قرار گرفت و بازخوردهای ایشان
در تعدیل و اصالح نتایج پژوهش مدنظر قرار گرفت .در بخش تحلیل همگنان ،از یک خبره پژوهش کیفي
درخواست گردید تا فرایند تحلیل داده ها را بررسي و بازخوردهای الزم را ارائه نمایند .این بازخوردها نیز
در گزارش نهایي یافتهها اعمال گردیدند.
 -3یافتههای پژوهش
براساس تحلیل محتوا و استنباط اکتشافي مصاحبهها با صاحبنظران و مطلعان کلیدی ،سه دسته
اصلي که بیانگر اقدامات و فرایندهای اصلي منتورینگ اعضای هیئت علمي جدیداالستخدام دانشگاهها
هستند ،شناسایي و استخراج گردید .این سه دسته عوامل عبارتند از .1 :اقدامات اولیه .2 ،اقدامات
یاددهي-یادگیری و  -3اقدامات بازخوردگیری .در ادامه هر یک از این مؤلفهها و نتیجه فرایند کدگذاری
جهت رسیدن به این مقولههای اصلي تشریح ميشود (جدول .)2

1-Credibility
2-Member

check
debriefing

3-Peer
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جدول  :2فرایند منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام دانشگاهها
مقوالت اصلی

مقوالت فرعی

اقدامات اولیه

آمادهسازی

زیرمقوالت و ویژگیها

برگزاری جلسه آشنایي
آگاه کردن منتي از وضعیت خود
عقد قرارداد و توافق اولیه
آشنا کردن اعضای هیئت علمي جدید با نحوه برقراری ارتباط
با همکاران و برخورد با دانشجویان
مداخالت ارتباطي

جامعهپذیر و آشنا کردن افراد با محیط دانشگاه
آشنا کردن اعضای هیئت علمي جدیداالستخدام با قوانین و
مقررات دانشگاه
کمک کردن در زمینه نوشتن طرحها و فعالیتهای پژوهشي
شرکت دادن افراد در همایشها و کنفرانسها

اقدامات یادددهي-
یادگیری

مداخالت پژوهشي

مشارکت دادن اعضای هیئت علمي جدید در طرحها و
فعالیتهای پژوهشي خود
مشارکت دادن و راهنمایي اساتید جدیداالستخدام در
پایاننامهها ،داوری مقاالت و ...

مداخالت آموزشي

فراهم کردن بستر حضور اساتید جدید در کالسهای دیگر
اساتید
مشارکت دادن اساتید جدید در تدریس خود و ایجاد تدریس
همکارانه و مشترک
آموزش نحوه کالسداری و مهارتهای تدریس به اساتید
جدیداالستخدام

اقدامات بازخوردگیری

در نظرگرفتن سیستم
ارزشیابي

ارزشیابي منتور و منتي از یکدیگر
ارزشیابي دانشگاه از منتور و منتي و فرایند

منبع( :یافتههای نگارندگان)

 -1اقدامات اولیه :براساس دیدگاه مشارکتکنندگان ،این عامل شامل یک مقوله فرعي آمادهسازی و در
ویژگي هایي نظیر؛ برگزاری جلسه اولیه ،آگاه کردن منتي (عضو هیئت علمي جدیداالستخدام) از وضعیت
خود و توافق اولیه و عقد قرارداد متبلور است.
در زمینه برگزاری جلسه اولیه و کسب شناخت مصاحبهشونده شماره  7از نقطهنظر یک منتور معتقد
است" :اول یک جلسه توجیهي با او ميگذارم ،دعوتش ميکنم به یک جلسه توجیهي ،جلسه معارفهای که با هم آشنا
شویم .ببینم عالیقش چه هست؟ روی چه موضوعاتي کار کرده است؟ نقطه قوتهایش چه هست؟ مثالً یکي آمارش خیلي
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خوب هست ،یکي زبانش خوب هست ،یکي روش تحقیق خوب ميداند ،یکي ممکن است آمار و روش تحقیق را نداند و
ميگوید من آمارم ضعیف است .اینها را سعي ميکنم به لحاظ علمي یک شناخت کافي پیدا کنم و همین طور تجربه
کاری ،مثالً چه دروسي تدریس کرده است ،یا مثالً در طرح پژوهشي سازماني مشارکت داشته است ،به عنوان مجری ،همکار
انجام داده؟ تا یک شناخت نسبي و اولیه از او پیدا کنم".
مصاحبهشونده شماره  12نیز در این زمینه معتقد است" :در همون ابتدا در مرحله قطعاً مرحله شکلگیری
شناخت و اعتماد باید بوجود بیاد .انجا حتما شاگرد میاد من درست است که مربي این شاگردم هستم و این شاگرد عضو
هئیت علمي جدید است .ولي ممکن است در بعضي از موضوعات تخصص نداشته باشم لذا نميتوانم منتورینگ بکنم .او
مسئلهاش را باید بیان کند و باید من ببینم آیا در آن موضوع ميتوانم یا نميتونم ،تخصص دارم یا نه وقت دارم یا نه .آیا
اصالً توافق دو جانبه میان ما شکل ميگیرد یا نه .باید اول وارد مرحله شناخت شویم".
مصاحبهشونده شماره  17نیز بر حسب تجربه زیسته خود در این موضوع اذعان داشت" :عمدتاً
اول از اساتید جوان ميپرسم که خودش من را انتخاب کرده است یا مجبورش کردهاند .اگر بگوید خودش اومده میگم
برای اینکه بهتر همدیگر را بشناسیم بهتر است جلسهای با هم داشته باشیم و جلسه ميگذارم باهاش .همیشه اول
میگم اون شروع کنه ،خودش را برام پرزنتي کند که چیکارا کرده است ،چیا بلد است ،به چیا عالقهمند است ،چي
باعث شده که بیاد پیش من و بگه برای چي اومده سراغ من .ازش ميخوام دقیقاً روشن کند که از من چي ميخواهد.
اگه در اون مواردیکه از من کمک بخواهد و من بتوانم حتما کمکش ميکنم و باهاش کار ميکنم .مثال یادمه زمانیکه
مدیر گروه بودم یکي از استادی جدید اومد و ازم کمک خواست و بهم گفت اگه بذارید ميخواهم من این ترم دستیار
شما بشم .منم دقیقاً همه اینایي که اول گفتم و ازش خواستم و پرسیدم .یادمه اول گفت چطوری ميتونم که در
دانشگاه محبوب بشم منظورش دیده شدن بود .ميگفت به این نتیجه رسیدم که اگه ميخواهم خوب بشم باید استاد
خوبي بشم از همه جهت .هم در تدریسم ،هم در نقشم در دانشگاه ،هم در ارتباط با دانشجوهام ،هم در پاپلیشام .از
من کمک خواست".

مصاحبهشونده شماره  16نیز بر حسب تجربه زیسته خود بعنوان منتي در این موضوع مطرح
کرد:
من تلفني باهاشون صحبت کردم و به من گفتند اول بهتره من و شما با هم جلسهای داشته باشیم تا ببینیم
ميتوانیم با هم کار کنیم و همدیگر را بشناسیم .من اولین بار که با ایشون قرار داشتم ایشون گفت من منشي ندارم،
وقتي من وقتي با ایشون کار ميکردم ،خودم استاد بودم ،کالسي داشتم ،برو بیایي داشتم ،ایشون گفت شما ميدونم
خیلي پر مشغله هستید ولي من چون منشي ندارم نميتونم وقت دقیق به شما بگم ،دانشگاه تهران بود .من رفتم
دیدم یک اتاق کوچک دارد ،رفتم دیدم دارد با یکي دیگر کار ميکند ،گفت ببخشید کار من یکي دو ساعت طول
خواهد کشید .بعد من رفتم توی دانشکده ،کتابخونه رفتم ،نشستم و کار کردم و برگشتم دیدم باز هم مشغول است
رفتم و باز برگشتم .وقت من رسید ایشون نشست با من جلوی کامپیوتر و مسئله را از اول برایم باز کرد و گفت چي
کارهایي کردید ،آیا این نرمافزار را دیدید شروع کرد به پرسیدن و شناخت من.

در زمینه آگاه کردن منتي (عضو هیئت علمي جدیداالستخدام) از وضعیت خود ،مصاحبهشونده شماره
 3از نقطهنظر یک منتور معتقد است" :بعد از طرح موضوع ،قدم بعدی این بود که به او گفتم خوب ببین آقای دکتر
 ...کار من این است که سطح علمي دانشکده باال برود و ما باید بهم این را حفظش کنیم ،شما هم االن عضو این خانواده
هستید ،دلیلي که من ميخواهم با تو کار بکنم یک مقدارش سازماني و حرفهای است ،یک مقدارش هم شخصي است .یعني
سه تا دلیل دارد یکي سازمان ،یکي حرفه من که تو ميخواهي همکار من شوی ،یکي هم شخصي است که من تو رو
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ميشناسم و بهت عالقه دارم و این دروغ نیست .االن ارزیابيهای ترم اول تو این شکلي شده است ،این اتفاقي است که دارد
ميافتد ،خودت ميبیني که دارد چه اتفاقي ميافتد .خیليها نميبینند و نميپذیریند ،خیليها در موضع مقاومت قرار
ميگیرند که توجیه کنند ولي من و شما االن و اینجا نقشمون این است که اگر نميبیني و متوجه نیستي ،ببین و دالیلش
را متوجه باش و نگاه کن این چطور دارد به ضررت تموم ميشود ،اگر ميخواهي توجیه کني این توجیه به درد نميخورد،
درسته ممکن است دالیل موثقي داشته باشي ولي برای این قضیه منتهي این را که من نميتوانم برم به دانشگاه بگویم ،این
انتظار را نداشته باشید .االن بر حسب نتایج و شواهد شما در این بخشها مشکل دارید و ضعف شما بعنوان یک استاد برای
دانشگاه محسوب ميشود".

در زمینه توافق اولیه و عقد قرارداد مصاحبهشونده شماره  3از نقطه نظر یک منتور و برحسب تجربه
زیسته خود اذعان داشت" :وقتي هدف مشخص شد ،ما شروع کردیم به ایجاد تعهداتي بین خودمون و مواردی را
تعیین و ایجاد کردیم .به طور جداگانه مشخص کردیم که دلیل اینکه ما داریم با هم صحبت ميکنیم و کار ميکنیم این
است که ما ميخواهیم با هم کار کنیم ،به او گفتم که قرار نیست شما به من درس پس بدهید یا چیزی را ثابت بکنید و
فقط با هم کار ميکنیم تا مشکل شما برطرف شود .قراردادی و تعهدی میان ما ایجاد شد .یعني چیزی که بین من و ایشون
رد و بدل شد و مشخص شد که خوب قدم بعدی آن راهي است که باید برویم و این را ما خیلي مشخص و روشن با هم
تصمیم گرفتیم .ما دو تا جلسه حضوری همینجا در اتاقم داشتیم ولي بعد ما به طور هفتگي چند دقیقهای حدوداً نیم
ساعت جلسه با هم داشتیم ،همچنین در طول این مدت رابطه ،ما عمدتاً نهارها رو با هم به رستوران اساتید ميرفتیم و نهار
را ميخوردیم و در این زمانها هم باز روی مسائل مطرح شده بحث ميکردیم".
همچنین مصاحبهشونده شماره  11نیز در این زمینه مطرح کرد" :در مرحله سوم انتقال دانش و تجربهای
هست که براساس قراردادی بین خودمون بوجود میاریم .قرارداد طبیعتاً به خاطر زمانبندی و وقتگذاری باید باشد .یعني
ما باید بدونیم چه مقدار با هم وقت ميخواهیم وقت بگذرونیم ،روی چه مسائلي قرار هست کار کنیم ،اگر وقتي بیشتر از
آن بخواهیم گذاشته شود ،تحت چه شرایطي آن وقت بیشتر ميتواند گذاشته شود و چه مقدارش ميتواند از طریق شبکههای
مجازی ،پیامهای اینترنتي و حاال پیامهای تلفني و چه مقدارش حضوری باشد و این طبیعتاً در انتهای جلسه اول و یا در
ابتدای جلسه دوم ميتواند شکل بگیرد و قرارداد بسته شده و توافق ایجاد شود".

 -2اقدامات یاددهي -یادگیری (توسعهای) :براساس دیدگاه مشارکتکنندگان ،این عامل شامل  3مقوله
فرعي مداخالت آموزشي ،مداخالت پژوهشي (حرفهای) و مداخالت ارتباطي اساتید درگیر در فرایند
منتورینگ ميباشد.
• مداخالت آموزشي در مواردی نظیر؛ فراهم کردن بستر حضور اساتید جدید در کالسهای دیگر اساتید،
مشارکت دادن اساتید جدید در تدریس خود و ایجاد تدریس همکارانه و مشترک ،آموزش نحوه
کالسداری و مهارتهای تدریس به اساتید جدیداالستخدام نمایان است.
در زمینه فراهم کردن بستر حضور اساتید جدید در کالس سایر اساتید مصاحبهشونده شماره  17از
نقطهنظر یک منتور و برحسب تجربه زیسته خود اذعان داشت" :من فکر ميکنم سر کالس رفتن و نشستن
سر کالسای اساتید قدیميتر دانشگاه برای این افراد از هر کار دیگری مهمتر است .برای اینکه اساتید ما به خصوص اساتید
جوان ما تجربه ندارند ،اصال نوع ارتباطشان را بلد نیستند ،نميدانند که در کالس چطوری با دانشجو ارتباط برقرار کنند،
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چقدر مطلب بگویند ،اصالً چطوری مطالب را ارائه کنند .من فکر ميکنم اساتید ما اصال نوع ( Body Languageزبان
بدن) را باید یاد بگیرند ،باید واژهگزیني را یاد بگیرند ،من وقتي مدیر گروه بودم و به اساتیدی که با من کار ميکردند و یا
به استادای جدید ميگفتم و ازشون میخواستم که حتماً سرکالس استادای دیگه نه فقط من ،بروند و بشینند ،نگاه کنند
که اونها در کالساشون چیکار ميکنند .سر کالس رفتن خیلي مهم است ،اساتید ما باید اکتیو باشند .بهشون کمک ميکردم
تا بتوانند سر کالس اساتیدی که دوست داشتند ،بروند".
مصاحبهشونده شماره  9نیز بر اساس تجربه منتور بودن خود اشاره کرد" :من واقعاً ترجیح ميدادم منتي
من اول بیاید یکي دو جلسه سر کالسم بنشیند ،روش درس دادن من را ببیند و حتي از همکارهایم اجازه ميگرفتم از
آنهایي که ميدانستم روش تدریس خوبي دارند ،از آنها اجازه ميگرفتم یکي دو جلسه سر کالسهای آنها برود بشیند و
ببیند".
همچنین مصاحبهشونده شماره  14نیز در این زمینه مطرح کرد" :ميتوانیم بر حسب کارهای مختلف به
افراد مختلف و استادای دیگر دانشکده یا دانشکدههای دیگر ارجاعش دهیم .منظورم این است که ممکن است که شما منتور
اصلي او باشید ولي در برخي از زمینههای کاری ارجاعش بدهید به اساتید دیگر .مثالً بهش بگیم و از بخواهیم برود سر
کالس و فالن درس استاد  ...بشیند ،چون ميدانم فالني یک ریزهکاری هایي در تدریس و آموزشش در کالسش دارد که
استاد جدید با رفتن در آن کالس ،ميتواند مشاهده کند ببیند ،ميشود این برخوردها را هم برای ارتقای مهارتهای آموزشي
تو انجام داد .ببینید اگر واقعا منتي ميخواهد در تدریس خود را ارتقا پیدا کند باید با منتور خود در کالسای دیگر مثالً
کالسای کارشناسي برود و یا کالسهایي اساتید دیگر که منتورش از او ميخواهد ،شرکت کند".

در زمینه مشارکت دادن اساتید جدید در تدریس خود و ایجاد تدریس همکارانه و مشترک
مصاحبهشونده شماره  7برحسب تجربه زیسته خود بعنوان یک منتي اذعان داشت" :من با یکي از اساتید
قدیمي قرار شد یک درس مشترک بدهیم ،ایشان پیشنهاد کرد گفت شما بیا با هم این درس را ما باهم مشترک بدهیم،
گفتم باشد ،بعد من استقبال کردم گفتم استاد ارشد است خیلي خوب است حتماً من ميروم سر کالس ببینم ایشان چه
مباحثي ميگوید ،چه طور ميگوید ،کسب تجربه است".
همچنین مصاحبهشونده شماره  3نیز در این زمینه مطرح کرد" :در زمینه تدریس یک مقدار خیلي زیاد از
کاری که منتور انجام ميدهد مثالً این ساختار در دانشگاه ما هم هست .مثالً من خودم روی این خیلي کار کردم .مثالً ما
ميآییم درسهای مشترک ميگیری ،به خصوص در زمینه دانشجویان دکترا ،فوقلیسانس که سختتر است ولي خوب از
لیسانس هم ميشود شروع کرد .ميآییم برای اساتیدی که قرار است با ما کار کنند درسهای مشترک تعریف ميکنیم و با
همکاری دو نفره ميروند سر کالس و با هم کار ميکنند .خوب و بعد اینها قبل و بعدش جلسه دارند ،برای برنامهریزی،
بعدش برای ارزیابي با هم دیگر برنامهریزی ميکنند و در حقیقت این خیلي کمک ميکند .چون من تجربه شخصي داشتم
یک نفر از اساتید که خدا بیامرزدش .او با من این کار را با من کرد و آن زمان که ما این کار را ميکردیم درس مشترکي
وجود نداشت ولي ایشان آمد این را گذاشت و گفت این درس را من ميخواهم از شما که بدهي ،فقط یک مشکلي هست
که این درس همیشه برای من بوده است و من نميخواهم همینطوری رهایش کنم ،دوست دارم با شما شریک باشم .خوب
ما رفتیم سر کالس ،اتفاقاً درس بهداشت رواني هم بود ،بیست سال پیش و من گوش ميدادم به او ،با من صحبت ميکرد،
از من بازخورد و به این ترتیب و این یک راهش است .وقتایي که قرار بود من درس دهم به من ميگفت که من میام تو
کالست مينشینم ،اشکاالتت را ميگیرم و بهت ميگویم که چه کار کني".
مصاحبهشونده شماره  14نیز بر اساس تجربه منتور بودن خود اشاره کرد" :من اصالً موافق نیستم به یک
هئیت علمي جدید بگن که آقا یه هو برو سر کالس و درس دهد .حتماً اول باید باید درکنار یک منتور باشد .من معموالً به
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فرد جدید یا همون منتي خودم ميگویم که اول یک ترم درسي را با هم بگییرم و اول ازش ميخواهم که بشینه سر کالس
من و مشاهده کند نحوه تدریس من را .حتي از او ميخواهم که نکات تدریس من را هم یادداشت کند .بهرحال در اون
درسي که باهم مشترک ميگیریم ،در طول آن ترم ما یک برنامه تحصیلي داریم .بنابراین ازش ميخواهم که طرح درس را
تو بنویس و ازش ميخواهم که طرح درس برای هر جلسه را مشخص کند .از خودش ميپرسم که از این  13جلسه را
کدامش را شما ميتواني بروی ،اما اگه بگه نه شما انتخاب کن ،میگم من این  4جلسه درس میدم ،تو جلسه  .5خوب آن
وقت دیگه بعد از  4جلسه هم از رفتار من یاد گرفته است ،هم از علم خودش و هم روال کالس دستش آمده است حاال
جلسه  5من مينشینم و ایشون درس ميدهد ،بدون هیچ صحبتي و اگر ایرادی دیدم یادداشت ميکنم و بعداً به او ميگویم".
مصاحبهشونده شماره  17نیز بر اساس تجربه منتور بودن خود و اقدامات منتي خود اشاره کرد" :اول
مياومد تو کالسای من مینشست و تدریس منو نگاه ميکرد ،خودش مشتاق بود و ميپرسید که مطالبامو چطوری انتخاب
ميکنم و ميگم ،چقدر زمان رو محتوا ميذارم .بعد چند جلسه ازشم خواستم که جلسه بعد اون تدریس کند و مطالب را
بگوید .منم رفتم انتهای کالس نشستم و مثل یه دانشجو رفتار کردم .ولي در ذهنم داشتم یه جورایي ارزیابیش ميکردم،
بعد از کالس بهش فیدبک دادم مثال ًیادمه در کالس بیشتر خودش حرف ميزد ،کمتر دانشجوها رو درگیر ميکرد ،که
بهش گفتم نباید کالست اینطوری باشد و باید مشارکت داشته باشي .یا اینکه وقتي سوال از بچهها ميپرسید ،سریع خودش
جوابشون را ميداد و که گفتم تو باید به دانشجوها فرصت بدی و بیشتر درگیرشون کني تا اونا جواب بدن و نه خودت .یه
مقداری استرس داشت که تاحدودیش به خاطر حضور من بود ،چون ميدونست دارم بررسياش ميکنم .ازش خواستم که
در کالس یکي از استادان دیگه هم برود و بشیند ،چون نحوه تدریسش خیلي خوب بود .دوباره بعد چند هفته بعد ازش
خواستم با مشارکت من تدریس کند که خیلي خوب شده بود".

در زمینه آموزش نحوه کالسداری و مهارتهای تدریس به اساتید جدیداالستخدام مصاحبهشونده
شماره  8اذعان داشت" :من به عنوان منتور کاری که ميتوانم برای او بکنم تا در حوزه آموزشي قوی شود ،باید به آنها
آموزش دهم که چگونه طرح درس بنویسند و چطور سیالبس دروس را دنبال کنند ،باید بهشون یادآوری کنم که یک استاد
چه وظیفهای در کالس دارد ،کجا باید سفت باشد ،کجا باید شل باشد ،چه برنامههایي باید داشته باشد .باید به او یاد دهیم
که در کالست چگونه و در تدریست چطوری باید از کالس کمک بگیری ،چطوری باید برخورد کني ،چطوری جواب دهي،
اگر سوالي طرح شد که جوابش را نميداني ،باید چکار کرد .بهش مي گویم که برای خود من همچنین اتفاقي بیافتد به
دانشجوم ميگویم سوال بسیار زیبایي بود ،ولي اول ببینیم نظر بچهها چیست ،از بچهها ميپرسم که نظر خاصي دارید ،در
آن قاموس شروع ميکنم به مدیریت کردن کالس ،مثل هواپیمایي که آرام آرام مينشیند ...کالس را اداره ميکنم تا بتوانم
جمعش کنم اما استادی که تجربه ندارد حتماً سرخ ميشود ،سفید ميشود".
همچنین مصاحبهشونده شماره  19نیز در این زمینه مطرح کرد" :در مباحث آموزشي منظورم مباحث
مرتبط با کالس است چه خارج از کالس و چه داخل کالس .تعامل با دانشجویان است ،بحثهای مدیریت کالس ،بحث
ارزیابي دانشجویان ،ارزیابي کالس ،نحوه نمرهگذاری آزمونها ،پاسخ دادن و برخورد با بعضي از اتفاقاتي است که در کالس
رخ ميدهد .اتفاقات غیر قابل پیشبیني که در همه اینها منتور ميتواند موثر باشد و استاد جدید را آموزش دهد و کمکش
کند".
همچنین مصاحبهشونده شماره  1نیز در این زمینه مطرح کرد" :منتور باید فنون و تکنیکهای کالسداری
را به هیئت علمي جدید یاد دهد .مثالً نمونه طرح درس های خودش را در اختیار اونها قرار دهد (البته اگر طرح درسي
استادان ما داشته باشند) .به استاد جدید باید یاد دهد که محتوایي که ميخواهد در کالس تدریس کند را چگونه آماده
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کند  ،چقدر محتوا به دانشجویان بخوراند ،به او فنون مختلف تدریس و روش های مختلف را یاد دهد که چگونه کالسش
جذابتر باشد ،اصالً االن مد شده که همه از پاورپوینت استفاده مي کنند ،باید یاد بگیرد که کي باید استفاده کند و کي
نباید استفاده کند .چه طوری از دانشجویان ارزشیابي کند ،کي ازشون ارزشیابي کند ،مالک ارزیابي که ميخواهد بکند،
چي باشد".

مصاحبهشونده شماره  13نیز بر اساس تجربه منتور بودن خود و اقدامات منتي خود اشاره کرد:
"روزهای اول اداره کردن کالس برایش خیلي سخت است ،بارها ميشد که مطلب از ذهنش ميپرید ،دوباره تالش ميکرد
مطلبي جایگزین کند ،این بهش استرس ميداد .من اینها را در تدریسش ميدیدم ولي سرکالس اصالً عکسالعملي نشان
نمي دادم ،خوب این خوب نبود ،دانشجویان متوجه استرش شده بودند و شاید من اگر در کالسش نبودم اداره کالس از
دستش خارج ميشد چه بسا این اتفاق هم ميافت اد .من سعي کردم به تدریج روی این موضوع با او کار کنم ،بهش چند تا
کتاب معرفي کردم ،از تجربه خودم تو کیس های این چنیني استفاده کردم و براش توضیح دادم که خودم چه عکسالعملي
داشتم ،این باعث شد که بیشتر با هم صحبت کنیم ،ممکن بود مدت زیادی با هم بنشینیم ،یک گپي بزنیم مثالً راجع به
این که چطور درس بدهیم ،چطور با مشکالت پیشرو چگونه برخورد کردیم صحبت کنیم ،ولي به مرور خیلي بهتر شد".

• مداخالت پژوهشي (حرفهای) در مواردی نظیر؛ کمک کردن در زمینه نوشتن طرحها و فعالیتهای
پژوهشي ،شرکت دادن افراد در همایشها و کنفرانسها ،مشارکت دادن اعضای هیئت علمي در طرحها
و فعالیتهای پژوهشي خود و مشارکت دادن و راهنمایي اساتید جدیداالستخدام در پایاننامهها نمایان
است.
در زمینه کمک کردن در زمینه نوشتن طرحها و فعالیتهای پژوهشي مصاحبهشونده شماره 10
اذعان داشت" :منتورها ميتوانند اعضای هیئت علمي جدید را در فرایند نوشتن و گرفتن طرحهای پژوهشي درون یا
برون دانشگاهي کمک کنند .اساتید جوان هم باید برای این کار از تجارب مثالً تجربه اعضای هیئت علمي پیشکسوت
استفاده کنند ،در انتخاب موضوشون ،فرآیند پژوهششون ،پروپوزال نوشتنشون برای سازمانها و ارگانهای مختلف ،ارائه
طرحهاشون".
مصاحبهشونده شماره  7نیز اشاره کرد" :استاد مثالً ميخواهد پروژه پژوهشي انجام دهد ،مثالً حاال اگر در داخل
دانشگاه است چه کار ميکند؟ چه برنامهای طي کند چه طور پروپوزال بنویسد؟ یک پروپوزال خوب در دانشگاه چه طور
است؟ اینجا نقش وظیفه منتور است که به این استاد آموزش دهد چرا که اینها این مسائل را هنوز این تجربهها که نکردند
و بلد نیستند .یا مثالً ميخواهد با سازمانها کار کند یک پروژه پژوهشي است برای سازماني مينویسد آنها چه انتظاراتي
معموالً دارند؟ چه ویژگيهایي داشته باشد؟ منتور این موارد را باید به او آموزش بدهد و تجارب خودش را برای او باز کند
تا استاد جدید بداند که در چنین مواقعي چیکار کند و فعالیت کند".
از نقطهنظر منتي مصاحبهشونده شماره  19در این رابطه بیان ميکند" :من از منتور باید یاد بگیرم که چه
جوری باید بنویسم چه جوری باید پژوهش انجام دهم ،چگونه مسئله و موضوع برای طرح پژوهشي پیدا کنم ،چگونه روش
تحقیق انجانم آن طرح را شناسایي کنم ،چه روش تحقیقي انتخاب کنم ،چه جوری جامعه آماریها را انتخاب کنم ،چه
جوری بتوانم طرح بنویسم ،طرح بردارم ،چه جوری بتوانم قرارداد ببندم ،مذاکره کنم .من دوست دارم از آن استاد اینها را
یاد بگیرم که حاال من مقاله و کتاب و پژوهش و تند تند نوشتن و خالصه مطالب بيارزش نوشتن را ارزش نميدانم".
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در زمینه شرکت دادن افراد در همایشها و کنفرانسها مصاحبهشونده شماره  2اذعان داشت" :از
آنجایي که حضور در مجامع علمي برای اساتید بسیار مهم است و منتور باید در مواقعي یا همایشهایي که احساس کند
برای استاد جدید مفید است ،باید زمینه حضور فرد را در همایش خاصي که به عنوان مثال در خارج از کشور تشکیل
ميشود فراهم کند و یا حتي اگر نیاز باشد که هر دو باهم شرکت کنند تا فرد با نحوه ارائهها و همایشها آشنا شود".
مصاحبهشونده شماره  4نیز بر حسب تجربه زیسته خود به عنوان منتي بیان داشت" :با یک استاد دیگه
که در دانشگاه ما نیست و اون اوایل کارم منتور من بود و ازش یاد ميگرفتم و الگوی خودم قرار داده بودم رفتم اولین
کنفرانس خارجي .ابتدا من واقعاً استرس داشتم ،خیلي گیج ميشوی ،حتي پوشش آنها شما را گیج ميکند ،احساس
ميکني که اینها خیلي متفاوت هستند .منتور من سه تا اسالید اول را خودش ارائه داد ،چهارمین اسالید را از من نظرخواهي
کرد و من انگلیسي جواب دادم و خودم هم اینتر را زدم اصالید بعدی روی پرئده نمایان شد و منتورم رفت کنار وایستاد و
ادامه کار را به من واگذار کرد .در اون لحظه من تمام بدنم بهم ریخته بود ،ادامه دادم و حتي دیسکاشن آخر را هم خودم
توضیح دادم و ارائه را تا آخر خودم رفتم تا وقتي که وقتي همه برایم دست زدند .این اقدام منتورم باعث شد که تمام
خستگي چند ساله تمام شود و ترسم از ارائه بریزد .بعد آن استاد آمد پیشم و گفت فالني ميخواستم بداني بچه هم در 18
سالگي پدرش دستش را ول ميکند و ميگوید تا االن با تو بودم ،حاال دیگر برو  ...اون لحظه پیشبیني هم ميکردم که
ممکن است خیلي مسئله برایت پیش بیاید ولي گفتم اشکال ندارد ،تجربه است ،برایم این موضوع را هیچ معلمي بهتر از
این نميتوانست یاد بدهد ،من این را از ایشان یاد گرفتم".

در زمینه مشارکت دادن اعضای هیئت علمي در طرحها و مقاالت پژوهشي خود مصاحبهشونده شماره
 3بر حسب تجربه زیسته خود اذعان داشت" :من یک کار پژوهشي از گرنتم داشتم که در آن موقع داشتم انجام
ميدادم .ازش تقاضا کردم که بیاید در این سیستم با من همکاری کند ،وظایفش مشخص کردم و در انجام دادن پژوهش با
من همکاری کرد و بعد در نوشتن مقاله های خودم او را درگیر کردم و به کمک ميکردم .او نگارش مقاله را انجام ميداد
من نکتههای الزم را بهش در حین کار بهش ميگفتم و یعني من ویراستاری نهایي کار را انجام ميدادم".
مصاحبهشونده شماره  17نیز بر حسب تجربه زیسته خود بیان کرد" :اون ترم که ایشون با من کار ميکرد،
یک کار پروژه هم برای من پیش اومد که بهش گفتم اگه عالقه داری بیا که استقبال کرد و اومد و شرکت کرد که به نظرم
تجربه خیلي خوبي براش بود چون بعد اون چند تا پیشنهاد پروژه برای خود ایشون پیش اومد".

در زمینه مشارکت دادن و راهنمایي اعضای هیئت علمي در پایاننامهها مصاحبهشونده شماره  7بر
حسب تجربه زیسته خود اذعان داشت" :اگر من مثالً پایاننامههایي که دارم ،دانشجو به من مراجعه ميکند ،سعي
ميکنم به او بگویم تمام جلسات حاضر باشد ،ببیند که بین من و دانشجو چه ميگذرد .مثالً دانشجو چه درخواستهایي
دارد ،چه سؤاالتي دارد ،من چه طور جواب ميدهم .بعد هم مثالً پروپوزال و یا پایان نامههای دانشجویان را به او ميدهم
ميگویم شما بخوان و نظر بده من خودم هم نظر ميدهم".
مصاحبهشونده شماره  17نیز بر حسب تجربه زیسته خود بیان کرد" :من عادت دارم با دانشجویایي که با
من پایان نامه دارند ماهانه جلسهای ميگذارم .از ایشون خواستم تو جلسه ما حضور داشته باشند و ببینند که ما چیکار
ميکنیم ،خودم چندتا کار داوری پایان نامه هم دادم بهش و ازش خواستم بخواند و نظرشون را بهم بگویند .منم نظراتشون
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ميخوندم و اگه الزم بود کامنت ميدادم بهش .در چند تا جلسه دفاع هم شرکت کرد و در پایان جلسات ازش نظر
ميخواستم".
مصاحبهشونده شماره  19نیز اذعان داشت" :در بحث پژوهش منتور نقش خیلي مهمي دارد .حضور و کمک او
ميتواند در نگارش یک مقاله ساده باشد یا نگارش یک طرح ساده یا حتي قسمت رسالهها و پایاننامههای دانشجویان باشد.
اینجا منتور خیلي ميتواند موثر باشد .نمونهای که برای خودم بوجود آمد این بود که برخي از استاداني که من ازشون
راهنمایي ميخواستم و خیلي به من هم لطف داشتند اون ابتدا خیلي به من کمک ميکردند تا بتوانم مشاوره و یا راهنمایي
پایاننامه ها را بگیرم و موجب شناساندن من برای قبول این نقشها شدند".

• مداخالت ارتباطي در مواردی نظیر؛ آشنا کردن اعضای هیئت علمي جدید با نحوه برقراری
ارتباط با همکاران و برخورد با دانشجویان ،جامعهپذیر و آشنا کردن افراد با محیط دانشگاه و آشنا کردن
اعضای هیئت علمي جدیداالستخدام با قوانین و مقررات دانشگاه نمایان است.
در زمینه آشنا کردن اعضای هیئت علمي جدید با نحوه برقراری ارتباط با همکاران مصاحبهشونده
شماره  18اذعان داشت" :منتور ميتواند در رابطه نحوه ارتباط با اعضای هئیت علمي قدیميتر به استاد جدیدتر کمک
کند .یک عضو هئیت علمي جدید بدونه که باید چگونه ارتباط برقرار کند تا چه حدی دیگر افراد گروه و دانشکده ،رای و
آراء او را بپذیرند ،حتي زماني که اطالعات خودش بیشتر از دیگران باشد .منتور ميتواند از مشکالتي که ممکن است در سر
راه یک استاد جوان بخواد پیش بیاد جلوگیری کند ،ميتواند او را آشنا کند و آموزش دهد که در روابط بین فردی خودش
با دیگران غرق نشود و حد و حدود اطالعات الزم در رابطه با آن روابط را بداند".
در همین رابطه مصاحبهشونده شماره  7نیز بیان کرد " :منتور نقش کلیدی در راهنمایي کردن اساتید در مورد
روابط بین دانشجو و استاد دارد .مثالً به عنوان استاد باید با دانشجو محبت و مهرباني کنید ،ولي شما همیشه یادتان باشد
که روابط کاری مثالً با حریمها قاطي نشود .حریمها را حفظ کنید .آموزش مسائل حقوقي بود که مثالً حق دانشجو بر استاد
و حق استاد بر دانشجو و اگر اختالفاتي بین استاد و دانشجو پیش بیاید ،چه طور حل و فصل ميشود ،کمیتههای خاصي
دارد؟ چه طور است؟ از جمله این که گفت اگر اختالفي بین استاد و دانشجو پیش بیاید ،همیشه دانشگاه حق را به دانشجو
ميدهد چون ميدید استاد در موضع برتر است و دانشجو در موضع ضعف که ممکن است احتماالً او بیشتر در معرض سوء
استفاده قرار بگیرد تا استاد".
در زمینه جامعهپذیر و آشنا کردن افراد با محیط دانشگاه مصاحبهشونده شماره  20اذعان داشت" :من
انگلستان درسم که تموم شد تو همون دانشکده مشغول شدم .به محض مشغول شدن یکي از اساتید قدیمي برایم جلسهای
گذاشتند و گفتند که شما که اخیراً در دانشکده شدهاید بایستي در این جلسه شرکت کنید .فیلمي  20دقیقهای آماده کرده
بودند ،که تاریخچه کل دانشگاه از قرن فالن تا االن ،امکانات ،مقررات و خیلي مواردی که ما بایستي بدانم را شامل ميشد.
اصال اینکه اختیاراتون چي هست ،مسیر توسعهتان چه طور است ،چه بروشورهایي را باید بگیرید ،بخوانید اینها تو سیستم
ما نیست به محض این که رفتیم تو جلسه نشستیم برام خیلي جالب بود که این استاد دارد کل اطالعات در قالب یک فیلم
مدون دانشگاه را به من معرفي ميکند .نویسنده این فیلم به نظر من همون منتور هست که در قالب فیلمنامه نویس دارد
سناریو مينویسد که چه مواردی را باید به ما بگوید و آموزش دهد .لذا یک دید کلي که همون  over viewاست را به
من داد".
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در همین رابطه مصاحبهشونده شماره  11نیز بیان کرد" :عضو جدید هیئت علمي باید فرهنگ دانشگاه یا
موسسه را به بهترین نحو بشناسند و ببیند فرهنگ آنجا به چه صورت است .چون هر سازمان برای خودش فرهنگ خاص
خودش را دارد ،حتي ممکن هر دانشگاهي فرهنگ خاص خودش را داشته باشد .ممکن است دانشگاه شهید بهشتي با
دانشگاه علوم پزشکي ایران با دانشگاه آزاد با دانشگاه پیام نور و  ...فرهنگ سازماني متفاوتي داشته باشند .پس افرادی که
وارد سیستم ميشوند برای اینکه بتوانند زودتر به اهداف فردی و سازماني خودشون برسند باید آن فرهنگ را بشناسند و
حضور یک منتور در کنار یک عضو جدید هیئت علمي خیلي ميتواند در زمینه شناخت فرهنگ به او کمک کند".
در زمینه آشنا کردن افراد با قوانین و مقررات دانشگاه مصاحبهشونده شماره  1اذعان داشت" :وقتي
وارد یک پوزیشن جدید ميشویم باید از ریز قوانین و مقررات آن مطلع شویم که این کار را یک منتور خوب ميتواند برای
فرد جدید توضیح دهد و او را آموزش دهد .به طور مثال در رابطه با ارتقا یک سری کارهای خاصي وجود دارد که اگر ی ک
استاد ميخواهد از استادیاری به دانشیاری و یا از دانشیاری به استادی تبدیل شود از یک منتور خوب ميتواند استفاده
نماید که قبل از شروع کار بداند که در چه حوزههایي ميتواند کار نماید و چه قوانین و مقرراتي را پیگیری نماید".
در همین رابطه مصاحبهشونده شماره  20نیز بیان کرد" :اتفاقا یک مورد بود که برای یکي از اساتید منتور
حوزه قوانین و مقررات دانشگاه شدم بودم و برای اینکه قطارش در اینجا روی ریل قرار بگیرد و بداند چه نکتههای کلیدی
در مقرارت آموزشي دانشگاه ما هست به او آموزشها و آگاهایي دادم .با توجه به اینکه ما مجموعه مقررات متمرکزی داریم
از سوی وزارت علوم برای ارتقا پیدا کردن و تبدیل وضعیت شدن و هر کدام از اینها شرط و شروط های زماني و خاص
خودشون را دارند ،سعي کردم ایشون را در بعد اداری و قوانین و مقررات توجهشون رو جلب کنم و بهشون آموزشهایي
دادم .همچنین اطالعاتي در زمینه فرایندهای ارزشیابي عملکرد اونها در دانشگاه و قوانین دانشگاه در مورد نحوه ارزیابي
عملکردش توضیحاتي دادم .برای اینکه اعضای هیئت علمي باید بدانند که عملکردشان قرار است چطوری ارزیابي شود".
مصاحبهشونده شماره  19نیز معتقد است" :به عنوان مثال من به صورت مستقیم شاید اینطور نبوده اما غیرمستقیم
یا به عبارتي غیررسمي منتورم وقتي که وارد شدم ميتونم بگم آقای دکتر  ...بود یعني من زماني که وارد شدم و باالخره این
توفیق را پیدا کردم معاون گروه شدم دقیقا خیلي از مباحث مربوط به قوانین و مقررات اداری دانشگاه را از آقای دکتر  ...که
باالخره بیشتر از من به هر حال در دانشگاه بودند از ایشون یاد گرفتم .تجربه دیگری که داشتم این بود که من اوایل استخدامم
یک طرحي را سال اول برداشتم و فکر کردم این طرح رزومه خیلي خوبي برام ميتواند باشد .بعداً که طرح تموم شد تازه
متوجه شدم من باید این قرارداد را با دانشگاه ميبستم و چون این قرارداد را نبسته بودم اصالً برام رزومه هم محسوب نشد.
بعداً منتورم که دکتر  ...بودند ،به من قوانین مربوط در زمینه برداشتن طرح های پژوهشي و بستن قرارداد با دانشگاه را برایم
توضیح دادند ،هر چند که دیر شده بود ولي آموزش و تجربهای شد برای طرحهای بعدی".

 -1اقدامات بازخوردگیری :براساس دیدگاه مشارکتکنندگان ،این عامل شامل مقوله فرعي "در نظر
گرفتن سیستم ارزشیابي" و ویژگي هایي نظیر ارزشیابي منتور و منتي از یکدیگر و ارزشیابي دانشگاه از
منتور و منتي و فرایند منتورینگ است.
در زمینه ارزشیابي منتور و منتي مصاحبهشونده شماره  18اذعان داشت" :ولي چیزی که مسلم ميتواند
در فرآیند منتورینگ و بالفاصله بعد از انجام و تموم شدن آن انجام شود ،ارزشیابي منتي و منتور توسط خودشون و ضربدری
است .هم منتي و هم منتور باید حس کنند که آن چیزی که از برنامه منتورینگ مدنظرشون بوده است ،اتفاق افتاده است و
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گاهي به صورت مکتوب گرفتن اطالعات خیلي خوب جواب نميدهد و باید در مصاحبههایي که به صورت رندومي از منتور و
منتي ميکنیم دیدگاه آنها را نسبت به برنامه منتورینگ بسنجیم .البته از آنجایي که این کار بسیار وقتگیر و زمانبر و هزینهبر
است بهتر در جلسات گردهمایي که بین اساتید چه منتور چه منتي صورت ميگیرد ،یک سنجش کلي از دیدگاه منتي و
منتورهایي که در برنامه منتورینگ مشغول بودند انجام بگیرد .راههای دیگری هم برای سنجش دیدگاه اساتید وجود دارد که
ميتوانیم به صورت مشاهده حاال حین برنامه یا از طریق پرسشنامه انجام شود که من خودم شخصاً به روش ارزیابي از طریق
پرسشنامه اعتقاد زیادی ندارم .قاعدتاً برنامههای منتورینگ ممکن است در ابتدای راه دچار نقایصي باشند".

در همین رابطه مصاحبهشونده شماره  9در رابطه با ارزشیابي دو طرفه منتور و منتي از یکدیگر اشاره
کرد" :ارزشیابي اگه دو طرفه باشد بهتر است چون به مرور که سابقهمان زیاد ميشود ،یک سری چیزها برایمان بدیهي
ميشود فکر ميکنیم باید همانطور بماند .دیگر خیلي تغییر نميکنیم و بعد هم چون سابقهمان زیاد ميشود فکر ميکنیم
که دیگر من در آن شرایط نیستم که من را ارزشیابي کنند من دیگر خیلي بزرگم .درحالي که نباید این طور باشد یک
ارزشیابيهایي برای افراد صورت بگیرد و وقتي رسمي شد دیگر منتور نميتواند بگوید نه من نباید ارزشیابي شوم .باالخره
منتور هم باید متوجه شود کجاها دارد اشتباه ميکند ،ضعف خودش را متوجه شود این است که به نظرم ارزشیابي باید دو
طرفه باشد منتهي یک چیز اصولي حقیقتاً نميتوانم به چه روش ولي دو طرفه باید باشد یعني باید از منتي هم خواسته
شود که نظر بدهد در مورد منتورش".
مصاحبهشونده شماره  15نیز در زمینه ضرورت وجود ارزشیابي اذعان داشت" :سیستم ارزشیابي منتور و
منتي و حاال فیدبک دادن و وجود سیستم ارزشیابي یکي از ارکان اصلي این برنامه هست که در دانشگاه هم بایستي بوجود
بیاید و در کار استاد قدیمي و استاد جدید بعنوان منتور و منتي و کالً فرایند منتورینگ باید صورت بگیرد".
مصاحبهشونده شماره  12نیز در همین رابطه اظهار کرد" :هیچ کاری جدا از ارزشیابي و بازخورد و بازآفریني
نیست هیچ کاری از جمله منتورینگ .باالخره وقتي ما داریم کارهایي در حوزه منتورینگ پیشبیني ميکنیم ،برنامهریزی
و اجرا ميکنیم .این تالش ما به طور مطلق موثر نیستند ،جاهایي موثر و برخي جاها موثر نیست .نیازمند آنیم که ارزشیابي
کنیم و ببینیم کجای کارمون درست بوده ،موثر بوده است .کدوم بخش نبوده و اگر بوده چرا بوده و اگر نبوده چرا نبوده.
این چرایيها چه پیامي برای بازآفریني مجدد این برنامه دارد و به نظرم قطعاً یک کار الزمي است ولي نه فقط در قالب
ارزشیابي .گفتم ارزشیابي و بازخورد و بازآفریني یعني حتماً منجر به یک بازبیني در همه آن فرآیندها باشد .منظورم اینکه
منتور از منتي ،منتي از منتور یا نه یه نهاد باالتر مثل دانشکده .همه اینها باید به نظرم باشد .یعني هم خود منتور یک
فرآیند ارزشیابي از خودش داشته باشد ،هم منتي از خودش ،هم منتور از منتي ،هم منتي از منتور و هم دانشگاه از این
فرآیند".

 -4بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به منظور واکاوی تعامالت و اقدامات منتور و منتي در منتورینگ اعضای هیئت علمي
دانشگاهها صورت گرفته است .یافتههای این پژوهش براساس داده های حاصل از مصاحبه با اساتید و
مطلعین نسبت به این حوزه حاصل شده است .با توجه به تحقیقات اندک صورت گرفته در کشور و بدیع
بودن چنین موضوعي در کشور ،ميتوان ادعا نمود که این پژوهش ميتواند برای پرداختن به چنین
موضوعي و توجه بیش تر به آن در حوزه توسعه و بالندگي اعضای هیئت علمي ،شروع مناسبي باشد .در
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نتیجه مصاحبه نیمهساختاریافته با  20نفر از صاحبنظران و خبرگان کلیدی در مجموع  3عامل اصلي و
 5عامل فرعي به عنوان فرایندهای اصلي منتورینگ اعضای هیئت علمي جدیداالستخدام دانشگاهها
شناسایي شدند .اولین عامل اصلي شناسایي شده ،اقدامات اولیه است که براساس دیدگاه
مشارکتکنندگان شامل مقوله آمادهسازی منتي توسط منتور است و در ویژگيهایي همچون برگزاری
جلسه اولیه ،آگاه کردن منتي (عضو هیئت علمي جدیداالستخدام) از وضعیت خود و توافق اولیه و عقد
قرارداد نمایان ميشود .در جلسه اول منتورینگ که منتور و منتي رسماً کار خود را آغاز ميکنند ،بایستي
به گونهای باشد که طرفین شناختي نسبت به یکدیگر پیدا نمایند .یکي از نقشهای مهم منتور در این
مرحله ،آماده کردن و یا آشنا ساختن منتي با فرایند کار است .همانطور که یافتههای این پژوهش نشان
داد ،در این مرحله منتي از وضعیت خود برای قرار گرفتن در فرایند توسعه آگاهي ميیابد و طرفین در
مورد فرایند کار ،نحوه برگزاری جلسات و مالقاتها ،محورهای فعالیت ،وظایف و نقشهای خود آگاهي
مي یابند و متعهد به پایپندی به برنامه مورد توافق در قالب قراردادی که شامل این موارد است ،ميگردند.
یافتههای پژوهشهایي همچون وازبرن و الکوپا ( ،)2003بالند ( )2005آگوری ،)2012( ،پاتر و تولسون
( )2014بیانگر برگزاری جلسه اولیه و عقد قرارداد که در آن انتظارات و اهداف تدوین ميشوند ،ميباشد
که نتایج این پژوهش با کار آنها همخواني و همسویي دارد .عامل اصلي دوم اقدامات یاددهي -یادگیری
منتور ميباشد که براساس دیدگاه مشارکتکنندگان با سه مقوله مداخالت آموزشي ،مداخالت پژوهشي
و مداخالت ارتباطي توصیف شده است که هر کدام از یک منظر این مولفه کلي را پوشش دادهاند .بویس
( )2000معتقد است که اکثر اعضای هیئت علمي جدید بین  4تا  5سال اول حرفه کاری خود را صرف
رساندن بهرهوری پژوهشي و اثربخشي تدریس خود به سطحي ميکنند که استانداردهای سازماني دانشگاه
را محقق سازند .بویس همچنین مشاهده کرد که با اینحال تنها تقریباً بین  5تا  10درصد افراد ميتوانند
انتظارات خود را برای پژوهش و تدریس در دو سال اولیه کار خود محقق سازند .بررسي ادبیات پژوهش
نیز نشان ميدهد که ویژگيهای مثبت یک رابطه منتورینگ و فرصتها و اقداماتي که منتور برای اعضای
هیئت علمي فراهم مي آورد این امکان را به اعضای هیئت علمي تازهکار و کمتجربه ميدهد تا مهارتهای
مورد نیاز را برای تحقق انتظارات نقش سه گانه خود (تدریس ،پژوهش ،ارائه خدمات) را کسب و توسعه
دهند (Taylor & Berry, 2008؛ Falzarano, 2011؛ Morin & Aston, 2004؛ .)Paul et al, 2002
همانطور که یافتههای این پژوهش نشان داد اکثریت شرکتکنندگان مداخالت آموزشي منتور را شامل
فراهم کردن بستر حضور اساتید جدید در کالسهای دیگر اساتید ،مشارکت دادن اساتید جدید در تدریس
خود و ایجاد تدریس همکارانه و مشترک ،آموزش نحوه کالسداری و مهارتهای تدریس به اساتید
جدیداالستخدام معرفي نمودند .این نتایج با یافتههای کانوکا و همکاران ( ،)2012کوک ( ،)2011فالزارانو
( ،)2011کارولین و همکاران ( ،)2005برنت و فدلر ( )2000و فرنتز ( )2014همخواني دارد .برنت و فدلر
( ) 2000معتقدند که در نیمسال اول آموزش ،منتور و منتي ممکن است درسي را با کمک یکدیگر و با
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مسئولیت بیشتر منتور تدریس نمایند .آنها یکدیگر را بطورت هفتگي در جهت کسب اطالعاتي در مورد
جلسات کالسي دیدار مينمایند .منتي نیز مسئولیتهای زیادی را در جهت برنامهریزی و ارائه سخنرانيها
و ساختن و رتبهبندی تکالیف و آزمونها تقبل مينماید .در نیمسال دوم ،منتي به تنهایي درسي را
تدریس مي کند و منتور او را مشاهده و بازخورد ميدهد .از دیگر اقداماتي که منتور ميتواند در توسعه
دادن فعالیت های آموزشي منتي بکار گیرد عبارت است از اینکه کالس درس اعضای هیئت علمي جدید
را بازدید نمایند .قبل از کالس با اعضای هیئت علمي جدید در مورد برنامهها و پس از کالس با پرسیدن
سواالتي در مورد جلسه درس صحبت نمایند ،اعضای هیئت علمي جدید را دعوت نمایند تا در کالس
درس آنها شرکت نمایند و در مورد کارها در کالس آنها چگونه پیش رفته است و چگونه ميتواند متفاوت
باشند ،بحث و گفتگو نمایند ،فرصتي را برای اعضای هیئت علمي جدید فراهم آورند تا کالسهای درس
اساتید خوب را مشاهده و تجربه نمایند ،اعضای هیئت علمي جدید را تشویق به استفاده از فعالیتها
کالسي متنوع نظیر یادگیری فعال نمایند .منتور راهنمایي منتي را در فعالیتهای پژوهشي نیز بر عهده
دارد ،به او نشان ميدهد که چگونه منابع مالي را شناسایي نماید ،طرحهای پژوهشي بنویسد ،دانشجویان
تحصیالت تکمیلي را راهنمایي نماید و دستاوردهای پژوهشي خود را منتشر نماید .پس از گذشت یک
الي دو سال ،منتور ،منتي را تشویق به جدا شدن مي نماید ولي به ارائه رهنمودها و بازخوردهای خود به
منتي ادامه ميدهد ( .)Brent & Felder, 2000مداخالت پژوهشي در این پژوهش در مواردی نظیر
کمک کردن در زمینه نوشتن طرحها و فعالیتهای پژوهشي ،شرکت دادن افراد در همایشها و
کنفرانسها ،مشارکت دادن اعضای هیئت علمي در طرحها و فعالیتهای پژوهشي خود و مشارکت دادن
و راهنمایي اساتید جدیداالستخدام در پایاننامهها نمایان شد .داروین و پالمر ( )2009در پژوهشهي
خود نشان دادند که منتور بایستي منتي را در زمینههای پژوهشي یاری رساند اینکه چگونه اعتبارات
پژوهشي را افزایش دهد ،چگونه پژوهشهای خود را منتشر نماید ،چگونه در پروژههای پژوهشي مشارکت
نماید ( .)Darwin & Palmer, 2009همچنین منتورها بایستي به اعضای هیئت علمي جدید طرحها و
مقاال ت پژوهشي موفق و غیرموفق را نشان دهند و در مورد فرایند داوری توضیحاتي دهند ،اعضای هیئت
علمي جدید را درگیر پروژه های پژوهشي مشترک با دیگر اعضای هیئت علمي نمایند ،اطمینان یابند که
اعضای هیئت علمي جدید نسبت به منابع حمایتي از پژوهشها مطلع هستند نظیر گرنتها و اعتبارات
و نحوه آماده کردن پروپوزالهای برای تأمین اعتبار و مهارت های نوشتن مقاله را در آنها ارتقا دهند
( .)Brent & Felder, 2000بنابراین ميتوان گفت که یافتههای این پژوهش با نتایج محققان فوق و
محققان دیگر ( )Waddell et al, 2016 & Kanuka et al, 2012همسویي و همپوشاني دارد .اعضای
هیئت علمي جدید در طي سالهای اول کاری خود با چالشها و مشکالت عدیدهای در برقراری ارتباط
با همکاران و دانشجویان ،دریافت راهنمایي در زمینه ساختار سیاسي سازمان و کسب حمایتهایي در
جهت عملکرد کارآمد ( )Waddell et al, 2016مواجه ميشوند .کونراد بیان ميکند که اعضای هیئت
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علمي جدید مي خواهند که با دپارتمان سازگار شوند و نیازمند توسعه دادن روابطي مثبت با دانشجویان،
همکاران و مدیران و انطباق یافتن با جامعه و نقش جدید خود هستند .عالوهبراین آموزش عالي خاص و
منحصر به فرد است ،به گونهای که در آن دیدگاه ها و نظرات مشخصي وجود دارد که قابل تجربه در
محیط دیگری نیست .منتورینگ مهم است بدلیل آنکه افراد در حال گذر از چیزهایي هستند که برای
اولین بار در طول سالهای زندگي خود تجربه مي کنند .همه افراد در تمامي جوانب مسیر زندگي خود
نیازمند حمایت هستند .در چنین موقعیتهایي نقش منتور حیاتي است ( .)Waddell et al, 2016نتایج
مصاحبه با خبرگان و مطلعین کلیدی در این پژوهش نشان داد که مداخالت ارتباطي منتور در مواردی
همچون آشنا کردن اعضای هیئت علمي جدید با نحوه برقراری ارتباط با همکاران و برخورد با دانشجویان،
جامعه پذیر و آشنا کردن افراد با محیط دانشگاه و آشنا کردن اعضای هیئت علمي جدیداالستخدام با
قوانین و مقررات دانشگاه متبلور است .فرنتز ( )2014بیان مي کند که منتور بایستي اساتید جوان را
نسبت به فرایند تصدی مقام (رویهها و الزامات) ،درخواست تسهیالت برای سفرهای رسمي و نحوه
درخواست استفاده از مرخصي های استعالجي و شخصي راهنمایي و هدایت نمایند .کوک ( )2011و
فالزارونو ( )2011مطرح مي کنند که منتور بایستي اساتید جدید را با فرهنگ و محیط کار سازماني آشنا
نمایند .نقش منتور برای کمک به اعضای هیئت علمي جدید در جهت انطباق و جامعهپذیری با نقشهای
خود و انتظارات محیط علمي و آکادمیک مهم است ( .)Waddell et al, 2016هرچند که اقدامات و
مولفه های مربوط به مداخالت ارتباطي منتور برای توسعه منتي ممکن است متنوع و یا بعضاً متغیر باشد،
اما همانطور که مشاهده شد نتایج این بخش از پژوهش با اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه
(Darwin & Palmer, 2009؛ Laverick, 2016؛ Searby, L., & Collins, 2010؛ Kanuka et
al, 2012؛  ) Cook, 2011همخواني و همسویي دارد .چرا که در اکثر این پژوهشها بر نقش منتور در
یاری رساندن منتي در کسب آگاهي نسبت به برعهده گرفتن نقش هایي در سطح دانشکده و دانشگاه و
چارچوبي برای تسهیم باز اطالعات در مورد انتظارات تصدی و ارتقا ،سیاستهای داخلي دپارتمان و
دانشکده و رویههای دانشگاه تأکید شده است .عامل اصلي سوم اقدامات بازخوردگیری است که براساس
دیدگاه مشارکتکنندگان با مقوله در نظر گرفتن سیستم ارزشیابي توصیف شده است .ارزشیابي موفقیت
برنامه های منتورینگ و ایجاد اقدامات بهبود مبتني بر ارزشیابي مستمر نیز الزم و ضروری است
( .)Laverick, 2016اهداف و پروتکل منتورینگ و شاخصهای ارزشیابي برنامههای منتورینگ نیز
بایستي مدنظر و مدیریت گردد .منتورینگ مستمر ميبایست روشن و شفاف باشد .به عنوان مثال بتوان
از منتورها و منتيها گزارشاتي در مورد تجارب خود در فاصلههای زماني منظم (همچون گزارشات یکساله
خود) خود درخواست نمود که این اقدام مکانیزم قابل قبولي برای دریافت بازخورد و تقویت اهمیت
منتورینگ است .به همین ترتیب ممکن است مکانیزمي برای شرکتکنندگان وجود داشته باشد تا روابط
منتورینگ ،تخصیص زمان و اطالعات و  ...گزارش شود (.)Fountain & Newcomer, 2016
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در این پژوهش نیز براساس اطالعات حاصل شده از خبرگان و مطلعین کلیدی ،ارزشیابي از منتورینگ
بایستي انجام شود که در ویژگيهایي نظیر ارزشیابي منتور و منتي از یکدیگر و ارزشیابي دانشگاه از منتور
و منتي و فرایند منتورینگ تعیین گردید .اگرچه عدهای از متخصصین و صاحبنظران این حوزه معتقدند
که ماهیت روابط منتورینگ به گونهای است که نباید در فرایند رابطه منتور و منتي دخالت نمود و یا به
بیاني بهتر نظارت و ارزشیابي نمود .ولي در صورتیکه برنامه ساختاری رسمي به خود بگیرد ،ارزشیابي
مورد نیاز است در جهت اطمینان از این امر که آیا در طي این فرایند و رابطه منتور و منتي ،نیازهای
منتي محقق شده است ،آیا برنامه کاربردی بوده است ،نقاط قوت کدامند ،نقاط قابل بهبود برنامه شامل
چه مواردی هستند که در سایر برنامه های منتورینگ بایستي مدنظر قرار گیرد ،فرایند انتخاب و همتاسازی
منتور و منتي چگونه بوده است ،آیا منتور قادر به تحقق و انتظارات منتي شده است و بالعکس .از این رو
و براساس نظرات مطلعین این پژوهش ،ارزشیابي الزم است .پژوهشهای محدودی به بحث ارزشیابي و
در نظر گرفتن آن در سیستم آموزش عالي برای رابطه اعضای هیئت علمي باتجربه (منتورها) و اعضای
هیئت علمي جدید (منتيها) اشاره داشتهاند ،با اینحال مي توان گفت که نتایج این بخش از پژوهش با
یافتههای برخي از محققین از جمله الوریک ( )2016و فونتین و نیوکامر ( )2016همخوان و همسو
ميباشد.
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شناسایی و تبیین ابعاد ،مولفهها و شاخصهای توسعه شایستگی مدیران صنعت بانکداری
حسن عاشقی
محمد قهرمانی

1

*2

نادرقلی قورچیان

3

(تاریخ دریافت1395/12/21 :؛ تاریخ پذیرش)1396/05/15 :
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین ابعاد ،مولفهها و شاخص های توسعه شایستگی مدیران بانکی انجام شده است.
برای نیل به مقصود مذکور ،از رویکرد پژوهش کیفی و روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است .برای تدوین
چارچوب پژوهش ،نخست ادبیات و پیشینه توسعه مدیران با تاکید بر شایستگیهای مدیریتی مطالعه و چارچوب و پرسش
های مصاحبه تدوین شد .سپس مصاحبه ها در جامعه آماری مدیران ستادی بانک توسعه تعاون و با روش نمونه گیری
هدفمند اجرایی شد .جامعه مورد مطالعه ،مدیران خبره بانک و نمونه آماری  21نفر از آنان بود .ابزار گردآوری اطالعات فرم
های مصاحبه و روش تجزیه و تحلیل ،تحلیل محتوا بود .یافته های پژوهش نشان داد برای توسعه شایستگی مدیران می
بایست پنج بعد ،بیست مولفه و صد و سی و دو شاخص مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد .ابعاد پنجگانه عبارتند از:
)1بعد فکری – ارزشی)2 ،بعد ارتباطی)3 ،بعد فنی – تخصصی)4 ،بعد مدیریتی و )5بعد توانایی .مولفههای بیستگانه
عبارتند از ارزشهای عمومی ،ارزش های سازمانی ،بینش و نگرش ،ویژگی شخصی ،ارتباط فردی ،ارتباط بین فردی ،ارتباط
بانکی ،رهبری ،اعتبارحرفه ای ،دانش مالی – بانکی ،دانش فناوری ،مهارت آموزشی – پژوهشی ،مدیریت خود ،مدیریت
دیگران ،مدیریت کسب و کار ،توانایی عاطفی ،توانایی ذهنی ،توانایی تجربی ،توانایی تحصیلی و توانایی فیزیکی .شاخصهای
صدو سی و دوگانه در مدل نهایی آورده شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است برای توسعه شایستگی مدیران در حوزه
پولی و بانکی ،می بایست مدلی مشتمل بر یک هسته مرکزی ،دربرگیرنده عناصر تشکیل دهنده شایستگیهای مدیریتی و
جامعه حامی توسعه مدیران که الیه دوم تاثیرگذار بر برنامههای توسعه مدیران است و ابعاد پنجگانه ،مولفههای بیستگانه و
شاخص های صد و سی و دوگانه مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :مدیران ،توسعه ،مولفههای شایستگی و بانکداری

-1دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
-2دانشیار علوم تربیتی ،گرایش مدیریت آموزشی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران .مسئول مکاتباتm-ghahramani@sbu.ac.ir :
-3استاد علوم تربیتی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
به باور بسیاری از اندیشمندان و دانشمندان حوزه علوم رفتاری توسعه با انسان شروع میشود و
هدف فعالیت های سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مرتبط با توسعه ،زندگی بهتر انسان است .به
عبارتی آرمان علوم بشری و آرزوی دانشمندان حوزههای مختلف دانش ،دستیابی به توسعه است
(گزارش توسعه انسانی .)2014 ،در سالهای اخیر؛ یعنی سالهای  2015و  2016توسعه چنین تعریف
و تبیین میشود "توسعه ،فرایند بسط انتخابهای انسانی در محیط اجتماعی قابلیتزا برای نیل به
زندگی بهتر است" (تقی پورظهیر .)1394 ،واکاوی تعریف اخیر توسعه ،بیانگر این است که توسعه بر
انسان ،افزایش قابلیتها و گسترش انتخابهای وی و در نهایت زندگی بهتر او تکیه دارد (عاشقی،
.)1395
در عصر حاضر ،برخی از صاحبنظران با پیشکشیدن نقش مدیران در توسعه ،ضرورت حرفهای
کردن مدیریت برای نیل به توسعه را مطرح و در این حوزه بحث و تبیین میکنند که مدیریت حرفهای
به عنوان یک ضلع اساسی برای نیل به توسعه پایدار و انسانی در کنار دو ضلع ،توسعه اقتصادی و
عدالت اجتماعی حائز اهمیت است (میرسپاسی ) 1394 ،و توسعه اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی جوامع و سازمانها در بلندمدت به شایستگیهای مدیران و رهبران شایسته باز میگردد
(غفاریان .)1387 ،همچنین برخی ،چالش مدیریت را بنیادیترین چالش سده بیست و یکم ذکر کرده،
اشاره می کنند چالش مدیریت ،چالش پیشتازی مدیران در رهبریِ دگرگونیها و تغییرات است.
تحوالتی که صرفاً اقتصادی نیستند ،فنی محض هم نیستند ،بلکه دگرگونی در منابع انسانی ،ابعاد
اجتماعی ،فلسفه فکری و کلیدی تر از همه ،دگرگونی در نگاه به جهان است ( .)Florido, 2014مدلها
و پارادایمهای نوین بیانگر این است که منبع قدرت سازمانها در آیندهِ پیشرو ،نه نیروی کار ،نه دارایی
و منابع فیزیکی ،نه تکنولوژی ،بلکه مدیران و رهبران شایسته خواهند بود (فتحی 1385 ،و غنجی و
همکاران .)1394 ،بنابراین ،با چنین نگرشی ،منبع و معیار ارزش و قدرت ملتها ،دولتها و سازمانها،
دانش ،مهارت و شایستگی منابع انسانی خواهد بود (بیگی و قلی پور )1395 ،و دانش ،بینش و مهارت
منابع انسانی محصول نظام های آموزشی در یک فرایند پیچیده و زمان بر است (.)Beausaert, 2011
از این رو ،در آینده پیشرو ،جوامع و سازمان هایی زمامدار امور خواهند بود که نظام آموزشی شایسته
پرور را با رویکرد فراکنشی و با تفکری استراتژیک طراحی و مدیریت کرده باشند (فتحی 1385 ،و
کرمی .) 1388 ،محصول چنین فرایندی ،شایستگانی خواهند بود که آینده را برنامهریزی و مدیریت
خواهند نمود .بنابراین ،تربیت مدیران و رهبران شایسته از استراتژیهای بارز سازمانهای پیشرو و
موفق آینده محسوب می گردد .با باور به چنین فضای فکری است که "دراکر" صاحب نظر علم مدیریت
بیان میکند"شما مدیر تربیت کنید همه چیز خودش می آید"(فتحی 1385 ،و کرمی.)1390،
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با این مقدمه  ،پرسش اصلی پژوهش این است که در طراحی برنامه آموزشی با هدف تربیت مدیران
اثربخش و با عملکردی شغلی مطلوب میبایست به کدام ابعاد ،مولفهها و شاخصها پرداخت؟ به عبارتی
در این مطالعه ،پژوهشگر بدنبال شناسایی و تبیین ابعاد ،مولفهها و شاخصهای توسعه شایستگی
مدیران با رویکرد حرفهایگرایی است.
مرور ادبیات و پیشینه موضوع "آموزش و توسعه حرفهای مدیران" بیانگر این است که هدف اغلب
برنامههای آموزش مدیران ،بهبود و ارتقای شایستگیها با هدف افزایش اثربخشی شغلی مدیران است
(خراسانی و همکاران .)1393 ،پرورش و توسعه شایستگیهای مدیران به منظور بهبود اثربخشی شغلی،
مستلزم توجه به ابعاد ،مولفهها و شاخصهای متنوعی است که از سازمانی به سازمان دیگر می تواند
متفاوت باشد (میرسپاسی و غالمزاده .) 1388 ،در مطالعات مختلف ،برای آموزش و بهسازی مدیران
ابعاد و مولفههای متعددی مطرح میشود که ویژگیهای فردی ،دانش و معلومات حرفهای ،مهارت
ها(فکری و رفتاری) ،ویژگیهای شخصیتی و نگرشی ،اعتبار حرفهای و عمومی ،مهارتهای اجتماعی و
سیاسی ،نقشهای مدیریتی تا ماهیت سازمان و عوامل سازمانی را در برمیگیرد (عاشقی .)1395 ،برای
مثال در مدلی که توسط شرودر 1در سال  1989ارایه شد ،ابعادی چون دانایی ،توانایی ،انگیزه ،ارزش و
سبک مدیریت برای افزایش شایستگی و در نهایت اثربخشی مدیران مطرح شده است (غفاریان،
.)1387
پیتر دراکر درباره اهمیت موضوع پرورش مدیر می گوید اگر ما در دنیای مدیریت امروز فقط در یک
چیز اتفاق نظر داشته باشیم و به صورت قطعی در مورد آن حرف بزنیم ،این است که رهبران ساخته
میشوند و به دنیا نمیآیند .سازمانها باید یک روش سیستماتیک برای مدیریت استعدادها و بهبود و
ارتقای مهارتهای مورد نیاز مدیران و رهبران عصر آینده را طراحی و عملیاتی نمایند (گودرزی و امانی،
 .)1394در این خصوص بسیاری از صاحبنظران سازمان و مدیریت برای پرورش مدیران مولفههایی
متعددی را تبیین میکنند که عمدهترین این مولفهها شامل توسعه نقشهای مدیریتی ،مهارتهای
مدیریتی ،تواناییهای مدیریتی ،ویژگیهای شخصیتی ،ذهنیت فلسفی ،دانش مدیریتی ،انگیزه،
شایستگی شغلی و غیره میباشد (حاج کریمی و همکاران )1390 ،که با بررسی این ابعاد و ارائه برنامه
کارآمد جهت پرورش مدیر می توان گامی بزرگ در جهت توسعه مدیران و پرورش آنها در سازمان
برداشت .البته چنانکه بدان پرداخته شد پارادایمها و رویکردهای جدیدتر بر شایستگیهای رهبری و
مدیریت در سازمان تاکید و گرایش دارند و طراحی برنامههای آموزشی مبتنی بر شایستگی روشی رایج
و مورد پذیرشتر محسوب میشود (فتحی واجارگاه و نوری.)1395 ،

Schroder

1-MD.
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شایستگی ،1اصطالح مورد استفاده برای توصیف مجموعهای از دانش ،مهارت و نگرشها 2است که
منجر به عملکرد شغلی موفق و در نهایت موجب نیل به اهداف و اولویتهای سازمانی میگردد
( .)Puteh, 2015شایستگیها نوعاً با عباراتی بیان میشوند که در رفتارهای حین انجام کار قابل
مشاهده هستند .شایستگیها اغلب با شرکت در برنامههای آموزشی ،بکارگیری مربیگری فردی،
همچنین از طریق فرصتهای شغلی مانند درگیری در پروژهها و فعالیتهای تیمی توسعه می
یابند(بیگی و قلی پور .)1395 ،به عبارتی ،مطالعات شایستگی یکی از راهبردیترین زمینههای پژوهشی
و بنیادیترین راههای تشخیص صالحیتهای شغلی ،یک حرفه است که هدف اصلی آن تشخیص
دانش و مهارت مورد نیاز یک شغل است ( )Chen , 2004فرهنگ آکسفورد شایستگی را به عنوان
قدرت ،توانایی و ظرفیت انجام یک وظیفه تعریف کرده است .به عبارتی شایستگی به یک نوع برتری،
خاص و متمایز بودن اشاره دارد که ریشه در دانش ،مهارت ،بینش ،نگرش ،ویژگی ،توانایی ،اعتبار و
تجربه و ان گیزه ناب و مناسب دارد .لکن توافق و اجماع جمعی و همگانی در این خصوص وجود ندارد
(کرمی و صالحی .)1388 ،از نگاه مینگ و مونیکا )2010(3شایستگی به رفتارهای قابل بروزی اشاره
دارد که یک فرد برای انجام موفقیت آمیز نقش خود باید دارا باشد و بر پایه دانش ،مهارت ،توانایی و
سایر ویژگیهای فردی شکل می گیرد .دیمر 4و همکارانش ( )2011بر این عقیده هستند که
شایستگی ،تاثیر گذاری کارکنان بر مشتریان در سایه فرهیختگی و تبحر از نظر دانش ،مهارت و رفتار
حرفهای است .به باور نویسندگان شایستگی داشتن مجموعهای از مولفها و شاخصها مانند دانش،
مهارت ،بینش ،انگیزه ،ظرفیت ،اعتبار ،تجربه ،ارزش و غیره است که موجب عملکرد برتر و مطلوب یک
مدیر در سازمان میگردد؛ به عبارتی آنچه موجب شایسته جلوهکردن یک مدیر میشود ،یک عامل
خاص نیست ،بلکه مولفه های متنوعی مطرح هستند که در شرایط و موقعیتهای مختلف ترکیبهای
متفاوتی از آن عوامل و عناصر موجب عملکرد برجسته مدیر میشود .با نگرشی متفاوتتر ،برخی از
صاحبنظران ترکیب برخی از سرمایهها را که شایستگان جوامع و سازمانها صاحبان آن هستند،
شایستگی تعریف می کنند .الف) سرمایه فکری :سرمایه اصلی مدیران در این نگرش ،سرمایه فکری،
یعنی؛ داشتن دانش ،تخصص و مهارت حرفهای است .به عبارتی آنها دارای دانش تخصصی و مهارت
هستند و در عمل دانش خود را بکار می گیرند .ب) سرمایه عاطفی :در کنار سرمایه فکری ،شایستگان
مالک سرمایه عاطفی نیز هستند .سرمایه عاطفی به تعلق ملی و سازمانی اشاره دارد .افراد شایسته از
انگیزه باالیی برای بهره گیری از دانش و تخصص خود در راستای توسعه سازمان دارند .ج)سرمایه
اجتماعی :عصر حاضر ،عصر مدیریت شبکه ای و عصر تعاملهای پیچیده و تو در توی جهــانی ،ملی و
1-Competencies
2-knowledge,

skills and attributes
& Monica
4-Deemer
3-Meng
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ســازمانی است .بنابراین مدیران شایسته باید توانایی کار با دیگران ،توانایی کار با تیم ،مهارت تیم
سازی و شبکه سازی و استفاده از فرصتهای پرتنوعی که در شبکههای مجازی وجود دارد را داشته
باشد و د) سرمایه اخالقی :شایستگان فراتر از همه سرمایهها باید از سرمایه اخالقی برخوردار باشند .اگر
فردی همه سرمایههای پیش گفته را دارا باشد اما سرمایه اخالقی نداشته باشد باز هم نمیتوان عنوان
مدیر شایسته به او داد (خوارزمی.)1384 ،
یافتههای حاصل از مرور پیشینه موضوع "آموزش و توسعه حرفهای مدیران" نیز ابعاد ،مولفهها و
شایستگیهای متنوعی را برای توسعه حرفهای مدیران بدست میدهد که در ادامه به مرور برخی از این
پژوهشها میپردازیم .نتایج تحقیقات شاین ( )2005در خصوص عوامل موثر بر توسعه حرفهای نشان
داد عملکرد و مهارت مدیران در سازمانهایی که فرهنگ آنها تقویتکننده مشارکت است ،بهتر است.
هنبریچ ) 2005(1در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که طراحی یک مدل توسعه حرفهای مدیران
می تواند به عنوان موتور یک سازمان عمل کند و در سازمان ظرفیتی برای رویارویی با چالشهای
محیطی در قرن بیست و یکم فراهم سازد .در مطالعهای در سال  2005توسط بخش بانکی گروه
آموزشی "بانک ست( 2")BSشایستگیهای مدیران بانکی در شش گروه شایستگی به شرح نمودار زیر
( )1طبقهبندی شده است :

نمودار شماره  :1گروهبندی شایستگیهای مدیران بانکی ()BANKSETA, 2005
1-Haneberg

FRAMEWORK

2-BANKSETA–COMPETENCE
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یانگ ( )2008دوازده شایستگی مورد استفاده در صنعت بانکداری در فرایند مصاحبه برای انتصاب
یا ارتقا داوطلبان به مشاغل مدیریت را عبارت از خلق چشم انداز ،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 .وزیرانی )2010(1در
خصوص شایستگی مدیران بیان میکنند که شایستگیهای مدیریتی همانند کوه یخی هستند که بخش
اعظم آن در زیر آب قرار دارد و بخش کوچکی از آن به مثابه مهارت و دانش در قله آن قرار گرفته و سر
از آب بیرون برآورده اند .عناصر دربرگیرنده شایستگی ها کمتر قابل مشاهده هستند اما به طور گسترده
رفتار ظاهری را کنترل و هدایت میکنند .نقش اجتماعی و خویشتنشناسی در سطحی از آگاهی فرد
وجود دارد؛ لکن صفات اختصاصی و انگیزه ها در سطح زیرین کوه یخ هستند که در آب قرار دارد و در
اعماق وجود فرد جا گرفته است .ایوانز( )2011در مطالعهای مولفههای شایستگی را در سه طبقه کلی
قرار داده است -1 :مولفهرفتاری -2 ،2مولفهنگرشی 3و  -3مولفهفکری .4ریف )2013(5شایستگی مدیران
را کیفیات ویژه و خاص ،دانش ،مهارت و رفتارهایی میداند که برای موفقیت شغلی یا ایفای نقش
مدیریتی ضروری است .شایستگیهایی چون فنون مذاکره ،سیاست ،مدیریت زمان ،تصمیمگیری برای
حل مساله ،ارتباطات ،برنامه ریزی ،سازماندهی ،کارتیمی ،توان متقاعدسازی ،مدیریت استرس و غیره که
ویژگی اساسی یک مدیر محسوب میشود .بیری استنوا و همکارانش )2013(6در پژوهشی با
عنوان"مدیریت نظام آموزش و توسعه حرفهای مدیران" ابعاد توسعه حرفهای مدیران را مشتمل بر چهار
حوزه میدانند  -1 :ویژگی های شخصی مثل هوش ،خالقیت و خودمدیریتی -2 ،تواناییهای حرفهای
مثل رهبری تعاملی ،رقابتی و سازمانی -3 ،ویژگیهای خاص مثل دانش حرفهای ،مدیریت ریسک،
کارآفرینی و -4تیپ شخصیتی مثل سازگاری اجتماعی ،اجتماعی و فعال بودن ،ثبات عاطفی .نواز و
همکارانش ( )2013در پژوهشی با عنوان "توسعه حرفهای کارکنان بانکهای پاکستان  :مطالعه مقایسه
ای بین بانکهای دولتی و خصوصی در پنجاب پاکستان" به مطالعه توسعه حرفهای در بانکها پرداخته
اند .هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر آموزش بر توسعه حرفهای در ابعاد دانشی ،مهارتی و تجربی
بوده است .اونی و همکارانش( )2013از گروه مطالعات کارآفرینی و کسب وکار دانشگاه فدرال تکنولوژی
در پژوهشی با عنوان "ارزیابی تاثیر آموزش و توسعه مدیریت در صنعت بانکداری نیجریه" به بررسی
وضعیت آموزش و توسعه در صنعت بانکداری ا ین کشور پرداختند .این پژوهش یک مطالعه توصیفی
بوده که جامعه آماری آن  24بانک بودند که از بین آنها  7بانک به طور تصادفی انتخاب و  350مورد
1-Vazirani
2-Behavioral

component
component
4-Intellectual component
5-Ref
6-Bayarystanova
3-Attitudinal
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پرسشنامه برای گردآوری دادهها و اطالعات توزیع شده بود .یافتههای حاصل از پژوهش نشان داده
است که آموزش در توسعه مدیران صن عت بانکداری تاثیر مطلوبی دارد .برایتز و ویلدسمن )2014(1در
مطالعه با عنوان "یک مدل جهانی شایستگی برای بانکها" مدل شایستگی برای بانکداران را با مرور
مدلهایی چون مدل شایستگیهای جهانی  ،SHLمدل شایستگی سازمان بهداشت جهانی ) (WHOو
مدل دانشگاه مرکزی میشیگان تد وین و معرفی نموده است .این مدل شایستگی ،مشتمل بر صالحیت
های تخصصی شغلی و عملکردی ،2شایستگیهای توانمندساز ،3شایستگیهای مدیریتی و رهبری،4
شایستگیهای اخالقی5و شایستگی درک پیچیدگیهای محیطی 6بوده است که در جدول زیر نمای
کلی مدل ترسیم شده و در ادامه شایستگی های مرتبط با هر بعد تشریح شده است .الف :شایستگی
های مرتبط با دانش تخصصی :شایستگی هایی مانند شناخت و تحلیل اقتصاد ملی ،مالی و مالیه
عمومی ،نوشتن گزارش و تحقیقات اقتصادی ،تحلیل بازار و فرصتهای بازار ،مدیریت ریسک،
حسابداری ،مدیریت منابع و مصارف ،حقوق بانکی ،تحلیل صنعت بانکی ،مدیریت ارز و مالیه بین الملل.
ب :شایستگیهای مرتبط با توانمندسازها :مدیریت برخود و تعامالت بینفردی و کارتیمی ،ج:
شایستگیهای اخالقی :مشتمل بر اخالقیات و ارزشها و د :شایستگیهای مرتبط با رهبری و مدیریت:
مشتمل بر شایستگیهای مدیریت بر دیگران.
در گزارش سازمان توسعه همکاری اقتصادی ( )2015توسعه حرفهای مدیران با اصطالحاتی چون
توسعه حرفهای مداوم( 7تاکید بریادگیری مستمر) ،یادگیری حرفهای( 8تاکید بر دانش ،مهارت ،نگرش،
باور و اقدامات حرفهای) ،جوامع/شبکه یادگیری حرفهای(9تاکید بر حمایت متقابل و تعامل تجربه)،
منتورینگ(10تعامل حرفهای با یک همکار مشخص دارای تجربه بیشتر) و مربیگری(11متمرکز بر مهارت
12
خاص ،نوآوری و تغییر) و اقدام پژوهی (بهره گیری از پژوهش برای بهبود عمل) مرتبط است .گرینهام
در موسسه بانکداری ایرلند ( )2017در مطالعهای چارچوب برنامه آموزش و توسعه مدیران بانکی را
مشتمل بر عناصر و عواملی به شرح الف) شایستگی های اصلی(راهبری نظام اخالقی و امور شعب و
مدیریت ریسک در موسسات مالی) و ب) شایستگیهای فرعی(مدیریت امور مالی ،مدیریت داراییها و
استراتژی و نوآوری برای خدمات مالی خرد) تبیین کرده است .در بعد نظام اخالقی و اداره امور
W. Brits & Theo H. Veldsman
and professional specialisation competency
3-Enabling competencies
4-Leadership or management competencies
5-Ethical competencies
6-Contextual complexity competencies
)7-Continuing professional development (CPD
8-Professional learning
9-Professional learning community/ network
10-Mentoring
11-Coaching
12-Grenham, Gerry
1-David

2-Functional
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شرکت ،1چارچوبهای قانونی و نظارتی ،اصول عملیاتی اداره شرکتها ،مبانی نظری و کاربردی دانش
تخصصی خدمات مالی ،مدیریت عمومی سازمان ،چالشهای اخالقی پیش روی مدیران و توسعه توانایی
بانکداران مدنظر قرار میگیرد .در بعد مدیریت ریسک در موسسات مالی ،2اصول عملیاتی مدیریت
ریسک و نحوه کاربرد آنها در خدمات مالی مطرح میشود .همچنین شناخت انواع مختلف ریسک از
جمله ریسک بازار ،ریسک نرخ بهره ،ریسک اعتبار ،ریسک رفتار و ریسک عملیاتی از شایستگیهای
مطرح در این بعد میباشد .در بعد اداره امور مالی ،3جنبه های ضروری مالی شعب مثل تأمین مالی و
اصول سرمایه گذاری ،امنیت کار ،مدیریت سرمایه ،ترکیب ،ادغام و سیاست تقسیم سود مدنظر قرار می
گیرد .در بعد مدیریت دارایی (سرمایه) ،4شایستگیهایی چون درک صحیح از برنامهریزی مالی و
مدیریتسرمایه در تعامل با مشتریان و شنا خت ابزارها و مدیریت اوراق بهادار از موضوعات مهم می
باشد .در این بعد طیف وسیعی از شواهد تجربی و نظری با هدف ارایه بهترین راه حل برای مشاوره
دادن به مشتریان ،سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه با هم تلفیق میشود .در بعد استراتژی و نوآوری
برای خدمات مالی خرد 5با اش اره به مباحثی چون تاثیر فناوری اطالعات بر مدل کسب و کار بانکها به
شایستگیهایی چون مدیریت آینده ،شناخت شبکههای اجتماعی نوین ،شناخت بانکداری دیجیتال
پرداخته شده است.
پژوهشی در امریکا ،مدلهای رایج در بخش خدمات مالی را جمعآوری و فهرستی حاوی 20
شایستگی را معرفی نمود که بیش از سایر شایستگیها در بخش بانکی رایج و یا متداول است (خراسانی
و همکاران .)1393 ،شایستگیهایی چون ارتباط و نوشتار ،پاسخگویی ،قضاوت و انعطافپذیری ،شنود
مؤثر ،مذاکره ،مدیریت تعارض ،مربی گری ،مدیریت استرس ،انرژی/پشتکار ،برنامهریزی ،تصمیمگیری،
تفکر تحلیلی ،سازماندهی ،تصویرسازی ،رهبری ،ابتکارعمل ،نظم و انضباط و کنترل یا نظارت.
در یک نگرش کلی با توجه به ادبیات و پیشینه مرور شده می توان بیان کرد برای توسعه مدیران
باید مولفهها و شاخصهای مرتبط با شایستگیهای مورد نیاز مدیران در عصر حاضر و جهان آینده
شناسایی و تبیین گردد .بنابراین ،با عنایت به مساله اصلی این پژوهش که شناسایی و تبیین ابعاد،
مولفه ها و شاخصهای توسعه شایستگی مدیران بانکی با رویکرد حرفهای گرایی میباشد ،اهداف زیر
این پژوهش را هدایت نموده است :
 -1شناسایی و تبیین مولفههای شایستگی مدیران بانکی
 -2طبقه بندی مولفههای شایستگیهای مدیران بانکی
1-Ethics

and Corporate Governance
Management in Financial Institutions
3-Corporate Finance
4-Asset Management
5-Strategy & Inovation for Retail Finace Service
2-Risk
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 -3تعیین شاخصهای مرتبط با مولفهها و ابعاد شایستگی مدیران بانکی.
 -2روش تحقیق
برای انجام این پژوهش ،با هدف کشف ابعاد ،مولفهها و شاخص های توسعه شایستگی مدیران،
نخست ادبیات و پیشینه پژوهش مورد مطالع ه قرار گرفت .هم زمان با مطالعه ادبیات و پیشینه ،اسناد و
مدارک و برخی برنامه های موردی توسعه مدیران نیز مورد بررسی قرار گرفت .به منظور تدوین یک
چارچوب منطقی ،در قالب جلسات تک نفری یا چند نفری موضوع به بحث گذاشته شد و تجربه زیسته
مدیران یا از نزدیک طی چند جل سه مشاهده یا مورد مصاحبه اولیه قرار گرفت .پس از طی این مراحل،
فرم مصاحبه ساختار یافته تهیه و با مشاوره و هماندیشی  7نفر خبره دانشگاهی -بانکی نهایی شد.
بنابراین ،با عنایت به رویکرد پژوهش که کیفی مبتنی نظریه داده بنیاد میباشد ،گردآوری دادهها و
اطالعات با استفاده از فرم مصاحبه ساختار یافته و همچنین مشاهده تداوم یافت .رویکرد نظریه داده
بنیاد یک نوع روش پژوهش کیفی است که به طور استقرایی یک سلسله رویههای سیستماتیک را برای
تدوین نظریه در خصوص پدیده مورد بررسی بکار میگیرد (محب زادگان .)1392 ،به عبارتی ،پژوهش
ک یفی فرایندی پیچیده است که انجام آن مستلزم صرف وقت نسبتاً طوالنی است .از این رو ،پس از
تهیه فرم مصاحبه ،برنامه زمانی مصاحبه ها تنظیم و پروتکل مصاحبه که بیانگر شرایط مصاحبه ،زمان
مصاحبه ،مدت مصاحبه ،سواالت مصاحبه بود ،طی نامه ای به جامعه هدف ارسال شد .پس از اعالم
وصول برنامه مصاحبه از سوی جامعه آماری ،برنامه با تماس تلفنی هماهنگ شد.
برای گردآوری اطالعات ،بعد از مطالعه ادبیات ،پیشینه ،اسناد باال دستی و درون سازمانی ،با  21نفر
از مدیران خبره ستادی بانک توسعه تعاون که شناخت ،تجربه کافی و متنوعی در حوزه مدیریت بانکی
داشتند ،با رویکرد خط شکسته1مصاحبه انجام و داده ها و اطالعات گردآوری شد .جامعه آماری پژوهش
مدیران خبره بانکی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.
جدول شماره  :1نمونه آماری در بخش مصاحبهها
ردیف

مقطع تحصیلی

فراوانی

درصد

1

دکترا

12

58

2

کارشناسی ارشد

9

42

3

مجموع

21

100

منبع( :محاسبات نگارندگان)

1-Zigzag
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در نمونه گیری هدفمند ،هدف پژوهشگر انتخاب نمونه هایی است که در خصوص موضوع پژوهش
اطالعات جامع و مناسبی دارند .یکی از مراحل مهم در فرایند گردآوری دادهها در پژوهش کیفی،
شناسایی افراد یا موقعیتهای مورد مطالعه و دستیابی و برقراری ارتباط با آنان است ،تا بتوان دادههای
مناسبی بدست آورد .مرحله مهم دیگر ،نمونهگیری هدفمند از افراد و موقعیتها است تا مناسبترین
افراد و موقعیتها برای مصاحبه یا مشاهده انتخاب گردد (بازرگان .)1392،پس از نمونهگیری هدفمند،
فراین د مصاحبه با مدیران خبره و مطلع کلیدی تا هنگام شناسایی و توصیف کامل ابعاد ،مولفهها و
شاخصها و حصول اشباع نظری استمرار یافت.
برای تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا ،فرایند کدگذاری باز و محوری مورد استفاده قرار گرفت
(بازرگان .)1387 ،از طریق تحلیل محتوای مصاحبهها ،ابعاد ،مولفهها و شاخصهای توسعه شایستگی
مدیران با شناسایی ،یاداشتبرداری و طبقهبندی مفاهیم تعیین شد .برای طبقهبندی ،دادهها و اطالعات
گردآوری ،یاداشت ،متون مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در قالب کدهای باز طبقه بندی و کدهای
استخراج شده به صورت دستههای عمدهتر دستهبندی شد .در نهایت دستهها بازبینی و موارد تکراری
حذف ،موارد مشابه و کوچکتر ادغام و مقولهها مشخص و مقولهها در چارچوب ابعاد طبقهبندی شدند.
بهعبارتی مدل استخراجی دارای  5بعد 20 ،مولفه و  132شاخص برای توسعه شایستگی مدیران می -
باشد .پس از نهایی شدن تحلیل داده ها و استخراج مدل مفهومی ،به منظور سنجش اعتبار مدل با 7
نفر از مدیران بانکی و  3نفر چهره دانشگاهی در قالب یک گروه کانونی طی  12ساعت در خصوص
ابعاد ،مولفهها و شاخصهای مدل هماندیشی و توافق صورت پذیرفت.
جدول شماره  :1مشخصات اعضای گروه کانونی در بررسی نهایی مدل توسعه حرفهای مدیران
ردیف

مقطع تحصیلی

فراوانی

درصد

1

دکترا

7

70

2

کارشناسی ارشد

3

30

3

مجموع

10

100

منبع( :محاسبات نگارندگان)

بعد اخالقی پژوهش  :در فرایند انجام پژوهش ،اخالق پژوهش نیز از اولویتهای پژوهشگران بود .در
این خصوص برای رعایت اخالق پژوهشی ،قبل از شروع مصاحبهها با مصاحبهشوندگان توافق و
هماهنگی الزم انجام شد و مصاحبه در قالب یک پروتکل توافقی صورت پذیرفت .در این رابطه ،طی نامه
ای موضوع و پرسش های مصاحبه به مصاحبه شوندگان ارسال و در آن تعهد اخالقی پژوهشگران برای
رعایت ام انت اعالم شد .فرایند مصاحبه با هماهنگی و توافق قبلی به سه شیوه ضبط کامل مصاحبه،
ضبط برخی از قسمتهای مصاحبه و یادداشت برداری مستندسازی شد.
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 -3یافتههای پژوهش
در این بخش بر مبنای هدف و سواالت تحقیق ،یافتههای حاصل از فرایند گردآوری ،طبقه بندی و
تحلیل داده ها آورده شده است .برای پاسخ به پرسش تحقیق چنانکه اشاره شد ،پژوهشگران ادبیات و
پیشینه را بررسی و عوامل و شاخص های مرتبط با توسعه شایستگی مدیران را شناسایی و متن و مفاد
فرم مصاحبه را تنظیم و به اجرای مصاحبهها پرداختند .در جدول زیر نمونهای از مفاهیم و مقولههای
استخراج شده از مصاحبهها به عنوان ابعاد ،مولفهها و شاخصهای مهم برای توسعه شایستگی مدیران
آورده شده است.
جدول شماره  :1تحلیل محتوای مصاحبهها و شناسایی کدهای باز (مفاهیم اصلی) و مقوله بندی آنها
خبرگان

مقوله اصلی

م ،1م  ،2م ،5م،7
م،4م ،12م ،14م

بعد

 ،17م  18و م 21

فکری – ارزشی

م ،1م ، 4م،6
م ،7م  ،8م ،9م

تعامالت و
توانمندی های

 ،16م 20

ارتباطی

م ،1م ،2م ، 3م
 ،15م  ، 10م 16و
م 19
م ،1م ،2م،3م،7
م ،4م ،10م،13
م ،15م  20و م

دانش فنی و
تخصصی

توسعه
مهارتهای
مدیریتی

21
م ،1م ،2م  ،3م،5
م ،6م ،7م ،8م
،13م ،18م 19
م ،1م ،3م  ،4م ،5
م  ،7م ،9م،11
م ، 14م  18و م
20

توسعه و بهبود
تواناییها
بهسازی و
توسعه مهارت
رهبری

منبع( :یافتههای نگارندگان)

کدهای باز یا مفاهیم استخراج شده
انعطافپذیری ،انصاف ،ریسک پذیری ،تعهد به بانک ،زبان بدن ،پوشش و آراستگی ظاهری ،هماهنگی کفش،
لباس ،کمربند و ساعت و انگشتر ،نوآور و خالق ،منتقد بودن ،پاسخگو بودن ،فرصت شناس ،مساله شناس،
مسولیت پذیری ،نظم و انضباط ،آینده نگری ،تعادل ،قاطع ،ترجیح منافع بانک بر دیگر منافع ،جذب مشتری و
مشتری مداری ،امانت دار و امین ،الگو بودن برای دیگرکارکنان.
ارتباط کالمی و غیرکالمی درونسازمان و برونسازمانی ،تعامل با مدیران هم حوزه و همکار ،فعالیتهای
رسانهای ،حضور در جلسات ،سواد ارتباط موثر ،ارتباطات فردی ،گروهی و سازمانی ،ارتباطات نوشتاری ،ارزش
پنداشتن خود و اندیشههای خود ،قدرت بیان گفتاری ،تعامل توآم با احترام با رقبا ،حمایت دیگر مدیران به
ویژه مدیران تازه کار ،بازخورد دادن و گرفتن ،ارتباطات جمعی و اینترنتی ،عضویت در شبکهها و انجمنهای
حرفهای و تخصصی.
توسعه دانش شغلی برای انجام وظایف ،حضور در برنامه های آموزشی ،تسلط به قوانین و آیین نامههای بانکی،
اگاهی کامل بر شرح وظایف مدیر بانکی ،آشنایی با بانکداری ،آشنایی با اصول مدیریت ،شناخت رواشناسی
مدیریت ،ابعاد اجتماعی مدیریت ،آینده پژوهشی بانکی ،شناخت اقتصاد جهانی و ملی.
خود کنترلی ،مدیریت هیجان ،مدیریت خشم و شادی ،تحمل نقد ،حضور در برنامه های آموزشی(دوره ،سمینار و ،)..آموزش -
های مدیریتی ،مطالعه مقاالت و کتاب های مدیریتی(کاغذی و الکترونیکی) ،مطالعه و بررسی تحلیل ها و نظرات کارشناسان
صنعت ،حضور در جلسات و کارگروههای تخصصی ،مدیریت دانش مرتبط با کسب و کار با توجه به پیشرفت فناوری و
تکنولوژی ،نتیجه گرایی و فرایند گرایی ،مدیریت عملکرد ،مهارت برنامهریزی و هدایت کسب و کار ،مربیگری دیگران،
رهبری دیگران ،تیمسازی و مدیریت تیم ،خلق و هدایت ارزشهای مشترک ،نظارت و کنترل دیگران.

داشتن هوش عاطفی ،فعالیت به عنوان مدیر ،تجربه آموزش مدیریت ،تحصیالت تخصصی بانکی ،توانایی
تصمیمگیری در شرایط بحرانی ،قدرت جسمانی و چاالکی ،توانایی یادگیری و توسعه
توانایی تصریح و تثبیت ارزشهای سازمانی ،توانایی رعایت و ترویج اصول اخالقی ،نقش آفرینی بهنگام با
رویکرد اقتضایی ،توانایی ایجاد تعهد در افراد ،مدیریت تغییر.
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همانگونه که از دادهها و اطالعات جدول شماره  3قابل استنباط است برای تدوین مدل توسعه
شایستگی مدیران میبایست ابعادی چون بعد ارزشی -فکری ،بعد ارتباطی ،بعد فنی و تخصصی ،بعد
مدیریتی و بعد توانایی مدنظر قرارگیرد .بنابراین ،با توجه به یافتههای پژوهشگران از مطالعه و بررسی
ادبیات ،پیشینه ،تحلیل مصاحبهها و جلسات هماندیشی ،یافتههای پژوهش در سه بخش طبقهبندی و
در ادامه آورده شده است:
الف :ابعاد توسعه شایستگی مدیران  :یافتههای حاصل از ادبیات ،پیشینه و تحلیل محتوای مصاحبه
ها نشان میدهد مولفههای شایستگی مدیران بانکی میبایست در  5بعد مدنظر قرار گیرد که در نمودار
شماره  1نمای شماتیک آن ترسیم شده است .در ادامه ابعاد پنجگانه تعریف شده و متون برخی از
مصاحبههای مرتبط با ابعاد به عنوان نمونه آورده شده است.

نمودار شماره  :2ابعاد توسعه شایستگی مدیران
منبع( :یافتههای نگارندگان)

بعد اول :ارزشی -فکری  :این بعد مشتمل بر شاخصها و مولفههای احصاء شده در حوزههایی چون
ارزشها ،ویژگیهای فردی و شخصیتی و نگرش و باور است.
یکی از مصاحبه شوندگان دارای مدرک دکترا و سابقه مدیریت منابع انسانی در صنعت بانکداری
بیان کردهاند "باور به کرامت انسانی ،عدالت محوری و عدم تبعیض و ویژگیهای شخصیتی" برای
توسعه مدیران الزامی است .در مصاحبه دیگری اشاره شده است عدالت ،عدم تبعیض ،احترام به
مشتریان درونی و بیرونی ،قاطعیت در تصمیمگیری و  ...از موازین اخالقی و اجتماعی و ارزشهای
حاکم در نظام بانکی است.
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بعد دوم :ارتباطات  :این بعد مشتمل بر شاخصها و مولفههای احصاء شده در حوزههایی چون
ارتباط فردی ،تعامالت بینفردی ،ارتباطات بانکی ،رهبری و اعتباری حرفهای است.
در یکی از مصاحبهها آمده است ....نوع پوشش ،نوع لباس ،راهرفتن ،سخنگفتن مدیرحامل پیام است.......همچنین در
مصاحبه دیگری اشاره شده است گشادهرویی ،دست به قلم بودن و توانایی یادداشتبرداری و مدیریت اندیشهها و افکار از
مهارتهای مورد نیاز مدیران بانکی است.....

بعد سوم :توانایی :این بعد دربرگیرنده شاخصها و مولفههای احصاء شده در حوزههایی چون توانایی
عاطفی ،توانایی ذهنی ،توانایی تحصیلی ،توانایی تجربی و توانایی فیزیکی است.
در متون مصاحبه در این بعد به مثالهایی چون  ...مدیر باید تمایل و عالقه به مدیریت داشته باشد....در نظام بانکی
مردان و افراد میانسال برای مدیریت مناسبترند......برای مدیران بانکی داشتن مدرک کارشناسی در رشتههایی چون
حسابداری ،مدیریت مناسب است و مدرک کارشناسی کفایت می کند.....عقیده دارم هر چه مقطع تحصیلی باالتر باشد،
حتی تا سطوح دکترا میتواند در توسعه و پیشبرد اهداف بانک موثر باشد....

بعد چهارم :مدیریت :این بعد دربرگیرنده شاخصها و مولفه های احصاء شده در حوزههایی چون
مدیریت خود ،مدیریت دیگران و مدیریت کسب و کار است .در این بعد شایستگیهایی مانند
خودتنظیمی ،برقراری تعادل بین کار و زندگی ،توسعهفردی ،جانشینپروری ،مدیریت امور مالی و موارد
مشابه مطرح است.
در یکی از مصاحبههای اشاره شده است......قابلیتهای مورد انتظار از مدیران بانکی متناسب با پیچیدگیهای فعالیت-
های بانکی و به روزرسانی این شایستگی ها برای توسعه مدیران اساسی است .در مصاحبه دیگری اشاره شده است مدیران به
تناسب وظایف و سطوح مدیریتی خود نیاز است توانایی تحلیل وضع موجود بانکی ،آینده پژوهی نظام بانکی ،تحلیلهای
مالی و اقتصادی در سطح ملی و بین المللی را داشته باشند.

بعد پنجم :دانش فنی – تخصصی :در این بعد شاخصها و مولفههای مرتبط با حوزه دانش فنی و
تخصصی مورد نیاز مدیران احصاء و طبقه شده است .دانش فنی-تخصصی در حوزههای مالی ،اعتباری،
دانش و مهارت مربیگری ،دانش مدیریت پژوهش ،نوشتن گزارش های تخصصی بانکی پژوهش محور،
شناخت اصول بانکداری ،تحلیل مالی – اقتصادی ،دانش فنی فناوری و غیره از شایستگیهای مطرح در
این بعد است.
برای نمونه یکی از مصاحبه شوندگان با بیش از  31سال سابقه بانکی ،در خصوص اهمیت و ضرورت تسلط به دانش
تخصصی و فنی اشاره کردهاند" مدیران بانکی به دلیل ماهیت شغل بانکی؛ حتی مدیران ارشد بر خالف مدیران سایر صنایع
به مهارتهای فنی چون مدیریت امورمالی ،امورفناوری ،امور اعتباری و غیره بیش از مهارتهای انسانی و ادراکی نیاز دارند".

ب :مولفههای توسعه شایستگی مدیران :در کنار ابعاد پنجگانه ارایه شده در نمودار باال 20 ،مولفه
نیز برای توسعه شایستگی مدیران شناسایی و تعیین شد که در جدول شماره  4ارایه شدهاست.
همانگونه که در جدول آورده شدهاست بعد فکری -ارزشی دارای  4مولفه  ،بعد ارتباطی دارای  5مولفه،
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بعد فنی -تخصصی دارای  3مولفه ،بعد مدیریتی دارای  3مولفه و بعد توانایی دارای  5مولفه است که
در جدول پایین مولفهها به تفکیک ابعاد ارایه شده است.
جدول شماره  :4مولفه هایِ ابعاد توسعه شایستگی مدیران
ارزش عمومی
بعد فکری  -ارزشی

ارزش سازمانی
بینش و نگرش
شخصیتی/شخصی
فردی
بین فردی

بعد ارتباطی

بانکی
رهبری
اعتبار حرفهای

بعد دانش فنی  -تخصصی

دانش مالی – بانکی
دانش فناوری
آموزشی  -پژوهشی
مدیریت خود

بعد مدیریتی

مدیریت دیگران
مدیریت کسب و کار
عاطفی
ذهنی

بعد توانایی

تجربی
تحصیلی
فیزیکی

منبع( :یافتههای نگارندگان)

ج :شاخصهای شناسای ی شده برای توسعه شایستگی مدیران :در چارچوب  5بعد و  20مولفه که
شرح آنها گذشت  132شاخص برای توسعه شایستگی مدیران بانکی از فرایند پژوهش کیفی شناسایی و
تعیین شده است که در جدول شماره  5این شاخصها به تفکیک مولفهها آورده شده است.
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جدول شماره  :5شاخصهای توسعه شایستگی مدیران
مولفهها
ارزش عمومی
ارزش سازمانی

شاخصها/شایستگیها
صداقت ،انصاف و توکل
رازداری و امانتداری ،وفاداری بانکی ،عملگرایی و جدیت ،عدالت سازمانی ،آرمان و اخالقگرایی حرفه ای ،شایسته
ساالری ،مشارکت گرایی ،قانون مداری ،نظم و انضباط بانکی و مشتریگرایی
نگرش توسعه گر ،نگرش جهانی توحیدی ،باور به یادگیری مداوم ،بینش اقتصادی – بانکی ،باور به تعاون ،باور به

بینش و نگرش

بانکداری توسعه ای ،باور به ارزش و کرامت انسانی ،باور به منافع مشترک سازمانی و فردی و انعطافپذیری و
سازگاری

ویژگی شخصیتی

جسارت و شجاعت ،ریسک پذیری ،خالقیت و نوآوری ،یکپارچگی و قاطعیت ،هوشیاری محیطی ،تناسب با شغل
بانکی ،عزت و اعتماد به نفس ،سعه صدر و صبوری ،حساسیت نسبت به مشکالت ،خودانگیختگی و مسئولیت و
پاسخگویی

ارتباطات فردی

مهارت کالمی فردی ،خودکارآمدی و نوآوری فردی ،مهارت نوشتاری فردی و مدیریت زمان

ارتباطات بین فردی
ارتباطات بانکی
رهبری
اعتبار حرفه ای

دانش مالی -بانکی

دانش فناوری
آموزشی/پژوهشی
مدیریت خود
مدیریت دیگران

مدیریت شبکه ارتباطی ،کارگروهی و تیمی ،مدیریت تعارض و تفاوت ها ،مهارت ارتباطات کتبی ،تعامالت صنفی،
مهارت ارتباطات غیرکالمی ،مهارت مشاوره و راهنمایی ،مهارت مذاکره ،مدیریت جلسه و مدیریت شایعه
مهارت تعامل با مشتریان و تامین کنندگان ،مدیریت روابط بانکی و الگوگیری از مدیران بانکی
رهبری سازمان ،رهبری تغییر و تحول ،رهبری روابط انسانی و رهبری امور و فرایندها
اعتبار شخصی ،اعتبار اجتماعی ،حسن شهرت حرفه ای در صنعت  ،حضور در اجتماعات حرفه ای و درک مسولیت
اجتماعی مدیران بانکی
توانایی تحلیل مالی -اقتصادی ،شناخت ریسک ،شناخت بازار سرمایه ،شم و درک اقتصادی(مالی  -اعتباری)،
شناخت مدل کسب و کار  ،شناخت حقوق کسب و کار ،درک اصول درآمدزایی و سودآوری ،شناخت اصول
بانکداری ،شناخت اصول تجهز و تخصیص ،دانش مالی و مالیه عمومی ،شناخت اصول منابع و مصارف ،مهارت
حسابداری مالی و خزانه داری ،مدیریت سالمت و امنیت بانکی و مدیریت ارتباط و تجربه مشتریان
تسلط به رایانه و سواد فناوری  ،شناخت سیستم های(سامانه)بانکداری و کابرد فناوری در مدیریت
مدیریت تحقیق ،مهارت مربیگری( آموزش  -تدریس) ،شناخت نشریات حرفهای ،مستندسازی و نگارش تجربیات و
مهارت نوشتن گزارش و تحقیقات اقتصادی
یادگیری مستمر و توسعه فردی ،مدیریت مسیر حرفه ای ،تعادل کار و زندگی و خود تنظیمی
مدیریت و توسعه دیگران ،مدیریت ارتباط با مشتریان داخلی ،مدیریت خالقیت و نوآوری ،مدیریت استعداد و
جانشین پروری ،مدیریت استرس دیگران و مدیریت تجربه کارکنان
مدیریت عملکرد ،مدیریت استرا تژی های کسب و کار ،مدیریت فرایندهای کسب و کار ،مدیریت ریسک کسب و

مدیریت کسب و کار

کار ،مدیریت منابع(نقدینگی و دارایی ها ) ،شناخت بازار و فرصت های بازار ،مدیریت مالی و سرمایه گذاری،
مدیریت بازاریابی و فروش ،مهارت تدوین برنامهها و سیاستهای استراتژیک  ،مهارت کارآفرینی ،برنامهریزی و
پیشنگری ،تشخیص فرصتها و آینده نگری ،شناخت نهادها و ابزارهای مالی ،درک روندهای بین المللی مالی-
بانکی ،روان شناسی مدیریت ،مدیریت بهره وری و مدیریت کیفیت

توانایی عاطفی
توانایی ذهنی

توان برانگیختن دیگران برای انجام کار ،داشتن هوش عاطفی ،انعطاف پذیری هیجانی و عاطفی ،تمایل به
موفقیت و مدیریت کردن ،یکپارچگی شخصیت و ثبات رفتار و تمایل به تنوع
توانایی یادگیری ،قابلیت تغییر و انعطاف پذیری ذهنی ،توان تجزیه و تحلیل ،استدالل و قضاوت ،قدرت حافظه و
تمرکز فکر و بهره هوشی

توانایی تجربی

داشتن پستهای مدیریتی ،سوابق و تجربههای مشابه ،مدیریت تجربیات و عضویت در مجامع حرفهای

توانایی تحصیلی

تحصیالت دانشگاهی ،گواهی نامه های تخصصی ،رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلی ،آشنایی با زبان انگلیسی(محاوره
بانکی) و آشنایی با ادبیات فارسی(نگارش خالصههای مدیریتی)

توانایی فیزیکی

جنسیت(مرد بودن) ،سن /جوان تر(تاکید روی میانسالی) و قدرت و سالمت جسمانی/چاالکی

منبع( :یافتههای نگارندگان)

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال چهارم ،شماره  ،14پاییز 1396

72

همانگونه که در جدول فوق طبقهبندی شده است مولفه ارزشهای عمومی مشتمل بر  3شاخص،
مولفه ارزش سازمانی مشتمل بر  10شاخص ،مولفه بینش و نگرش مشتمل بر  9شاخص ،مولفه ویژگی
شخصیتی مشتمل بر  11شاخص ،مولفه ارتباطات فردی مشتمل بر  4شاخص ،مولفه ارتباطات بین
فردی مشتمل بر  10شاخص ،مولفه ارتباطات بانکی مشتمل بر  3شاخص ،مولفه رهبری مشتمل بر 4
شاخص ،مولفه اعتبار حرفهای مشتمل بر  5شاخص ،مولفه دانش مالی -بانکی مشتمل بر  14شاخص،
مولفه دانشفناوری مشتمل بر  3شاخص ،مولفه آموزشی/پژوهشی مشتمل بر  5شاخص ،مولفه مدیریت
خود مشتمل بر  4شاخص ،مولفه مدیریت دیگران مشتمل بر  6شاخص ،مولفه مدیریت کسب و کار
مشتمل بر  17شاخص ،مولفه توانایی عاطفی مشتمل بر  6شاخص ،مولفه توانایی ذهنی مشتمل بر 5
شاخص ،مولفه توانایی تجربی مشتمل بر  4شاخص ،مولفه توانایی تحصیلی مشتمل بر  6شاخص ،مولفه
توانایی فیزیکی مشتمل بر  3شاخص میباشد.
 -4بحث و نتیجهگیری
هدف این مقاله شناسایی و تبیین ابعاد ،مولفهها و شاخصهای توسعه شایستگی مدیران صنعت
بانکداری بوده است .در مدل ها و رویکردهای نوین علم مدیریت و توسعه ،صاحبنظران و پژوهشگران،
توسعه مبتنی بر شایستگی را از جمله عوامل توسعه در سطح ملی و سازمانی میشمارند .آنچه که حرفه
گرایی و مدیریتحرفهای را توسعه و بهبود میبخشد آموزش و توسعه مبتنی بر شایستگی مدیران است.
به عبارتی حرفهای کردن مدیران و پرداختن به حرفهایگرایی به عنوان ضلعی اجتناب ناپذیر در توسعه،
نیازمند طراحی و مدیریت برنامه آموزش و توسعه مدیران است .بنابراین ،با چنین نگرشی ،این پژوهش
با تاکید بر مولفه کلیدی "شایستگی" به دنبال شناسایی ابعاد ،مولفهها و شاخص شایستگی مدیران
بانکی بوده است .به عبارتی ،مساله اصلی پژوهش شناسایی ابعاد ،مولفهها و شاخصهای شایستگی
مدیران بانکی بوده است.
برای انجام پژوهش با توجه به ماهیت و هدف پژوهش از رویکرد کیفی با رهیافت سیستماتیک
مبتنی بر نظریه داده بنیاد بهره گرفته شد و پدیده محوری مورد مطالعه "ابعاد ،مولفهها و شاخص
های" توسعه شایستگی مدیران بود .برای انجام مصاحبهها ،از جامعه آماری مدیران ستادی بانک توسعه
تعاون  21نفر به شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب و با روش مصاحبه و مشاهده دادهها و اطالعات مورد
نیاز گردآوری شد .یافته پژوهش حکایت از این دارد برای توسعه مدیران شایسته میبایست پنج بعد،
بیست مولفه و صد و سی و دو شاخص مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرارگیرد .ابعاد پنجگانه توسعه
شایستگی مدیران عبارتند از  -1بعدفکری – ارزشی-2 ،بعد ارتباطی -3 ،بعد دانش فنی – تخصصی،
 -4بعد مدیریتی و  -5بعد توانایی .مولفههای بیستگانه توسعه شایستگی مدیران عبارتند از ارزشهای
عمومی ،ارزش های سازمانی ،بینش و نگرش ،ویژگی شخصیتی/شخصی ،مهارت ارتباط فردی ،مهارت
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ارتباط بین فردی ،مهارت ارتباط بانکی ،مهارت رهبری ،اعتبار حرفهای ،دانش مالی – بانکی ،دانش
فناوری ،مهارتآموزشی – پژوهشی ،مدیریت خود ،مدیریت دیگران ،مدیریت کسب وکار ،توانایی
عاطفی ،توانایی ذهنی ،تواناییتجربی ،توانایی تحصیلی و توانایی فیزیکی .شاخصهای صد و سی و
دوگانه توسعه شایستگی مدیران در جدول ارائه و در مدل نهایی (نمودار  )3نیز آورده شده است.
بررسی وجوه اشتراک این پژوهش با پیشینه نشان میدهد نتایج این پژوهش با نتایج مطالعاتی
چون فتحی ،1384 ،میرسپاسی غالم زاده ،1388 ،فرهی بوزنجانی ،1389 ،حاج کریمی و همکاران،
 ،1390خراسانی و همکاران ،1393 ،الهیاری و همکاران ،1394 ،گودرزی و امانی  ،1394غنجی و
همکاران ،1394 ،میرسپاسی 1394 ،و عاشقی و قهرمانی ،1395 ،عباس پور و همکاران،1396 ،
آستین ، ،2005 ،هنبرگ ،2005 ،دیویس ،2007 ،بولوچ ،2007 ،یانگ ،2008 ،بیوسریت ،2011 ،نواز و
همکاران ،2013 ،ای .اونی ،2013 ،فلوریدو ،2014 ،پوته و همکاران 2014 ،و گرینهام 2017 ،همسو
بوده است ک ه در ادامه برخی وجوه اشتراک این پژوهش با مطالعات دیگر به تفکیک ابعاد و مولفهها و
شاخصها تبیین شده است .در بعد فکری -ارزشی یافتههای پژوهش با نتایج مطالعات افرادی چون
بوزنجانی در سال  1389با شاخص هایی چون بینش و نگرش مدیریتی ،ویژگی شخصیتی ؛ گروه
آموزشی"بانک ست ( )2005با شاخصهایی چون ویژگیهای شناختی و شخصیتی؛ یانگ ( )2008با
شاخصهایی چون مشتریگرایی و انعطافپذیری و سازگاری و مطالعه گرینهام ( )2017با شاخص
هایی چون چالشهای اخالقی پیش روی بانکداران انطباق دارد .د ر بعد ارتباطی یافتههای پژوهش با
نتایج مطالعات افرادی چون کینگ ( )2004با شاخصهایی چون بحث با همکاران( در گروه یا
واحدهای کاری) ؛ گروه آموزشی بانک ست ( )2005با شایستگیهای تعاملی و مهارتهای ارتباطی ؛
یانگ ( )2008با شاخصهایی چون شنود مؤثر ،اعتمادسازی ،نفوذ بر افراد و مطالعات گرینهام ()2017
با شاخصهایی چون تعامل با مشتریان و مدیریت شبکههای اجتماعی همخوانی دارد .در بعد دانش فنی
و تخصصی ،یافتههای پژوهش با نتایج مطالعات افرادی چون بوزنجانی در سال  1389با شاخصهایی
چون دانش و مهارت مدیریتی ؛ دیویس در سال  2007با شاخص هایی چون دانش تخصصی ،آموزش
ضمن خدمت؛ کینگ ( )2004با شاخص هایی چون مطالعه کتاب و مقاالت مرتبط ،مطالعه اطالعات
اینترنتی و صفحات وب ،شرکت در کارگاههای آموزشی ،حضور در کنفرانسها و سمینارهای تخصصی و
کاربست نتایج تحقیقات پژوهشگران؛ گروه آموزشی بانک ست ( )2005با شاخصهایی چون دانش
تخصصی ،شغلی و عمومی خاص سازمان و مطالعه گرینهام ( )2017با شاخصهایی چون شناخت
چارچوبهای قانونی و نظارتی همخوانی دارد .در بعد مدیریتی یافتههای پژوهش با نتایج مطالعات
افرادی چون بوزنجانی در سال  1389با شاخصهایی چون جانشینپروری ،مدیریت استعداد ،مدیریت
فرایندها و عملکرد؛ کینگ ( )2004با شاخص هایی چون پشتیبانی و حمایت کارکنان؛ گروه
آموزشی"بانک ست( )2005با شایستگیهای تعاملی و مهارتهای ارتباطی؛ یانگ ( )2008با
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شاخصهایی چون خلق چشمانداز ،شم کسب وکار و کارآفرینی ،تفکر یا اقدام استراتژیک ،مدیریت
تغییر ،توسعه دیگران ،تسهیم دانش ،قضاوت و تصمیمگیری و مطالعه گرینهام ( )2017با شاخصهایی
چون مدیریت ریسک ،تأمین مالی و اصول سرمایهگذاری انطباق دارد .در بعد توانایی مدیریتی یافتههای
پژوهش با نتایج مطالعات افرادی چون غفاریان با شاخص تواناییهای عاطفی ،ذهنی و تجربی مدیران و
با یافتههای مطالعه بوزنجانی در سال  1389با تاکید بر تواناییهای مدیریتی در بعد حرفهای انطباق
دارد .در شکل زیر مدل مفهومی پژوهش مشتمل بر ابعاد ،مولفهها و شاخصهای شناسایی شده برای
توسعه شایستگی مدیران آورده شده است.
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شناسایی و تبیین ابعاد ،مولفهها و شاخصهای توسعه / ... :حسن عاشقی ،محمد قهرمانی و نادرقلی قورچیان

همچنین یافتههای جانبی پژوهش نشان داد در کنار ابعاد ،مولفه و شاخصهای تبیین شده برای
توسعه شایستگی مدیران به عنوان عامل رهبری و توسعه پایدار بانک میبایست به چهار گروه از عوامل:
 -1حمایت کنندگان و تسهیلگران آموزش -2 ،ردههای مدیریتی مدیران -3 ،حوزهها و حیطههای
آموزشی و  -4شایستگیهای مدیران توجه گردد .بنابراین ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که طبق
یافته های پژوهش برای توسعه شایستگی مدیران ،مدلی دارای  5بعد 20 ،مولفه و  132شاخص می
تواند در صنعت بانکداری مطلوب و مناسب باشد.
 -5منابع
بازرگان ،عباس .)1387( .مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری .تهران :دیدار.
بیگی ،وحید و قلی پور ،آرین .)1395( .توسعة منابع انسانی با بهره گیری از طرح توسعة فردی در سازمانهای پروژه محور .مدیریت
دولتی(دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران) .دورة  ،8شمارة .1
تقی پور ظهیر ،علی .)1392( .برنامهریزی آموزش و پرورش :نظریهها ،فنون و روشها .تهران :آگاه.
حاج کریمی ،عباسعلی .)1390( .طراحی مدل شایستگی مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران .چشم انداز مدیریت دولتی .شماره .8
خراسانی ،اباصلت؛ فتحی واجارگاه ،کورش و زاهدی ،حسین .)1393( .طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیریت بر کسب و کار .فصلنامه
آموزش و توسعه منابع انسانی ،دوره ،1شماره  3صص .1-21
خوارزمی ،سیندخت .)1384( .مدیریت و رهبری شایستگان .اولین همایش ملی توسعه شایسته ساالری .تهران :جهاد دانشگاهی.
عاشقی ،حسن .)1394( .تبیین عناصر کلیدی مدیریت آموزش سازمانی با رویکرد آموزش در صنعت بانکداری .تهران .همایش ملی
سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.
عاشقی ،حسن .)1395( .ابعاد توسعه حرفهای مدیران در صنعت بانکداری .تهران .تدبیر ،شماره .67
عاشقی ،حسن .)1395( .الگویی برای توسعه حرفهای بانکداران مبتنی بر شایستگیها .تهران :چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه
سرمایه انسانی ایران .تهران  :انجمن آموزش و توسعه سرمایه انسانی ایران.
عاشقی ،حسن .)1395( .صالحیتهای ساختن آینده :هسته و چارچوب شایستگیهای مدیران بانکی .تهران :ششمین همایش ملی آسیب
شناسی مدیریت منابع انسانی.
عاشقی ،حسن و قهرمانی ،محمد .)1395( .تدوین برنامه توسعه حرفهای مدیران و کارکنان حوزه پولی و بانکی .فصلنامه آموزش و توسعه
منابع انسانی ،سال  ،3شماره .11
عباس پور ،عباس؛ رحیمیان ،حمید؛ دالور ،علی؛ غیاثی ندوشن ،سعید و هماشمیان ،فخرالسادات .)1396( .توسعه مدیران شرکت ملی گاز
ایران مبتنی بر الگوی شایستگی .فصلنامه روانشناسی تربیتی .دوره  ،13شماره  ،43صص .73 - 59
غفاریان ،وفا .)1387( .شایستگیهای مدیریتی .چگونه میتوان سازمان را بهتر مدیریت کرد .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
غنجی ،مستانه .)1394( .طراحی الگوی صالحیت حرفهای مدیران با تاکید بر مدیریت فرانوگرا در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی .مجله
مدیریت توسعه و تحول ،شماره  ،21صص .11-22
فتحی واجارگاه ،کوروش و نوری ،فیروز .)1395( .مدیریت یادگیری در سازمانها .تهران :علم استادن.
فتحی ،ناصر .)1385( .مروارید پنهان .تهران :سایپا.
کرمی ،محسن .)1390( .رفتارهای مدیران مدیرانی در سازمان .مشهد :قاف مشهدارضا.
کرمی ،مرتضی .)1388( .شناسایی الگوی مطلوب طراحی آموزش و توسعه مدیران .اولین کنفرانس بینالمللی مدیران آموزش اولین
کنفرانس بین المللی مدیران آموزش .تهران.
گزارش توسعه انسانی .) 2014( .جزوه درسی منتشر نشده تقی پور ظهیر ،علی ( .)1394دوره دکترای مدیریت آموزشی ،واحد علوم و
تحقیقات تهران.
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. جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران: تهران. الگوی توسعه و توانمندسازی مدیران.)1394( . فاطمه، محمدعلی و امانی،گودرزی
 مجله پژوهش های. طراحی الگوی شایستگی برای پرورش مدیران در بخش دولتی ایران.) 1388( . داریوش، ناصر و غالم زاده،میرسپاسی
.83  شماره،مدیریت
. مجله مطالعات مدیریت. ضرورت حرفهای کردن مدیریت در جامعه:) نقش مدیران حرفهای در توسعه1394( . ناصر،میرسپاسی
 طراحی الگوی کارآمد شایستگی مدیران پارک.)1394( . اباصلت، محمد و خراسانی، محمود؛ قهرمانی، رحمت اله؛ ابوالقاسمی،الهیاری
.729-748  صص،4 شماره،8  دوره، توسعه کارآفرینی.های علم و فناوری دانشگاه های دولتی ایران
 طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و.)1389( . محمد کریم، محمد و بهادری، علی؛ بازرگانی، برزو؛ صداقت،فرهی بوزنجانی
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(تاریخ دریافت1395/11/19 :؛ تاریخ پذیرش)1396/06/19 :
چکیده
هدف تحقیق حاضر مدلیابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرآیند مدیریت دانش
و الگوی انتقال آموزش در دانشگاههای آزاد اسالمی هرمزگان بوده است  .پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده
از روشهای مدلیابی معادالت ساختاری بوده است .جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی استان
هرمزگان که شامل  560نفر کارمند بودند که  22۸با استفاده از فرمول کوکران نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب
شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای فرآیند مدیریت دانش شکرزاده ( ،)1391الگوی انتقال آموزش هالتون و بیتس
ورونا( ،)2000عوامل سازمانی منوس ( ،)2004توسعه منابع انسانی نجفی و همکاران ()1391استفاده شد ،روایی سازه
پرسشنامهها از طریق تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد ،پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر
0/93؛ 0/۸9؛  0/۸9و  0/91گزارش شد ه است .نتایج نشان داد که عوامل سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش تأثیر مستقیم
ومعنادار دارد ،الگوی انتقال دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم و معنادار دارد ،فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع
انسانی تأثیر مستقیم دارد ،فرآیند مدیریت دانش از طریق سیستم انتق ال آموزش برتوسعه منابع انسانی کارکنان تأثیر غیر
مستقیم دارد ،عوامل سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی تأثیر غیر مستقیم
دارد.
واژههای کلیدی  :فرآیند مدیریت دانش ،الگوی انتقال آموزش ،عوامل سازمانی ،توسعه منابع انسانی ،دانشگاههای آزاد اسالمی
هرمزگان.

-1دانشجوی دکتری،گرایش مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران .مسئول مکاتبات:
knami88@gmail.com
-2استاد علوم تربیتی ،گرایش مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
-3استاد علوم تربیتی ،گرایش مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
-4استاد علوم تربیتی ،گرایش مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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 -۱مقدمه
توسعه منابع انسانی یکی از مهمترین مولفههای متمایزکننده سازمانهای اثربخش و سرآمد از دیگر
نهادهها و موسسات اجتماعی به شمار میرود ،به گونهای که تحقیقات متعدد میزان توفیق و ماندگاری
سازمانها در عرصههای رقابت بین المللی و پیشتازی در عرصههای خدماتی ،اقتصادی و فناوری را مرهون
پرداختن به توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از سیاستهای اصلی سازمان تلقی کردهاند (oetzer,2005
به نقل از خلیلنژاد و مهری .)1395 ،توسعه منابع انسانی  ،هر گونه فعالیت یا کوشش نظامداری است
که دارای هدف رشد و شکوفایی کارکنان باشد ؛ توسعه کارکنان دارای هدف بالندگی و رشد نیروی
انسانی و رشد محور است( فتحی واجارگاه .)1394 ،عوامل متعددی براثربخشی فعالیتهای توسعه منابع
انسانی در راستای تحقق سیاستهای دانشگاه موثر است از آنجمله عواملی چون فر آیند مدیریت دانش
و الگوی انتقال آموزش است که مورد تأیید پژوهشهای مختلف ملی و بینالمللی نیز میباشد
(خلیل نژاد و مهری1395 ،؛ موسیخانیو همکاران1392 ،؛ Khandekar & Sharma ,2005؛
 .)Theriou & Chatzoglou,2009پژوهشها بیان داشتهاند :مدیریت دانش از آن رو عاملی موثر
برتوسعه منابع انسانی در دانشگاهها است که دانشگاه ها از مرکز اصلی تولید و اشاعه دانش هستند و
نوآوری در نتیجه خلق دانش جدید مهمترین کارکرد آنها به شمار میرود و با توجه به نقش تعیین
کنندهای که منابع انسانی در تحقق این کارکرد دانشگاهی ( خلق دانش جدید) دارند در این راستا
بیشترین اهتمام جامعه دانشگاهی باید در جهت ارتقا این سرمایههای انسانی باشد که الزم است با
بکارگیری شیوههای صحیح مدیریت  ،این نیروهای دانشی شناسایی و به گونهای سازمان یافته مورد
ارتقا و بهرهبرداری قرا ر گیرند ،چنین رویکردی مفهوم جدیدی را تحت عنوان مدیریت دانش توسعه داده
است (موسی خانی و همکاران .)1392 ،مدیریت دانش به عنوان یك راهبرد تعریف میشود که باید در
سازمان توسعه داده شود به طوری که مطمئن باشیم تولید دانش ،اشتراک دانش  ،بکارگیری و ذخیره
دانش باعث توسعه منابع انسانی گردد ( .)Litvaj & Stancekova, 2015اما پیادهسازی موفق مدیریت
دانش در سازمانها نیازمند فراهم بودن عوامل سازمانی است که عوامل سازمانی مختلفی در پیادهسازی
موفق مدیریت دانش دارند از بین عوامل متعددی که در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گفتهاند سه
عامل تکنولوژی  ،ساختار و فرهنگ بیش از سایر عوامل در پیادهسازی موفق مدیریت دانش نقش
داشتهاند ( .)Holsapple & Joshi, 2000 Jafari & et al, 2007که طبق تأیید پژهشها ،انتظار این
است که عوامل سازمانی موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش ،تأثیر بهسزایی نیز بر توسعه منابع انسانی
داشته باشند .پژوهشها بیان کردهاند که متغیر موثر دیگر بر توسعه منابع انسانی الگوی انتقال آموزش
است این الگو از آن جهت می تواند بر توسعه منابع انسانی موثر باشد که آموزش و توسعه علم کارکنان
یك استراتژی کلیدی برای سازمانها میباشد تا از مزیت رقابتی برخوردار شوند .اما این مزیت تنها با
برگزاری دورههای آموزشی حاصل نمی گردد آموزش در صورتی موثر است که کارآموزان به طور موفق،
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دانش ،مهارتها و نگرشهای آموزش داده شده را انتقال دهند (انتقال آموزش) و از این طریق عملکرد
خویش را بهبود بخشند (شمس .)1390 ،ارزیابی انتقال آموزش متضمن جمع آوری اطالعات درباره این
مساله است که دانش و مهارتهای ارائه شده در برنامه آموزشی ،تاچه حد توسط کارآموزان در محیط
سازمان بکارگرفته شده و انجام وظایف و فعالیتهای شغلی را بهبود میبخشد  .به عبارت دیگر چه
تغییری در رفتار شغلی فرد به دلیل حضور او در برنامه آموزشی صورت گرفته است؟ که این همان عاملی
است که منجر به توسعه کارکنان میگردد (شمس مورکانی و حسینی .)1392 ،در واقع آنچه منجر به
توسعه پایدار منابع انسانی کارآمد میشود اثربخشی آموزشها میباشد .امروزه از آموزش انتظار میرود
که بتواند تغییرات رفتاری مطلوبی را در کارکنان ایجاد کند و از این رهگذر  ،تحقق اهداف سازمانی
تسهیل یابد (یوزباشی و همکاران .)1390 ،در این راستا ابیلی( )13۸2عنوان میدارد "توسعه منابع انسانی
در سازمانها به نوعی تعهد و انتظار متقابل و وظیفه دوسویه بین فرد وسازمان مبدل شده است .در
چهارچوب این تعهد و انتظار متقابل ،کارکنان باید ضمن نشان دادن التزام عملی به انجام وظایفی در
راستای اهداف و همچنین رفتار در چارچوب نظامنامه آن ،حقوق متقابلی را نیز برای خود تعریف کنند.
از اهم این قانون میتوان به بهرهمندی از فرصت توسعه مستمر دانش و مهارت کاری و تکامل جنبههای
مختلف شخصیتی کارکنان اشاره کرد .بنابراین ضروری است که آموزشهایی ارائه شود که ضمن تغییر
نگرش و بینش فرد ،در کارایی و انجام موفق وظایف محوله مفید واقع شود .مطالعات انجام شده حاکی
از آن است که بسیاری از این برنامهها اثربخشی الزم را ندارند که این موضوع بیانگر اتالف بخشعمدهای
از زمان و هزینههای صرف شده در برنامههای آموزشی است ( .)Martine & Mathieu, 1997دانشگاه
آزاد اسالمی هرمزگان نیز در راستای همین حرکت و فضا سازی مناسب و ایجاد ظرفیت برای بالندگی
و تعالی سازمان اقدام به تأسیس دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی نمود ،این دفتر نیز بنا به مأموریت
و رسالت خویش،طراحی،برنامه ریزی و برگزاری دورهها و کارگاههای آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت
در زمینه آموزش مدیریت و توانمند سازی اعضای هیأت علمی و کارکنان را انجام میدهد.اما در راستای
این سرمایه گزاری عظیم این سوال همیشه مطرح بوده است که آیا این آموزشها به توسعه منابع انسانی
منجر خواهند شد یا خیر؟ بنابراین جایگاه متغیر الگوی انتقال آموزش نیز در توسعه منابع انسانی نیازمند
بحث و بررسی است .مبانی بیان شده نشان میدهد که باوجود تالشها و پژوهشهایی که در سطوح
ملی و بینالمللی برای بیان متغیرها  ،شفاف سازی تأثیر متغیرها و ارائه مدل برای توسعه منابع انسانی
شده است ولی فضای مساله در استان هرمزگان از ابهام و تأثیر متغیرها و فقدان مدل رنج برده و تحقیقی
که منجر به ارائه الگو باشد مشهود نیست به همین جهت مساله اصلی پژوهش حاضر همانا فقدان مدل،
ابهام در متغیرها  ،نوع و سهم تأثیر متغیرها برتوسعه منابع انسانی است  .این در حالی است که در اسناد
باالدستی از جمله سند تحول راهب ردی علم و فناوری برای نقشه جامع علمی کشور مصوب سال 13۸۸
در وزارت علوم تحقیقات و فناوری  ،راهبرد ملی چهارم برای رسیدن به وضعیت مطلوب در آموزش عالی
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 ،توسعه و توانمندسازی منابع انسانی در دانشگاههاو موسسههای آموزش عالی بیان شده است (محب
زادگان و همکاران .)1395 ،بنابراین با توجه به اهمیت باالی پرداختن به موضوع توسعه منابع انسانی در
دانشگاه های آزاد هرمزگان و ضرورت اثربخشی نظام آموزش و تربیت  ،کارآمدی منابع انسانی ،ارتقا
بهرهوری و گستردگی و تنوع ماموریتهای محوله به سازمان مورد مطالعه و نیز اهتمام به جایگاه و نقش
ویژهی منابع انسانی در ایجاد تغییر و تحول ،طراحی یك الگوی مناسب برای توسعه منابع انسانی در
سازمان مورد مطالعه را به عنوان یك نیاز اساسی اجتناب ناپذیر میسازد .و این امر از چند جهت برای
سازمان دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان ضروری است از آن جهت که میتواند در راستای سرمایه گذاری -
های آموزشی برای برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در سازمان به صورت بهینه به سازمان ارائه
راه حل کند و در راستای بازگشت سرمایه می تواند به دانشگاه آزاد یاری رساند ،همچنین ارائه این مدل
سازمان مورد مطالعه را در شناسایی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی یاری میرساند و شناسایی عوامل
سازمانی موثربر توسعه منابع انسانی و بررسی روابط الگوی تاثیرات این متغیر و مولفه انتقال آموزش و
توسعه منابع انسانی و فرآیندهای مدیریت دانش زمینهای فراهم میکند تا توسعه و بالندگی منابع انسانی
از دایره استانداردهای فرآیندهای آموزش در یك سطح سازمانی مورد مطالعه قرارگیرد و الگوی جدید
توسعه منابع انسانی براساس نظام مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش شناسایی و ارائه شود .انجام این
پژوهش نه تنها در سطح ملی مهم تلقی میگ ردد بویژه در سطح استان نیز از اهمیت زیادی برخوردار
بوده و می تواند به عنوان منشور راهنما برای توسعه منابع انسانی در استان با عنایت و توجه به متغیرها
مورد بهرهبرداری ،کارگشایی و ظرفیت زایی برای توسعه منابع انسانی گردد .به عالوه ضعف در توسعه
منابع انسانی و توسعه دانش کارکنان مساله بسیار حساس و حیاتی است و ممکن است عدم برخورد با
آن مسائل و مشکالت بزرگی مانند عدم توانایی در حل مسائل کاری ،تأخیر در انجام پروژهها ،قطع
همکاری کارکنان  ،کاهش انگیزه کارکنان و احساس کاهش ارزش دانش تجارب  ،ضعف در کسب
توانمندی و شایست گی دانش کارکنان و ...را بوجود آورد که خود موجب تضعیف عملکرد منابع انسانی،
کاهش کارآیی و اثربخشی کلی سازمان در زمان فعلی شده و باعث تشدید مسائل در آینده خواهد شد.
در ارتباط با موضوع پژوهش تا آنجا که پژوهشگران مطلع هستند ،مطالعات اندکی در این حوزه انجام
شده است که در جدول  1برخی از مرتبطترین پژوهشهای این حیطه بررسی شدهاند.
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۸1

جدول  :۱خالصهای از پیشینه تجربی پژوهش

نویسندگان
لیو 201۸ ،1

کیانوتو  2و همکاران2017 ،

خالصه پژوهش
در مطالعهای که در  432شرکت در تایوان انجام داد بیان کرد که سرمایه اجتماعی و یادگیری
سازمانی پیش بینی کنندههای قوی در انتقال دانش هستند و همچنین بیان کرد که سرمایه
ساختاری و رابطهای با تأثیر بریادگیری سازمانی باعث انتقال اثربخش دانش خواهد شد.
در تحقیق خود که در  1۸0شرکت اسپانیایی انجام داده بود بیان کرد که سرمایه انسانی نقش
میانجی در رابطه مدیریت منابع انسانی دانش محور و عملکرد خالق دارد.

چاترجی و کیران 2017 ،3

در تحقیقات خود که در بین اعضای هیات علمی دانشگاههای هند انجام داد بیان کرد که سرمایه
انسانی نقش مهمی در رابطه ی اثربخشی عملکرد دانشگاهها دارد.

موخرجی 2011 ،4

در نتیجه یافتههای خود بیان کرد که مدیریت دانش امکان شناخت  ،مستند سازی و توزیع
دانش را با هدف بهبود عملکرد فراهم کرده و نقش ویژهای در تحلیل نیازهای آموزشی  ،برنامه
ریزی آموزشی و کسب نتایج استراتژیك بازی میکند.

عید و نوهو 2009 ،5
پارک و ولنتینگ 2007 ،6
و اشنایدر  7و همکاران،
2013
خاندکار و شرما 2005 ، ۸
توریو و چتزولوگو 2009 ،9
مك منوس و
القریج 2002،10؛
11
چیوالنگ2001،
صلواتی و حق نظر13۸۸ ،

نتایج این پژوهش نشان داد ارتباط معنی دار مثبتی بین فرهنگ یادگیری دانشجویان  ،استفاده
از فناوری اطالعات و اشتراک دانش وجود دارد .
رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه گذاری در یادگیری محیط کار و بازده های یادگیری محیط
کار و توسعه منابع انسانی وجود دارد.
مدیریت دانش (تسهیم دانش) با توسعه منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری دارد بنابراین باید
محیط کار طوری طراحی شود که سطح تعامالت و ارتباطات میان آنها افزایش یابد .

فناوری اطالعات و ارتباطات  ،ساختار سازمانی و فرهنگ را سه عامل اصلی موفقیت مدیریت
دانش در سازمان ذکر نمودهاند

1-Liu
2-Kiantoa

& Kiran

3-Chatterji

4-Mukherjee
&5-Eid

Nuh
& Wentling
7-Schneider
8-Khandekar, & Sharma
9-Theriou & Chatzoglou
10-McManus, Loughridge
11-Chinying Lang
6-Park
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ادامه جدول  :۱خالصهای از پیشینه تجربی پژوهش
نویسندگان

خالصه پژوهش

عمر شریف الدین  1و
همکاران2004 ،
سونگ و کلب 2009 ،2

دسترسی هرچه بیشتر سازمان به داراییهای دانشی تأثیر مستقیمی برانتقال دانش دارد
،همچنین رابطه مثبت و معناداری بین فرهنگ تسهیم دانش ،ساختار سازمان وتکنولوژی و
عملکرد انتقال دانش وجود دارد فرهنگ مشارکتی توسعه یادگیری سازمانی را ترغیب میکند
که این به نوبه خود تأثیری مهم بر عملکرد کارکنان دارد.

استوری و اوینتاس 2001 ،3
4
تایت2004،

خلیل نژاد و مهری1395 ،

حیدری و همکاران1392،

موسی خانی و
همکاران1392،

شکرزاده1391 ،

در پژوهش های خود بیان کردند که تولید دانش از طریق تعامل و همکاری ،تولید دانش در
عمل ،سامانه مدیریت ایدهها ( نظام پیشنهادات  ،اتاق فکر و ،)...ابراز نظرات متنوع و حتی مخالف
در سازمان به عنوان فرصتی برای رشد و تولید دانش میتواند منجر به توسعه منابع انسانی شود.
مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی نقش معناداری را ایفا میکند همچنین مشخص شد که
شناسایی ،کسب ،توسعه و تسهیم دانش بر توسعه دانش  ،نگرشی ،رفتاری و مهارتی سرمایه
انسانی موثر است در نتیجه یکی از نتایج مورد انتظار این است که نظام مدیریت دانش میتواند
نقش مهمی در توسعه منابع انسانی ایفا نماید.
در بررسی رابطه مدیریت دانش و انتقال آموزش بیان کردند که بین مولفه های مدیریت دانش
و انتقال آموزش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین یافته های نشان داد که تسهیم
دانش بیشترین تأثیر را برانتقال آموزش دارد.
در یافتههای پژوهش خود بیان کردند که فرآیندهای مدیریت دانش شامل تولید دانش؛ تسهیم
دانش بکارگیری و ذخیره دانش با تاثیرگذاری فرهنگ سازمان؛ ساختار؛ استراتژی دانش و
فناوری میتواند منجر به توسعه منابع انسانی شود.
در پژوهش خود با عنوان طراحی الگوی توسعه منابع انسانی در نظام مدیریت دانش گزارش
کردند که فرآیندهای ارزیابی و بروزرسانی دانش و نقش کارگزار سرمایه انسانی دارای بیشترین
تاثیر بر توسعه منابع انسانی بودند.

منبع( :مطالعات نگارندگان)

1-Omar

Sharifuddin
& Kolb
3-Storey& Quintas
4-Thite
2-Song
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براساس مطالعات انجام گرفته مدل مفهومی تحقیق به شرح ذیل میباشد.

شکل  :۱مدل مفهومی تحقیق
منبع( :مطالعات نگارندگان)

بنابر مدل فوق فرضیههای تحقیق به شکل زیر میباشند:
فرضیه اصلی :عوامل سازمانی بر توسعه منابع انسانی از طریق فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال
آموزش تأثیرغیر مستقیم دارد.
فرضیههای فرعی

.1
.2
.3
.4
.5

عوامل سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش اثر مستقیم دارد.
الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی اثر مستقیم دارد.
فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی اثر مستقیم دارد.
فرایند مدیریت دانش از طریق سیستم انتقال آموزش بر توسعه منابع اثر غیر مستقیم دارد.
عوامل سازمانی از طریق فرآیند مدیریت و سیستم انتقال بر توسعه منابع اثر غیر مستقیم دارد.

۸4

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال چهارم ،شماره  ،14پاییز 1396

 -۲روش تحقیق
از آنجا که هدف پژوهش تعیین روابط علی متغیرهای ،عوامل سازمانی ،فرآیندهای مدیریت دانش و
توسعه منابع انسانی است ،پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوهی گرداوری اطالعات ،توصیفی از
نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی برمعادالت ساختاری است  .در مدل تحلیلی پژوهش  ،عوامل
سازمانی را به منزلهای متغیر مستقل ،فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش به منزله متغیر
میانجی و توسعه منابع انسانی به منزله متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .ابزار گرداوری اطالعات،
پرسشنامه است که در جدول  2پرسشنامه های استفاده شده و ابعادآن توضیح داده شد ،برای سنجش
پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که برای ابزارهای مورد استفاده به ترتیب عبارتند از
 0/91 ،0/93 ،0/۸9می باشد.این اعداد نشان دهنده این است که پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.
برای سنجش روایی سازه ابزارها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است که نتیجه بیانگر این است
که ابزارهای مورد استفاده از روایی سازه قابل مالحظه ای برخودار است .داده ها پس از گرداوری با استفاده
از نرم افزار  lisrel8.54تحلیل شدند.
جدول  :۲متغیرها و مولفههای پرسشنامه
نام پرسشنامه

فرآیند مدیریت دانش
شکرزاده1391 ،

الگوی انتقال آموزش
هالتون و بیتس 2002 ،1
عوامل سازمانی(زیر ساخت
مدیریت دانش)
منوس 2004 ،2
توسعه منابع انسانی
نجفی و همکاران1391،

ابعاد

تعداد سواالت

شناسایی و کسب دانش

6-1

تولیددانش

7-10

تسهیم و انتقال دانش
سازماندهی دانش

11-16
17-21

کاربرد دانش

22-26

بروزرسانی دانش
عوامل فردی

27-30
 1تا 10

عوامل آموزشی

11-22

عوامل سازمان
عامل تکنولوژی

23-45
10-1

عامل ساختاری

11-20

عوامل فرهنگی
بهبود دانش

33-22
7-1

بهبود نگرش

۸-12

تغییررفتار
بهبود مهارت

13-21
22-2۸

منبع( :مطالعات نگارندگان)

& Bates

1-Halton

2-Manous
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جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش  ،کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان بوده است.که
تعداد  560نفر کارمند در سال  1395-96به خدمت بودند .طبق فرمول نمونهگیری کوکران ،نمونه ای با
حجم  22۸نفر انتخاب شد .برای برآورد حجم نمونه باتوجه به حجم جامعه آماری بادر نظر گرفتن p
برابر 0/5و اشتباه مجاز مربوط برحسب فرمول زیر محاسبه شده است.
𝑁𝑡 2 𝑠 2

n=𝑁𝑑 2+𝑡 2𝑠2
=22۸

)560(1.96)2 (0.5)(0.5

)560(.05)²+(1.96)2 (0.5)(0.5

=n

 -3یافته های پژوهش
بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

مدلیابی علی ،شامل تحلیل مسیر ،تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادالت ساختاری ،توزیع
متغیرها باید هم به صورت تك متغیری و هم چند متغیری نرمال باشند .برای بررسی نرمال بودن تك
متغیری توزیع داده ها ،قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از  3و  10بیشتر باشد
( )Kline, 2011در جدول  2چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش گزارش شدهاند.
جدول  :3چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش

متغیر

چولگی

کشیدگی

فرآیند مدیریت دانش

-0/12

-0/57

انتقال آموزش

-0/40

0/39

عوامل سازمانی

-0/26

0/52

توسعه منابع انسانی

-0/62

1/01

منبع( :محاسبات نگارندگان)

با توجه به جدول شماره  3چولگی متغیرهای فرآیند مدیریت دانش ،انتقال آموزش ،عوامل سازمانی و
توسعه منابع انسانی به ترتیب ( )-0/26( ،)-0/40( ،)-0/12و ( )-0/62می باشد .قدر مطلق این شاخص
برای تمامی متغیرها کمتر از  3می باشد .کشیدگی متغیرهای فرآیند مدیریت دانش ،انتقال آموزش،
سازگاری عوامل سازمانی و توسعه منابع انسانی به ترتیب ( )0/52( ،)0/39( ،)-0/57و ( )1/01میباشد.
قدر مطلق این شاخص نیز برای تمامی متغیرها کمتر از  10می باشد .با توجه به این یافتهها میتوان
گفت که توزیع تمامی متغیرها نرمال می باشد.
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بررسی همبستگی متغیرهای پژوهش

قبل از پرداختن به آزمون مدل نظری پژوهش ،بین متغیرهای مدل نظری باید همبستگی معنیدار
وجود داشته باشد .لذا در جدول  4ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش گزارش شده اند ،تا رابطه آنان
مورد بررسی قرار گیرد.
جدول  :4ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
شماره

متغیر

1

2

1
2

فرایند مدیریت دانش
انتقال آموزش

1
**0/4۸

1

3

عوامل سازمانی

**0/73

**0/49

4

توسعه منابع انسانی

**

**

0/56

3

0/61

4

1
**

0/67

1

*p<0.05, **p<0.01

منبع( :یافتههای نگارندگان)

آزمون مدل نظری پژوهش

در شکل  2مدل آزمون شده پژوهش گزارش شده است .برای آزمون این مدل از نرم افزار لیزرل ۸/54
شده است.

شکل :۲مدل آزمون شده توسعه منابع انسانی
(منبع :یافتههای نگارندگان)
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شکل :3مدل آزمون شده توسعه منابع انسانی با مقادیر تی
(منبع :یافتههای نگارندگان)

با توجه به شکل  ،2اثر مستقیم عوامل سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش ( )β= 0/73مثب ت و در سطح
 0/01معنیدار میباشد .متغیر فرآیند مدیریت دانش بر الگوی انتقال آموزش ( )β= 0/43مثبت و در
سطح  0/01معنی دار می باشد .اثر مستقیم این متغیر بر توسعه منابع انسانی ( )β= 0/55مثبت و در
سطح  0/01معنی دار می باشد .اثر مستقیم الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی ()β= 0/29
مثبت و در سطح  0/01معنیدار می باشد .شکل  3نیز نشان میدهد که تمام مسیرها معنادار بودهاند.
برازش مدل آزمون شده پژوهش

بررسی برازش مدل آزمون شده از سه دسته شاخصهای برازش مطلق ،1تطبیقی 2و مقتصد 3استفاده
شد که در جدول  ،5این شاخصها به تفکیك گزارش شدهاند.

1

-Absolute
-Comparative
3
-Parsimonious
2
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جدول  :۵شاخصهای نیکویی برازش مدل آزمون شده پژوهش
شاخص

GFI

شاخصهای برازش مطلق
AGFI

SRMR

مقدار بدست آمده

0/95

0/93

0/03

حد قابل پذیرش

بیشتر از 0/90

بیشتر از 0/۸0

کمتر از 0/05

شاخص

شاخصهای برازش تطبیقی
NFI
CFI

NNFI

مقدار بدست آمده

0/9۸

0/96

0/94

حد قابل پذیرش

بیشتر از 0/90

بیشتر از 0/90

بیشتر از 0/90

شاخصهای برازش تعدیل یافته
PNFI
X2/df

شاخص

RMSEA

مقدار بدست آمده

1/96

0/77

0/065

حد قابل پذیرش

کمتر از 3

بیشتر از 0/60

کمتر از 0/0۸

منبع( :یافتههای نگارندگان)

با توجه به جدول  ،5برای مدل آزمون شده شاخصها نشان دهنده برازش مطلوبی از مدل آزمون
شده است.
آزمون فرضیههای تحقیق

برای تحلیل فرضیهها از معادالت ساختاری استفاده شده است.
• فرضیه اول عوامل سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش اثر مستقیم دارد.
جدول :۶نتایج معادالت ساختاری مربوط به فرضیه اول
پارامتر استاندارد
نشده
0/73

ضریب مسیر (استاندارد
شده)
0/73

خطای استاندارد
برآورد
0/0۸

آماره تی
10/54

سطح معنی
داری
0/01

منبع( :یافتههای نگارندگان)

آماره تی مربوط به این اثر نیز ( )10/54مثبت و در سطح  0/01معنیدار می باشد .با توجه به این
نتیجه معنی دار ،فرضیه اول تحقیق تأیید می شود ،یعنی عوامل سازمانی تأثیر مستقیمی بر فرآیند
مدیریت دانش دارد .هرچه عوامل سازمانی مطلوب تر باشد اجرای موفقیت آمیز فرآیند مدیریت دانش
بهتر است.
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•

فرضیه دوم :الگوی انتقال آموزش برتوسعه منابع انسانی اثرمستقیم دارد.
جدول  :۷نتایج معادالت ساختاری مربوط به فرضیه دوم

پارامتر استاندارد
نشده

ضریب مسیر (استاندارد
شده)

خطای استاندارد برآورد

آماره تی

سطح معنی
داری

0/29

0/29

0/04

4/65

0/01

منبع( :یافتههای نگارندگان)

آماره تی مربوط به این اثر نیز ( )4/65مثبت و در سطح  0/01معنیدار می باشد .با توجه به این
نتیجه معنیدار ،فرضیه دوم تحقیق تأیید می شود ،یعنی الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی
تأثیر مستقیم دارد به عبارت دیگر با افزایش میزان انتقال آموزش در کارمندان ،توسعه آنان نیز افزایش
مییابد.
•

فرضیه سوم :فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی اثر مستقیم دارد.
جدول  :۸نتایج معادالت ساختاری مربوط به فرضیه سوم
پارامتر استاندارد
نشده

ضریب مسیر (استاندارد
شده)

خطای استاندارد برآورد

آماره تی

سطح معنی
داری

0/55

0/55

0/06

7/97

0/01

منبع( :یافتههای نگارندگان)

آماره تی این اثر نیز(  )7/97است که در سطح  0/01مثبت و معنیدار میباشد .با توجه به این
یافتهها ،فرضیه سوم تحقیق تأیید میشود ،یعنی فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی
تأثیرمستقیم دارد .یعنی فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر دارد .میتوان گفت که با
بهبود فرآیند مدیریت دانش میزان توسعه منابع انسانی کارکنان افزایش مییابد.
•

فرضیه چهارم :فرآیند مدیریت دانش از طریق الگوی انتقال آموزش برتوسعه منابع انسانی اثر
غیر مستقیم دارد.
جدول  :۹نتایج معادالت ساختاری مربوط به فرضیه چهارم

پارامتر استاندارد نشده
0/43

منبع( :یافتههای نگارندگان)

ضریب مسیر (استاندارد شده)

خطای استاندارد برآورد

آماره تی

سطح معنی
داری

0/43

0/05

5/۸۸

0/01
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آماره تی این اثر نیز  )5/۸۸در سطح  0/01مثبت و معنیدار می باشد .با توجه به این یافتهها ،فرضیه
چهارم تحقیق نیز تأیید میشود ،یعنی فرآیند مدیریت دانش از طریق الگوی انتقال آموزش برتوسعه
منابع انسانی کارکنان تأثیر دارد.
•

فرضیه پنجم :عوامل سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش و سیستم انتقال آموزش برتوسعه
منابع اثر غیر مستقیم دارد.
جدول  :۱0نتایج معادالت ساختاری مربوط به فرضیه پنجم
پارامتر استاندارد
نشده

ضریب مسیر (استاندارد
شده)

خطای استاندارد
برآورد

آماره تی

سطح معنی
داری

0/49

0/49

0/06

7/۸9

0/01

منبع( :یافتههای نگارندگان)

آماره تی این اثر نیز ( )7/۸9در سطح  0/01مثبت و معنیدار می باشد .با توجه به این یافتهها ،فرضیه
پنجم تحقیق نیز تأیید میشود ،یعنی عوامل سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال
آموزش بر توسعه منابع انسانی تأثیر دارد .به عبارت دیگر میتوان گفت که عوامل سازمانی باعث افزایش
توسعه منابع انسانی میشود .بهبود عوامل سازمانی باعث فرآیند مدیریت دانش و مدیریت دانش باعث
توسعه منابع انسانی کارمندان میشوددر جدول  10نیز اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیین
شده متغیرها گزارش شدهاند.
جدول  :۱۱اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

0/57

به روی توسعه منابع انسانی از طریق
فرآیند مدیریت دانش

**

0/55

0/13

الگوی انتقال آموزش
عوامل سازمانی

**0/29
-

**0/49

**

**

0/6۸

**0/29
**0/49
0/26

به روی انتقال آموزش از طریق
فرآیند مدیریت دانش

**

0/43

عوامل سازمانی

-

**

0/32

**

0/43

**

0/32
0/4۸

به روی فرایند مدیریت دانش از طریق
عوامل سازمانی
منبع( :یافتههای نگارندگان)

واریانس
تبیین شده

**

0/73

-

**

0/73
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با توجه به جدول  10فرآیند مدیریت دانش ،الگوی انتقال آموزش و عوامل سازمانی در مجموع 57
درصد از تغییرات توسعه منابع انسانی را تبیین میکنند .فرآیند مدیریت دانش و عوامل سازمانی 26
درصد از واریانس انتقال آموزش را پیش بینی میکند .عوامل سازمانی  4۸درصد از تغییرات فرآیند
مدیریت دانش را تبیین می کند .اثر کل فرایند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی ( )0/6۸می باشد
که در سطح  0/01مثبت و معنی دار است .این یافته نشان میدهد که فرآیند مدیریت دانش هم اثر
مستقیم ( )0/55و هم اثر غیرمستقیم ( )0/13معنیدار بر توسعه منابع انسانی دارد.

 -4بحث و نتیجه گیری
هدف از تحقیق حاضر مدلیابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی
فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش بوده است که باتوجه به مدل آزمون شده از برازش مناسبی
برخوردار بوده است .در این راستا فرضیههای تحقیق نشان دادهاند که عوامل سازمانی برفرآیند مدیریت
دانش تأثیر مستقیم دارد.تأیید فرضیه فرعی نخست بیان میکند که عوامل سازمانی( فرهنگ  ،ساختار
و فناوری اطالعات) بر فرآیند مدیریت دانش تأثیرمستقیم دارد .به عبارت دیگر با مطلوبتر بودن عوامل
سازمانی ،پیادهسازی فرآیند مدیریت دانش نیز موفقتر خواهد بود ( .)Gold & Malhotra, 2001در
این زمینه بیان میکنند که پیادهسازی مدیریت دانش درصورتی اثربخش است که فرهنگ سازمانی آن
را تقویت نماید و چنین فرهنگی بایستی اعتماد ،همکاری و یادگیری را در بین کارکنان سازمان تشویق
نماید.از دیگر الزامات عوامل سازمانی ساختار سازمان است ساختار سازمان باید جریان دانش را روان
ساخته و اجازه دهد که دانش تأثیر عمیقی بر عملکرد داشته باشد ،مطالعاتی که در این زمینه وجود دارد
نشان میدهد که وجود تمرکز در تصمیمگیری ها و رسمیت باال در فرآیندها و روابط کاری ،مانع تولید
دانش و اندیشههای جدید میشود در حالی که توزیع قدرت و انعطافپذیری در فعالیتها موجب افزایش
خلق دانش شده و انتقال آموزش را تسهیل می نماید .از دیگر عوامل سازمانی که بر فرایند مدیریت دانش
تأثیر دارد،تکنولوژی و فناوری اطالعات است  ،فناوری اطالعات می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند عمل
کرده و ابزار هایی موثر و کارآمد برای فرآیند مدیریت دانش باشد  .تحول تکنولوژیها می تواند در
شناسایی ،تولید ،تسهیم ،سازماندهی ،کاربرد و بروزرسانی مدیریت دانش مفید باشد ،فناوریهای مانند
سیستمهای مدیریت بانك های اطالعاتی  ،سیستمهای مدیریت مدارک ،اینترنت ،اینترانت ،موتورهای
جستجو ،ابزارهای جریان کار ،داده کاوی ،ذخیره سازی و ...می تواند نقش اساسی در تسهیل فرآیند
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مدیریت دانش داشته باشد .این بخش از نتایج تحقیق با نتایج تحقیق مك مانوس 1و همکاران (،)2002
چیناینگ ،)2001( 2هولساپل )2000( 3و جعفری و همکاران ( )2007همخوانی و همسویی دارد.
فرضیه دیگرتحقیق نشان داد که الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم دارد به
عبارت دیگر با افزایش میزان انتقال آموزش در کارمندان ،توسعه آنان نیز افزایش مییابد .هدف از انتقال
آموزش بدست آوردن و یا بهبود یافتن مهارتهایی است که به تحقق اهداف فردی و سازمانی کمك
می کند به عبارتی انتقال آموزش به محیط کار باید بتواند موجب تغییر دانش ،نگرش ،مهارت و رفتار
افراد شود (توسعه منابع انسانی) و در نهایت این امر منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود ( Velada et
 .)al, 2007محققان پیشنهاد دادهاند که الگوی انتقال آموزش میتواند پتانسیلی برای توسعه ارائه دهند
( .)Schneider et al, 2013از آنجایی که توسعه منابع انسانی شامل توسعه شایستگیها و انگیزشی
کارکنان و توسعه جو سازمان است کارکنان باید شایستگی های گوناگون دانش  ،مهارت و نگرش در
حوزههای تکنیکی وفنی  ،روابط انسانی و ادراکی داشته باشند تا به وسیله آن بتوانند وظایف مختلفی را
انجام دهند  ،بنابراین انتقال آموزش یکی از روشهای مهم برای بدست آوردن این دانش و مهارت است
و یك موضوع حیاتی درتوسعه منابع انسانی است (.)Holton & Baldwin, 2003
فرضیه سوم تحقیق نشان داد که فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم دارد
می توان گفت که با اجرای موفق فرآیند مدیریت دانش ،میزان توسعه منابع انسانی کارکنان افزایش
مییابد ( .)Pattanayak, 2003در تبیین این فرضیه تایت )2004( 4بیان میکند که بهکارگیری مدیریت
دانش باعث بهرهوری بیشتر از سرمایههای انسانی ،یادگیری کارآمد تر و موثرتر کارکنان  ،افزایش
رضایتمندی مشتریان ،جلوگیری از تکرار اشتباهات ،صرفه جویی در زمان به هنگام حل مساله،
برانگیختن خالقیت و نوآوری کارکنان می شود بنابراین چون فرایند مدیریت دانش باعث یادگیری
کارآمدتر و موثر کارکنان میشود ،با این یادگیری تغییر در دانش ،نگرش رفتار و مهارت افراد (توسعه
منابع انسانی) است .این بخش از نتایج تحقیق با نتایج پژوهشهای خلیل نژاد و مهری ( ،)1395موسی
خانی و همکاران ( ،)1392شکر زاده ( ،)1391معمارزاده و همکاران ( ،)13۸7ابطحی و صلواتی (،)13۸6
خاندکار 5و همکاران ( ،)2005دوباس ،)2015( 6جمالزاده ( ،)2012موخرجی 7و همکاران ( ،)2011تایت
( )2004و هوالند )2003( ۸همخوانی دارند ،این تحقیقات نیز بیان کردهاند که شناسایی و کسب دانش،

1-McManus
2-Chinying
3-Holsapple
4-Thite
5-Khandekar
6-Dobos
7-Mukherjee
8-Holland
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تولید دانش ،توزیع دانش ،سازماندهی دانش ،کاربرد و بروزرسانی دانش باعث تغییر در دانش ،نگرش،
رفتار و مهارت افراد میشود.
فرضیه چهارم تحقیق بیان می کند که فرآیند مدیریت دانش از طریق الگوی انتقال آموزش برتوسعه
منابع انسانی اثرغیر مستقیم دارد .یافتههای حاصل از این فرضیه حمایت نموده و نشان داد که فرآیند
مدیریت دانش از طریق الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی تأثیر غیر مستقیم دارد .در تبیین
این فرضیه می توان گفت که بنا به تعریف ،توسعه منابع انسانی عبارت از تغییر در دانش ،رفتار ،نگرش و
مهارت است و از طرفی دیگر فرایند مدیریت دانش باعث شناسایی ،تولید ،توزیع ،سازماندهی ،کاربرد و
بروزرسانی دانش کارکنان میشود این فرآیندها می توانند کارکنان را در دستیابی به دانش موثر یاری
رسانند و دستیابی و کسب دانش موثر توسط کارکنان ،باعث بهرهوری کارکنان ،در نهایت توسعه منابع
انسانی خواهد شد بنابراین چون توسعه منابع انسانی از مولفههای پویایی مدیریت هر سازمانی محسوب
میشود برای این که کارکنان بتوانند وظایف و مسئولیتهای خود را با کارایی و عملکرد بهتر انجام دهند،
الزم است مدیران ،برنامه ریزی جامعی جهت آموزش و توسعه کارکنان داشته باشند فرآیند مدیریت
دانش و سیستم انتقال آموزش نقش مهم و بسزایی در تغییردانش ،نگرش ،مهارت و رفتار کارکنان خواهند
داشت که یافته های این قسمت از تحقیق با یافتههای خلیلنژاد و مهری ( ،)1395موسی خانی و همکاران
( ،)1392شکرزاده ( ،)1391دوباس ( ،)2015جمالزاده ( ،) 2012موخرجی و همکاران ( ،)2011همخوانی
و همسویی دارد.
فرضیه پنجم عوامل سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش برتوسعه منابع
اثر غیر مستقیم دارد .به عبارت دیگر می توان گفت که بهبود عوامل سازمانی باعث فرآیند مدیریت دانش
و مدیریت دانش باعث انتقال موثرتر آموزش به محیط کار و در نهایت هم باعث توسعه منابع انسانی
کارمندان میشود ،عوامل سازمانی (فرهنگ ،فناوری اطالعات ،ساختار) بر موفقیت اجرای مدیریت دانش
تأثیر دارد .طبق فرضیه اول هرچه عوامل سازمانی مطلوبتر باشند اجراو پیادهسازی فرآیند مدیریت دانش
موفقترخواهند بود و مدیریت دانش نیز باعث شناسایی ،تولید ،توزیع ،کسب و بکارگیری دانش و انتقال
آموزش میشود ،از طرفی فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش نیز باعث یادگیری موثرتر
درکارکنان خواهد شد که عامل یادگیری باعث تغییرات دانشی ،مهارتی ،نگرشی و رفتاری کارکنان خواهد
شد (توسعه منابع انسانی) .بنابراین عوامل سازمانی از طریق تأثیر بر فرآیند مدیریت دانش و مدیریت
دانش برانتقال آموزش میتواند بر توسعه منابع انسانی تأثیرگذار باشد .یافتههای پژوهش حاضر بیانگر این
واقعیت است که سه عامل اساسی فرهنگ ،ساختار ،تکنولوژی توسط دو میانجی تسهیل کننده یعنی
مدیریت دانش (شناسایی و کسب دانش ،تسهیم دانش،کاربرد دانش و بروز رسانی دانش) و الگوی انتقال
آموزش (عوامل فردی ،آموزشی و سازمانی) زمینه تأثیر عوامل سازمانی بر توسعه منابع انسانی را فراهم
میکند لذا در فرایند طراحی و اجرای برنامه های توسعه منابع انسانی توجه کلیدی به این عناصر ضروری
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بوده و با اتخاذ سازوکارهای مناسب انتقال آموزش از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب میتوان موجبات
بهره وری ،ظرفیتگشایی و کارآفرینی گردد .این بخش از نتایج تحقیق با تحقیقات صلواتی و حق نظر
( ،)13۸۸خلیل نژاد و مهری ( )1395و موسی خانی و همکاران ( )1392همخوانی و همسویی دارد .با
توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود :در راستای برگزاری دورههای آموزشی و انتقال دانش و
مهارت به محیط کار امکانات الزم فراهم شود تا مولفههای مدیریت دانش بتوانند تأثیر الزم بر توسعه
منابع انسانی داشته باشند و همچنین سازمان جوی فراهم کند تا کارکنان تمایل بیشتری برای پیوستن
به تیم ها و همکاریها با همدیگر را داشته باشند تا تسهیم و انتقال دانش و در نهایت توسعه منابع انسانی
تسهیل شود  ،برای این منظور می توان پاداشهایی را برای تشویق افراد به همکاری تیمی و تعامالت
اجتماعی در نظر بگیرند .به عالوه از سازوکارهای حمایتی همچون پایههای اضافی ،فراهم آوردن فرصت
برای ادامه تحصیل ،شرکت در کنفرانسهای محلی ،ملی و بینالمللی ابزار حفظ و رشد حرفهای آنها را
مهیا سازد بدین وسیله موجبات غنای ارتقای کیفیت منابع انسانی را فراهم ساخته و به عنوان مدل
تکاملی برای سایر کارکنان ،محرک و مشوق پیشرفت سازمانی خواهد بود.
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(تاریخ دریافت1395/11/23 :؛ تاریخ پذیرش)1396/05/14 :
چکیده:
با توجه به ضرورت و اهمیت آموزش در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ،تحقیق حاضر با هدف تدوین
استراتژیهای نظام آموزش منابع انسانی در این سازمان طراحی شده است .در این تحقیق جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف
و فرصتها و تهدیدهای پیش رو با تعدادی از خبرگان و صاحبنظران فعال در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران،
مصاحبه به عمل آمده و با استفاده از مدل  SWOTاز تالقی این عوامل با هم استراتژیهای مناسب در چهار دسته ، SO
 WT ،WO ،STتبیین گردیده است .در مرحله بعد برای انتخاب بهترین استراتژی جهت توسعه نظام آموزش در جمعیت
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی ( )QSPMبه کار گرفته شده است .جهت تعیین
وزنهای عوامل  SWOTپرسشنامهای بر اساس مقیاس لیکرت به صورت  5گزینهای طراحی و توسط تعدادی از کارشناسان
و خبرگان سازمان تکمیل شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد استراتژیهای محافظهکارانه مناسبترین استراتژیها برای
توسعه نظام آموزش میباشند .استراتژی "استقرار نظام برنامهریزی و مدیریت آموزشی در جمعیت" با نمره جذابیت  6.02به
عنوان بهترین استراتژی پیشنهاد شده است.
واژههای کلیدی :تدوین استراتژی ،نظام آموزش منابع انسانی ،جمعیت هالل احمر ،تحلیل  ،SWOTمدل QSPM

 این مقاله برگرفته از طرح پزوهشی با عنوان" طراحی نقشه راه آموزش در جمعیت هالل احمر" می باشد.
-1استادیار علوم تربیتی ،گرایش مدیریت آموزشی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
-2استادیار مدیریت ،گرایش مدیریت فناوری اطالعات ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی دکتری سالمت در بحران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -4استادیار ژنتیک ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .مسئول مکاتباتhjam1358@yahoo.co.uk :
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 -1مقدمه
در محیط پررقابت امروز سرمایه انسانی یکی از داراییهای اصلی هر سازمان و نقش آن در موفقیت
آن سازمان غیرقابل انکار است ( .)Iyewa et al, 2017در نتیجه مجهز کردن این دارایی منحصر به فرد
به اطالعات ،دانش و مهارت با هدف به حداکثر رساندن عملکرد شغلی ،ضروری به نظر میرسد
( )Padmasiri et al, 2018و بیتردید نظام آموزش و توسعه به عنوان یکی از شیوههای اصلی ایجاد و
توسعه دانش و مهارت محسوب میشود ( .)Lussier et al, 2018نظام آموزش ،فعالیتهای توسعه و
بهسازی افراد را هدف قرار میدهد بنابراین اختصاص یک موقعیت برجسته به این امر در برنامهریزی
استراتژیک سازمانی ،به بازسازی فرهنگ مناسب توسعه کمک با ارزشی میکند .به عبارت دیگر ،نظام
آموزش و توسعه در راستای تحقق اهداف راهبردی سازمان به اجرا در می آید و منافعی برای افراد و
سازمان از جمله؛ سودآوری،کسب مزیت رقابتی ،افزایش دانش شغلی و کمک در جهت شناسایی اهداف
سازمان دارد ( .)Padmasiri et al, 2018از این رو مدیریت آموزش منابع انسانی به عنوان رویکرد
استراتژیک و منسجم ،مدیریت با ارزشترین سرمایههای سازمان -یعنی نیروی کار -قلمداد میشود که
مزیت رقابتی سازمان ها بیش از هر چیز ،اساساً به کیفیت آن بستگی دارد .لذا نظام آموزش به عنوان
بخشی از برنامهریزی کیفیت در سطح سازمانها صورت می گیرد و در جهت نیازهای کارکنان به منظور
بهبود عملکرد آنها هدایت میشود (.)Izvercia et al, 2014
باید توجه داشت آموزش نقش مهمی در جهتگیری و توسعه افراد در آینده ایفا میکند و ترکیب
مورد نیاز ضروری سازمانها از « دانش ،مهارت و استعداد» را برای اداره و انجام عملیات سازمانی فراهم
میکند ( .)Do Paço et al, 2015بر همین اساس آموزش عبارت است از کلیه مساعی و کوششهایی
که در جهت ارتقای سطح دانش ،آگاهی و مهارت ها و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در افراد صورت
میگیرد و آنان را آماده انجام وظایف و پذیرش مسئولیت میکند (ابطحی و موسوی .)1388 ،در این
رابطه سیدجوادین ( )1387اظهار میدارد که آموزش تجربهای است مبتنی بر یادگیری و بهمنظور ایجاد
تغییرات نسبتاً پایدار در فرد ،تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی تواناییها ،تغییر مهارتها ،دانش،
نگرش و رفتار اجتماعی نماید .بنابراین آموزش به معنی دستیابی به دانش ،مهارت ها و شایستگیها
( )Monika et al, 2017که مستلزم استفاده از برنامههای پیشبینی شدهای است که شایستگیهای
موجود در افراد را تقویت و موجب کسب دانش ،مهارت و تواناییهای تازه در فرد میگردد ،بهگونهای که
1
بهبود عملکرد فردی و سازمانی را به دنبال دارد ( .)Garavan et al, 2006در این رابطه شیئل
( )1989اظهار می دارد که آموزش مستلزم اجرای برنامههای ارتقای قابلیت و تسهیل دسترسی به دانش،
نگرش و مهارت جدید در مسیر بهبود است و هدف آموزش این است که افراد در دانش ،مهارت و رفتار

1-Sheal
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مورد تأکید در برنامههای آموزشی سرآمد شوند و آنها را در فعالیتهای روزانه خود بکار گیرند ( Noe,

 .)2010بر این اساس آموزش یکی از مهم ترین ابزار جهت دستیابی به بالندگی و توسعه فردی و سازمانی
است (پورکریمی و همکاران .)1391 ،باید توجه داشت که آموزش اگر با توجه به مسائل مذکور ،به
طریقهای صحیح ،جامع و کامل انجام پذیرد و به عنوان وسیلهای برای رسیدن به اهداف معین و مشخص
از آن استفاده شود ،دارای فواید بی شماری از قبیل؛ افزایش رضایت شغلی و روحیه کارکنان ،افزایش
انگیزش کارکنان ،افزایش ظرفیت پذیرش روشها و فناوری های جدید ،افزایش کارایی در روندها و
اثربخشی دستاوردهای مالی ،افزایش نوآوری در استراتژی ها و محصوالت ،کاهش ترک شغل کارکنان،
ارتقای وجهه شرکت و آموزش اخالقی کارکنان و مدیریت ریسک خواهد بود ( ;Yawson, 2012
.)Arslan et al .2017
اما از سوی دیگر ،یکی از چالشهای دائمی سازمان ها در دنیای امروز ،محیط و به ویژه شتاب در
تغییرات محیطی است .سازمانها همواره با موجی از تغییرات روبهرو هستند که مسائل مختلفی اعم از
فرصت و تهدید را برای آنها ایجاد میکند .بر این اساس سازمانها بایستی خود را برای این تغییرات
آماده و حتی یک گام جلوتر رفته و تحولآفرین باشند .همانند سازمانهای تجاری ،افزایش تالطم در
محیط سازمانهای دولتی ،غیرانتفاعی و عامالمنفعه نیز نیازمند واکنش سه وجهی تفکر استراتژیک،
تبدیل ادراکات به استراتژیها و بسترسازی از سوی سازمانها است .همین مسئله زمینه بکارگیری
مدلهای تجاری را در برنامهریزی استراتژیک اینگونه سازمانها که از محیطهای پر از چالشی برخوردارند
را فراهم آورده است .در همین راستابرنامه ریزی استراتژیک یک امر حیاتی برای روشن کردن مسیر آتی
سازمان محسوب میشود و به منظور توسعه مبانی منسجم تصمیمگیری در جهت مشخص کردن اولویت -
های ضروری سازمان مهم است و نهایتاً به بهبود عملکرد سازمانی کمک میکند (.)Albon et al, 2016
از طرفی برنامه ریزی استراتژیک در جهت سالمت جامعه و اقدامات مرتبط به آن از برنامهریزی استراتژیک
برای توسعه کسب و کار عمومی متفاوت است .مهمتر آنکه برنامهریزی استراتژیک در راستای سالمت
عمومی با درک درستی از نیازهای یک جمعیت خاص و مداخالت مرتبط با آن آغاز میشود ( Phelps
. )& et al, 2016
این در حالی است که اغلب برنامهریزی استراتژیک به عنوان ابزار ارتقای سازمانها در جهت آموزش
و بهسازی افراد ،یک فعالیت نمادین محسوب میشود ( )Hinton, 2012و بیشتر از اینکه به عنوان یک
الگوی عملی برای فعالیتها در نظر گرفته شود ،جنبه نظری دارد ( .)De Hann, 2014اما باید توجه
داشت که فرآیند برنامهریزی استراتژیک پایدار و اثربخش ،مؤثرترین شیوه کسب و حفظ برتری در محیط
استراتژیکی که پیچیدگی و عدم اطمینان در آن رو به افزایش است ،می باشد (.)Crockett, 2015
به رغم طراحی استراتژی های آموزش در سازمان های گوناگون اما در جمعیت هالل احمر جمهوری
اسالمی ایران به عنوان نهادی امدادی و عام المنفعه تاکنون در این زمینه فعالیتی انجام نشده است و این
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در حالی است که این سازمان ،عمده فعالیت خود را به موضوع آمادگی و آموزش کمکهای اولیه متمرکز
کرده و خود را مکلف میداند با شعار «خانواده آماده در مخاطرات» ،بسیاری از برنامههای خود را در
جهت آموزش همگانی امدادی ،هدایت میکند .از سوی دیگر ،جمعیت هالل احمر به عنوان متولی امر
امداد و نجات کشو ر مسئولیت سنگینی را در ارتباط با موضوع رسیدگی به حادثهدیدگان ناشی از سوانح
به عهده دارد و اهمیت این امر همگام با گسترش علم و صنعت و همچنین پیشرفت سریع فناوری و رشد
فزاینده جمعیت جهان روزبهروز بیشتر میشود .در این راستا ارتقا دانش و همچنین ایجاد مهارتهای
الزم در زمینه «آشنایی با سوانح و حوادث» و همچنین «امداد و کمکهای اولیه» یکی از مهمترین عوامل
ارتقای توانمندی های افراد جامعه در مقابل بروز حوادث و کاهش اثرات زیانبار آن است؛ لذا برای ارائه
خدمات امدادی ،توسعه مدیریت امداد در کشور و آمادگی افراد ج امعه برای مواجه با حوادث و سوانح،
نقش و جایگاه آموزش از اولویت ویژهای برخوردار است .آموزش همگانی یکی از محوریترین فعالیتهای
این سازمان بویژه در زمانهای غیربحرانی محسوب میشود و هدف از آن ارتقا سطح آمادگی ملی ،افزایش
آگاهی عمومی از سوانح و همچنین توانافزائی آحاد مردم به هنگام سوانح میباشد .به همین دلیل
آموزش های مختلفی در سطوح مختلف پیش بینی شده تا با نیازسنجی واحدهای آموزشی و برنامهریزی
سازمان در سراسر کشور به مرحله اجرا درآیند؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع تدوین استراتژیهای آموزش
در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است .بر اساس آنچه گفته شد و
با توجه به ضرورت و اهمیت اهداف آموزش در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ،تحقیق حاضر
در نظر دارد ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و همچنین فرصتها و تهدیدهای آموزش
(عوامل خارجی) در قالب مدل  ،SWOT1به ارائه استراتژیهای اثربخش جهت توسعه آموزش در جمعیت
هالل احمر بپردازد.
 -2روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی میباشد .در
این پژوهش به منظور گردآوری اطالعات روشهای کتابخانهای و میدانی در کنار هم مورد استفاده قرار
گرفته است؛ بطوریکه در روش کتابخانهای از شیوههای تحلیل محتوا و بررسی اسناد و مدارک و در
روش میدانی از پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و صاحبنظران فعال در جمعیت هالل احمر استفاده
شده است .در این تحقیق ،عمده ترین ابزارهای جمع آوری داده ها پرسش نامه است .اعتبار پرسش
نامه ها توسط افراد متخصص دانشگاهی واجرایی تأییدو به منظور سنجش پایایی پرسشنامهها ،از
ضریب آلفای کرونباخ  1استفاده شد .ضریب محاسبه شده  .87است که نشانگر پایایی ابزار است .ازآنجا
که مسئولیت و وظیفه تدوین استراتژی بر عهده مدیران عالی سازمان است و مدیران عالی میبایست دید
Strengths, Weakneeses, Opportunities, Threats
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نظاممند در مورد اهداف و مأموریت سازمان داشته باشند؛ لذا جامعه آماری این پژوهش متشکل از مدیران
عالی و میانی جمعیت هالل احمر ،خبرگان و صاحبنظران فعال در این سازمان که  57نفر را شامل
میشوند.
مدل اجرایی تحقیق:

مدل اجرایی تحقیق برگرفته از مدل مدیریت استراتژیک فرد.آر دیوید و به شرح ذیل میباشد .در
ارتباط با بررسی وضع موجود ابتدا اهداف ،مأموریت ،رسالت جاری و استراتژی جاری سازمان مورد
بررسی قرار گرفت؛ بطوریکه با یک شناخت دقیق وضعیت موجود سازمان تبیین شد .سپس با مرور
مدلها و الگوهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به بررسی عوامل خارجی و داخلی اقدام و با تعیین
نقاط قوت و ضعف و نیز نقاط تهدید و فرصت ،به تجزیه و تحلیل یافتههای بدست آمده با استفاده از مدل
 SWOTو ماتریسهای مربوط به آن ،اعم از  EFE ،IFEو  ،IEاقدام گردید و در نهایت ماتریس
برنامهریزی استراتژیک کمی  QSPMمورد استفاده قرار گرفت .ماتریس  SWOTابزاری برای شناخت
تهدیدها و فرصتهای موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعفها و قوتهای داخلی آن
به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل آن سیستم است .در واقع این مدل
تحلیلی نظامند را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد
مینماید ،ارائه میدهد؛ بطوریکه قوتها و فرصتها به حداکثر و ضعفها و تهدیدها به حداقل ممکن
میرسد (.)Harrison & John, 2002

تحلیل ماتریس SWOT

ماتریس  SWOTنتیجه مستقیم مدل تجاری هاروارد است .در واقع این روش ابزاری ارزشمند برای
تحلیلهای استراتژیک سازمانها است و بر این منطق استوار است که استراتژی اثربخش ،قوتها و
فرصتها را حداکثر میکند و در عین حال ضعفها و تهدیدها آن را به حداقل میرساند ( Hong and
 )Chan,2010در واقع این تکنیک ابزاری برای تحلیل وضعیت و تدوین راهبرد است و این امور به طرق
زیر صورت میگیرد:
• بازشناسی و طبقهبندی قوتها و ضعفهای درونی سیستم؛
•

بازشناسی و طبقهبندی فرصتها و تهدیدهای موجود در محیط خارج سیستم؛

•

تکمیل ماتریس  SWOT؛ و تدوین راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم در آینده
(گلکار.)1384 ،
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بر این اساس بخش مهمی از وضعیت سازمان که شامل نیروها و عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر
سازمان است در قالب قوتها و ضعفها (داخلی) و فرصتها و تهدیدها (خارجی) و در ماتریس ،SWOT
مورد بررسی قرار میگیرد و به میزان بسیار زیاد در برنامهریزی استراتژیک استفاده میشود؛ بطوریکه
همه عوامل محیطی تأثیرگذار بر محیط عملیاتی را تشخیص داده و مورد بررسی قرار میدهد ( Sheretha
.)et al, 2004
نقش استراتژی در سازمانها ،تمرکز فعالیتها ،ایجاد سازگاری و تطبیق و همچنین ایجاد ایدهها و
تصاویر جدیدی از آینده سازمان است .استراتژی به عنوان مکانیزمی برای خلق و توزیع ثروت در قالب
تطبیق سازمان با محیط و دستیابی به اثربخشی تلقی میگردد .در این راستا تجزیه و تحلیل  SWOTرا
میتوان چکیدهای از عناصر مختلف در تجزیهوتحلیل راهبردی دانست .به عبارت دیگر ،یکی از ابزارهای
استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با فرصتها و تهدیدات برون سیستمی است (باقری
و دلپسند .) 1387 ،نکته کلیدی این است که این تجزیه و تحلیل به صورت سیستماتیک بر همه جنبه -
های موقعیت یک سازمان تسری دارد و بدین ترتیب چارچوب پویا و کارآمدی برای انتخاب استراتژی
ارائه میکند (.)Taleai et al, 2009
بطور کلی در تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس مدل  SWOTمحیط خارجی و وضعیت داخلی سازمان
مورد بررسی قرار گرفته و در قالب عناوین کلیدی خالصه میشود .نهایتاً از تقابل آنها با هم چهار دسته
استراتژی ( )SO,WO,ST,WTتدوین میگردد.

جدول  :1ماتریس ( SWOTالماسی و دورفرد)1390 ،
فهرست فرصتها
()O
فهرست تهدیدات
()T

فهرست قوتها ()S

فهرست ضعفها ()W

ناحیه  =)SO( 1استراتژیهای تهاجمی

ناحیه  =)WO( 3استراتژیهای
محافظهکارانه

ناحیه  =)ST( 2استراتژیهای رقابتی

ناحیه =)WT( 4استراتژیهای تدافعی
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-3یافتههای پژوهش
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EEF

با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ،هر یک از عوامل استراتژیک محیط که در ماتریس
اولویت عوامل محیطی شناسایی و اولویتبندی شدهاند ،مورد ارزیابی قرار میگیرند و از بررسی این عوامل،
فرصتها و تهدیدها شناسایی میشوند .عوامل اولویتدار در یک ستون ماتریس قرار گرفته و با استفاده
از ضرایب و رتبههای خاصی امتیازبندی میشوند تا در نهایت مشخص شود که آیا نظام آموزشی جمعیت
در آیندهای که میخواهد برای آن برنامهریزی کند ،فرصتهای بیشتری خواهد داشت یا با تهدیدهای
بیش تری مواجه خواهد شد .جدول ماتریس ارزیابی عوامل محیطی را نشان میدهد .گامهای تهیه این
ماتریس عبارتاند از:
•
•

•

در این ماتریس عوامل استراتژیک محیطی در ستون اول و در قالب فرصتها و تهدیدها
فهرست میشوند؛
سپس در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت و حساسیت هر عامل ،با مقایسه این عوامل
با همدیگر ،ضریب اهمیتی بین صفر الی یک ( )0-1به آن عاملها تعلق میگیرد .تخصیص
این ضرایب باید بهگونهای باشد که مجموع ضرایب تمام عوامل بیش از یک  1نباشد .در
اینجا برای تعیین اوزان عوامل از تکنیک مقایسات زوجی استفاده شده است؛
در ستون سوم ،با توجه به کلیدی یا عادی بودن فرصتها و تهدیدها به ترتیب رتبه  4یا 3
(به فرصتها) و رتبه  2یا ( 1به تهدیدها) اختصاص پیدا میکند .تخصیص رتبه بدینصورت
است که اگر فرصت پیش روی نظام یک فرصت استثنایی باشد ،رتبه  4و چنانچه یک
فرصت معمولی باشد ،رتبه  3به عامل موردنظر داده میشود ،و اگر تهدید رودرروی نظام
یک تهدید معمولی باشد ،رتبه  2و چنانچه یک تهدید جدی باشد رتبه  1به عامل موردنظر
داده میشود .همانگونه که مالحظه میشود ،روند رتبه دهی بهطوری است که هر قدر از
فرصت استثنایی به سمت تهدید جدی حرکت میکنیم ،میزان رتبه کمتر شده و از  4به
 1میرسد؛

•

در ستون چهارم ،ضرایب ستون دوم و رتبه های ستون سوم برای هر عامل در هم ضرب

•

می شوند تا امتیاز آن عامل (فرصت یا تهدید) برای نظام مشخص شود .در انتهای این ستون
از مجموع امتیازات بدست آمده ،امتیاز نهایی نظام از نظر برخورداری از فرصت یا تهدید
تعیین میشود؛
چنانچه جمع کل امتیاز نهایی نظام در این ماتریس بیش از  2/5باشد ،بدین معناست که
طبق پیشبینی ،فرصت های پیش روی نظام بر تهدیدهای آن غلبه خواهد کرد و اگر این
امتیاز کمتر از  2/5باشد نشاندهنده غلبه تهدیدها بر فرصتها است؛
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نمرهای که از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نظام بدست میآید جهت تعیین استراتژی در
همه سطوح و تشکیل ماتریس داخلی و خارجی در آنها قابل استفاده بوده و نیازی به
محاسبه مجدد در آن سطوح ندارد .درحالیکه نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی بایستی
در هر سطح بهطور جداگانه محاسبه و لحاظ گردد.

بر اساس آنچه گفته شد نتایج تحلیل عوامل خارجی در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
به شرح زیر در جدول  2نشان داده شده است .همانطور که نتایج جدول نشان میدهد ،مجموع کل امتیاز
بدست آمده ( )2.905است؛ لذا فرصت های پیش روی نظام بر تهدیدهای آن غلبه خواهد کرد .در حالی
که اگر این امتیاز کمتر از  2/5بود ،غلبه تهدیدها بر فرصتها را نشان میداد.
جدول  :2تحلیل عوامل خارجی ()EEF
ضریب

نمره

اهمیت

نهایی

O1

حمایت مدیریت ارشد جمعیت از تقویت و توسعه آموزش

0.090

4

0.360

O2

جایگاه مطلوب آموزش در سیاستهای کالن جمعیت

0.075

4

0.30

O3

وجود نیروی انسانی باتجربه ،خبره و باسابقه در جمعیت

0.260

4

0.065

O4

درک ضرورت آموزشهای همگانی برای جامعه مخاطب جمعیت

0.070

4

0.28

O5

انگیزه مطلوب داوطلبان برای مشارکت در برنامههای آموزشی

0.060

4

0.240

O6

ردیف

فرصت

توانمندی ،قابلیتها و امکانات سازمانهای مرتبط با آموزش برای ارائه آموزشهای همگانی،
عمومی و تخصصی

0.050

3

0.150

O7

جایگاه مطلوب جمعیت در نقش هماهنگکننده آموزشهای همگانی بین سازمانهای مرتبط

0.070

4

0.280

O8

نقش توانمند ساز فناوری اطالعات برای ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی

0.040

3

0.120

O9

رفع محدودیتهای آموزشی با استفاده از قابلیتهای آموزش الکترونیکی و همراه

0.060

3

0.180

O10

ترویج یادگیری مشارکتی و فعال از طریق قابلیتهای یادگیری 2.0

0.040

3

0.120

O11

امکان بهرهگیری از امکانات ،تجهیزات و توان علمی و تخصصی دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشی و
بخش خصوصی

0.055

3

0.165

0.050

2

0.100

0.065

1

0.065

0.070

1

0.070

T4

تأثیر نامطلوب رکود اقتصادی بر مشارکت در آموزشهای همگانی و تخصصی جمعیت

0.030

2

0.060

T5

ضعف روحیه همکاری بین سازمانی در زمینه آموزشهای همگانی ،عمومی و تخصصی

0.065

1

0.065

T6

تأثیرگذاری تغییرات سیاسی و مدیریتی بر برنامههای درون و برونسازمانی جمعیت در حوزه
آموزش

T1
T2
تهدید

عنوان

رتبه

T3

تعریف نشدن سازوکارهای انگیزشی و آموزشی برای بهروزرسانی مستمر دانش و مهارت نیروی
انسانی جمعیت
اختالف نظر بین مدیران سازمانهای تخصصی با موسس ه در خصوص مدیریت و اجرای دورههای
آموزشی
چاالکی و انعطافپذیری محدود فرآیندهای مالی و تدارکاتی جمعیت برای تأمین نیازمندیهای
حوزه آموزش

جمع نمره

منبع( :محاسبات نگارندگان)

0.045

2
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1
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ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
در فرایند بررسی عوامل داخلی پس از اینکه عوامل کلیدی داخلی (قوتها و ضعفها) شناسایی
شدند ،باید این عوامل مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود که نظام درمجموع دارای قوت یا ضعف
است .برای این کار ابتدا از طریق ماتریس اولویت عوامل داخلی ،عوامل شناسایی شده از نظام ،اولویتبندی
خواهند شد تا عوامل استراتژیک داخلی برای بررسی بیش تر تعیین شوند .سپس عوامل استراتژیک
شناسایی شده (که شامل قوتها و ضعفهای کلیدی نظام میباشند) از طریق ماتریس ارزیابی عوامل
داخلی ،ارزیابی و امتیازبندی خواهند شد تا وضعیت کلی نظام از نظر برخورداری از قوتها و ضعفهای
داخلی مشخص شود .ابزار ارزیابی عوامل داخلی ،ماتریس ارزیابی عوامل داخلی است که شباهت زیادی
به ماتریس ارزیابی عوامل خارجی دارد .با استفاده از این ماتریس هریک از عوامل استراتژیک داخلی که
در ماتریس اولویت عوامل داخلی شناسایی شدهاند ،مورد ارزیابی قرار میگیرند و از بررسی این عوامل،
قوتها و ضعفهای فهرست میشوند .این قوتها و ضعفهای شناسایی شده در یک ستون ماتریس قرار
گرفته و با استفاده از ضرایب و رتبههای خاصی امتیازبندی میشوند .تا در نهایت مشخص شود که نظام
دارای قوت است یا از ضعف رنج میبرد .جدول زیر ،ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را نشان میدهد.
گامهای تهیه این ماتریس را بهصورت زیر میتوان در نظر داشت:
•
•

•

•

در این ماتریس عوامل استراتژیک یا اولویتدار داخلی در ستون اول و در قالب فرصتها و
تهدیدها لیست میشوند.
سپس در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت و حساسیت هر عامل ،با مقایسه این عوامل
با همدیگر ضریب اهمیتی بین صفر الی یک ( ) 1-0به آن عامل تعلق میگیرد .تخصیص
این ضرایب باید بهگونهای باشد که جمع ضرایب تمام عوامل بیش از یک ( )1نباشد.
در ستون سوم ،با توجه به کلیدی یا عادی بودن قوتها و ضعفها به ترتیب رتبه  4یا 3
(به قوتها) و رتبه  2یا ( 1به ضعفها) اختصاص پیدا میکند .تخصیص رتبه بدین صورت
است که اگر قوت های پیش روی نظام ،یک قوت عالی باشد ،رتبه  4و چنانچه یک قوت
معمولی باشد ،رتبه  3به عامل مورد نظر داده می شود ،و اگر ضعف رودرروی نظام ،یک
ضعف معمولی باشد ،رتبه  2و چنانچه یک ضعف بحرانی باشد رتبه  1به عامل موردنظر
داده میشود .همانگونه که مالحظه میشود ،روند رتبه دهی بهطوری است که هر قدر از
فرصت استثنایی به سمت ضعف بحرانی حرکت میکنیم ،میزان رتبه کمتر شده و از  4به
 1میرسد.
در ستون چهارم ،ضرایب ستون دوم و رتبههای ستون سوم برای هر عامل درهم ضرب
می شوند تا امتیاز آن عامل (قوت یا ضعف) برای نظام مشخص شود .در انتهای این ستون
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از جمع امتیازات بدست آمده امتیاز نهایی نظام از نظر برخورداری از قوت یا ضعف تعیین
میشود.
چنانچه جمع کل امتیاز نهایی نظام در این ماتریس بیش از  2/5باشد ،بدین معنی است
که طبق پیشبینیهای به عمل آمده ،قوتهای پیشروی نظام بر تهدیدهای آن غلبه خواهد
داشت و اگر این امتیاز کمتر از  2/5باشد نشاندهنده غلبه ضعفها بر نقاط قوت خواهد
بود.

بر اساس آنچه گفته شد نتایج تحلیل عوامل داخلی در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
به شرح زیر در جدول  3نشان داده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده در جدول ،مجموع کل امتیاز
بدست آمده ( )2.165است .این نمره از عدد  2.5کمتر است؛ لذا نشاندهنده غلبه نقاط ضعف بر قوت
است .چنانچه این امتیاز بیشتر از  2/5بود ،غلبه نقاط قوت بر ضعف را نشان میداد.
جدول  :3تحلیل عوامل داخلی ()IFE
ضریب

نمره

اهمیت

نهایی

S1

وجود حداقل امکانات آموزشی در اغلب نقاط کشور

0.050

4

0.200

S2

دسترسی به شبکه گسترده موسسه آموزش عالی هالل در تمام استانها

0.070

4

0.280

S3

فرصت بهرهگیری از اساتید و فارغالتحصیالن برتر موسسه هالل

0.070

4

0.280

S4

تهیه و تدوین محتوی عمومی گسترده در جمعیت

0.065

3

0.195

W1

بهرهگیری محدود از بسترهای آموزش الکترونیکی

0.040

2

0.080

W2

ضعف دستگاهها و پایگاههای اطالعاتی مدیریت آموزش

0.055

2

0.110

W3

ضعف دانش و مهارت فنی برنامهریزی و مدیریت آموزشی بین کارکنان آموزش جمعیت

0.075

1

0.075

W4

عدم به روزرسانی مستمر مهارتهای مربیان و تربیت مربیان جدید

0.065

1

0.065

W5

مؤثر نبودن ابزارهای انگیزشی برای ارتقا و حفظ مربیان

0.055

2

0.110

W6

مدون و مستند نبودن اهداف و سیاستهای حوزه آموز ش

0.055

2

0.110

W7

عدم برنامهریزی منسجم و متمرکز آموزش در جمعیت

0.060

2

0.120

W8

تأمین نشدن بهموقع منابع مالی حوزه آموزش

0.065

1

0.065

W9

بهرهگیری محدود از محتوی الکترونیکی چندرسانه ای

0.050

2

0.100

W10

بهروزرسانی نشدن برخی از گروههای محتوی و ارائه نشدن محتوی تخصصی برای برخی از
نیازمندی های جدید

ردیف

نقاط ضعف

نقاط قوت

عنوان

رتبه

0.045

2

0.090

W11

تهیه نشدن شناسنامه و طرح درسهای استاندارد

0.055

2

0.110

W12

توجه محدود به بهرهگیری از روشهای نوین از جمله روشهای آموزش فعال

0.050

2

0.100

W13

استاندارد ،ساختیافته و مدون نبودن فرآیندها و رویههای آموزشی

0.075

1

0.075

1

-

2.165

جمع نمره

منبع( :محاسبات نگارندگان)
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ماتریس داخلی خارجی ()IE

نمره نهایی جدول عوامل داخلی  2.165میباشد .از آنجا که این نمره از عدد  2.5کمتر است میتوان
نتیجه گیری نمود که نقاط ضعف نظام آموزشی جمعیت بر نقاط قوت پیشی گرفته است و مرتفع نمودن
نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقطه قوت یکی از اولویتهای اصلی میباشد .از سوی دیگر نمره نهایی
جدول عوامل محیطی 2.905 ،میباشد .این عدد نیز نشانگر وجود فرصتهایی مناسب در مسیر توسعه
نظام آموزشی جمعیت است و فرصتها از تهدیدها پیشی گرفتهاند .البته ازآنجاکه این عدد از  2.5فاصله
زیادی ندارد ،میتوان نتیجه گرفت بین فرصتها و تهدیدهای موجود یک تعادل نسبی وجود دارد .به
عبارت دیگر در حال حاضر نظام با مجموعهای از فرصتها و تهدیدها روبرو است ،اتخاذ استراتژیهای
مناسب میتواند زمینه بهرهگیری مناسب از فرصت ها را فراهم نموده و تأثیرگذاری تهدیدها را محدود
نماید.
جهت تحلیل همزمان عوامل داخلی و خا رجی از ابزاری به نام ماتریس داخلی و خارجی استفاده
می شود .این ماتریس برای تعیین موقعیت کنونی نظام به کار گرفته شده و در واقع نظام آموزش منابع
انسانی در جمعیت هالل احمر ج.ا.ا می تواند با استفاده از این ماتریس موقعیت کلی خود را در مواجهه
با عوامل درونی و بیرونی تعیین نماید.
برای تشکیل این ماتریس میبایست جمع نمرات حاصل از ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی و
خارجی در ابعاد افقی و عمومی این ماتریس قرار گیرد .بر اساس تقاطع نمرات در محورهای افقی و
عمودی می توان جایگاه نظام را تعیین و رویکرد کلی تبیین راهبردهای توسعه آن را نیز مشخص نمود.
در صورتیکه موقعیت نظام در یکی از خانههای  III ،IIو  VIباشد ،استراتژی هجومی و رشد و توسعه
سریع پیشنهاد میگردد .اگر موقعیت نظام در یکی از خانههای  IX ،V ،Iباشد ،استراتژیهای تثبیت و
بهبود وضعیت موجود و آمادهسازی برای رشد و توسعه اتخاذ می شود و اگر موقعیت نظام در یکی از
خانههای  VII ،IVو  IIVباشد ،استراتژی کاهش پیشنهاد میشود.
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شکل  :1ماتریس داخلی و خارجی در جمعیت هالل احمر
منبع( :محاسبات نگارندگان)

در شکل  ،1با توجه به مجموع نمره عوامل داخلی ( )2.165و مجموع نمره عوامل بیرونی ()2.905
موقعیت نظام بر روی ماتریس عوامل داخلی و خارجی مشخص شده است .همانطور که در این شکل نیز
مشهود است خانه  Vمحل استقرار موقعیت نظام بوده که توازن نسبی بین عوامل محدودکننده و عوامل
پیش برنده است .بر این اساس استراتژیهای توسعه نظام باید به گونهای تبیین شوند که عالوه بر حفظ،
تثبیت و بهبود وضعیت موجود ،ارتقا و بهبود مستمر در نظام آموزش جمعیت هالل احمر ج.ا.ا را نیز به
همراه داشته باشند .از اینرو انتظار نمی رود در این نظام با توجه به نقاط ضعف و تهدیدها رویکردی
تهاجمی اتخاذ شود و همچنین با توجه به نقاط قوت و فرصت ها نیز اتخاذ رویکردهای تدافعی مناسب
نخواهد بود .بلکه در این نظام باید به دنبال رویکردی میانه بود.
اولویت بندی راهبردها و استخراج راهبردهای اصلی از مدل QSPM

روشهای مختلفی برای مقایسه و اولویتبندی استراتژیهای بدست آمده طی تحلیلهای برنامهریزی
استراتژیک وجود دارد .که یکی از معتبرترین و متداولترین این روشها استفاده از ماتریس کمّی
برنامهریزی استراتژیک است .این ماتریس مشخص می نماید که ک دام یک از گزینه های انتخاب شده،
مناسبتر می باشد و در واقع این استراتژی ها را اولویت بندی می کند .برای تهیه این ماتریس مراحل زیر
انجام شده است:
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 -1ابتدا عوامل داخلی و خارجی و امتیاز وزنی هر یک از آن ها به ماتریس کمی برنامهریزی
استراتژیک منتقل شده ،سپس کلیه ی استراتژی های قابل قبول پیشنهاد شده ،در ردیف باالی ماتریس
برنامه ریزی استراتژیک فهرست می شوند.
 -2برای تعیین جذابیت هر استراتژی در یک مجموعه از استراتژی ها ،بنا به اهمیت آنها در تدوین
هر استراتژی امتیازی از  1تا  4داده می شود که  4بیشترین مقدار جذابیت و  1کمترین مقدار جذابیت
میباشد.
 -3برای به دست آوردن جمع امتیاز جذابیت وزن های مرحله ی اول در امتیاز جذابیت مرحله ی
دوم ضرب شده است ،بدین ترتیب مجموع امتیاز جذابیت هر یک از عوامل هر استراتژی به دست می
آید .از جمع امتیازهای جذابیت هر ستون جدول برنامه ریزی استراتژیک ،امتیاز جذابیت نهایی هر یک
از استراتژی ها به دست می آید ،که نشان دهنده ی استراتژی هایی است که از جذابیت بیشتری
برخوردار هستند.نتایج این ماتریس در جدول شماره  4آورده شده است.
جدول  :4ماتریس کمی برنامهریزی استراتژیك (استراتژیهای  1الی )8
اولویت

استراتژیهای انتخاب شده

نمره جذابیت

1

S13

6.02

2

S15

5.90

3

S11

5.87

4

S03
S07

5.77
5.63

6

S01

5.62

7

S14

5.58

8

S02

5.54

9
10

S06
S10

5.45
5.38

11

S04

5.33

12

S12

5.32

13

S08

5.30

14

S05

5.24

15

S09

5.14

5

منبع( :محاسبات نگارندگان)

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال چهارم ،شماره  ،14پاییز 1396

110

براین اساس اولویتهای تعیین شده به ترتیب اهمیت عبارتند از:
  :S13استقرار نظام برنامهریزی و مدیریت آموزشی در جمعیت  :S15تدوین و تصویب آییننامههای خاص بودجه ،تامین مالی و تدارکاتی آموزش برای تسهیل دراجرای برنامههای آموزشی
  :S11ایجاد ،تقویت و یکپارچهسازی بسترهای سیستمی مدیریت آموزشپ  :S03بازآموزی و ارتقای مستمر مهارتهای داوطلبان ،امدادگران و مربیان در قالب شبکهاجتماعی یادگیری جمعیت
  :S07توانمندسازی و بازآموزی مهارتهای کارکنان آموزش در حوزه مدیریت آموزشی  :S01توسعه کمی و کیفی آموزش های همگانی ،عمومی و تخصصی جمعیت با استفاده ازقابلیتهای آموزشهای الکترونیکی
  :S16حساس سازی نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز آحاد جامعه نسبت به مسایل مربوط بهحوادث و بالیا
  :S14تعامل و اشتراک مساعی نزدیک با سازمانهای تخصصی جمعیت برای تعیین نیازمندیهاو اولویتهای آموزشی ،طراحی دورهها ،تدوین محتوی و دریافت بازخورد برنامههای آموزشی
  :S02بهرهگیری از آموزش همراه برای توسعه آموزشهای همگانی  :S06سنجش و ارزیابی و بازآموزی مستمر دانش و مهارتهای کارکنان جمعیت در حوزه مدیریتبحران و امداد و نجات
  :S10اتخاذ ساز و کارهای رفاهی ،معنوی و اجتماعی موثر برای ارتقای انگیزش مربیان  :S04ارزیابی و رتبهبندی مستمر محتوی موجود و شناسایی و نیازسنجی محتوی مورد نیاز  :S12مطالعه ،تحقیق و شناسایی مستمر روشهای آموزش نوی ن و فعال و ترویج این روشها درجمعیت
  :S08جلب همکاری سازمانهای مستعد برای توسعه آموزشهای همگانی در جامعه مخاطب  :S05توسعه بسترهای بهاشتراکگذاری و انتشار محتوی آموزشی مناسب بین سازمانهای مرتبطبا آموزش همگانی ،عمومی و تخصصی
  :S09بهرهگیری از قابلیتها و توانمندیهای علمی ،پژوهشی و زیرساختی دانشگاهها ،موسساتپژوهشی و بخش خصوصی برای توسعه آموزشهای عمومی و تخصصی
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 -4بحث و نتیجهگیری
امروزه جهت بهرهبرداری از سرمایههای اجتماعی سازمانها ،نیازمند دید استراتژیک به آموزش منابع
انسانی هستیم .بر این اساس در راستای زمینهسازی برای تحقق استراتژیهای مدیریت آموزش ،تحقیق
حاضر با هدف شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) ،عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) در
جهت تدوین استراتژیهای مدیریت آموزش انجام گرفت .در این راستا بر اساس منابع نظری و مراحل
پژوهش ،استراتژیهای جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به وسیله تحلیل  SWOTمشخص
گردید .هم چنین با توجه به نمودار ماتریس عوامل داخلی و خارجی ،امتیاز نهایی عوامل داخلی  2.16و
امتیاز نهایی عوامل خارجی  2.90تعیین گردید که بر طبق اصول مدیریت استراتژیک ،استراتژیهای
محافظهکارانه ( )WOجهت برنامه ریزی آموزش در جمعیت هالل ج.ا.ا بکار گرفته میشوند .در ماتریس
برنامهریزی ارزیابی کمی ،استراتژیهای سازمان در ترکیبی با استراتژیهای دو منطقه احتمالی آن یعنی
 SOو  WTخواهند بود ،چون در صورت بهبود شرایط داخلی (با فرض ثابت بودن عوامل خارجی) نمره
ماتریس تحلیل عوامل داخلی بیشتر از  2.5خواهد بود و موقعیت استراتژیک از وضع محافظهکارانه به
تهاجمی ( ) SOتغییر خواهد یافت .همینطور ،چنانچه شرایط خارجی حاکم (با فرض ثابت بودن عوامل
داخلی) به سمت بدتر شدن گرایش یابد ،نمره ماتریس ارزیابی عوامل خارجی به کمتر از  2.5رسیده و
موقعیت از حالت محافظهکارانه به تدافعی ( )WTانتقال مییابد .جدول اولویت بندی استراتژیهای
انتخاب شده نیز بیانگر آن است که از میان پانزده استراتژی برگزیده ،استراتژی «استقرار نظام برنامهریزی
و مدیریت آموزشی در جمعیت» با نمره  6.02بهترین استراتژی محسوب می شود که با طراحی تفصیلی
و اجرای فرایندهای مدیریت آموزش در جمعیت هالل احمر و آموزش و استقرار نظام استاندارد بین
المللی  10015عملی می گردد .سایر استراتژی ها به ترتیب«تدوین و تصویب آییننامههای خاص بودجه،
تأمین مالی و تدارکاتی آموزش برای تسهیل در اجرای برنامههای آموزشی» ،ایجاد ،تقویت و یکپارچهسازی
بسترهای سیستمی مدیریت آموزش ،بازآموزی و ارتقای مستمر مهارتهای داوطلبان ،امدادگران و مربیان
در قالب شبکه اجتماعی یادگیری جمعیت  ،توانمندسازی و بازآموزی مهارتهای کارکنان آموزش در
حوزه مدیریت آموزشی ،توسعه کمی و کیفی آموزشهای همگانی ،عمومی و تخصصی جمعیت با استفاده
از قابلیتهای آموزشهای الکترونیکی ،حساسسازی نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز آحاد جامعه نسبت
به مسایل مربوط به حوادث و بالیا ،تعامل و اشتراک مساعی نزدیک با سازمانهای تخصصی جمعیت برای
تعیین نیازمندیها و اولویتهای آموزشی ،طراحی دوره ها ،تدوین محتوی و دریافت بازخورد برنامههای
آموزشی  ،بهره گیری از آموزش همراه برای توسعه آموزشهای همگانی ،سنجش و ارزیابی و بازآموزی
مستمر دانش و مهارتهای کارکنان جمعیت در حوزه مدیریت بحران و امداد و نجات ،اتخاذ ساز و کارهای
رفاهی ،معنوی و اجتماعی موثر برای ارتقای انگیزش مربیان  ،ارزیابی و رتبهبندی مستمر محتوی موجود
و شناسایی و نیازسنجی محتوی مورد نیاز ،مطالعه ،تحقیق و شناسایی مستمر روشهای آموزش نوین و
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فعال و ترویج این روشها در جمعیت ،جلب همکاری سازمانهای مستعد برای توسعه آموزشهای همگانی
در جامعه مخاطب ،توسعه بسترهای بهاشتراکگذاری و انتشار محتوی آموزشی مناسب بین سازمانهای
مرتبط با آموزش همگانی ،عمومی و تخصصی  ،بهرهگیری از قابلیتها و توانمندیهای علمی ،پژوهشی و
زیرساختی دانشگاهها ،موسسات پژوهشی و بخش خصوصی برای توسعه آموزشهای عمومی و تخصصی
که به منظور عملی ساختن هر یک از آن ها به ترتیب پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد.
• استقرار سیستم مدیریت یادگیری ()LMS
•

طراحی سیستم ممیزی و بازآموزی مربیان

•

عقد تفاهمنامه همکاری با دانشگاههای معتبر برای طراحی و اجرای دورههای تخصصی مدیریت
آموزشی برای کارکنان آموزش جمعیت

•
•

تولید محتوی الکترونیکی چندرسانهای آموزش
ایجاد کارگروههای سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت بر آموزشهای تخصصی با مشارکت
سازمانهای تخصصی جمعیت
طراحی و پیادهسازی سیستم آموزش الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه

•

طراحی و پیادهسازی کانالهای آموزشی در شبکههای اجتماعی همراه

•

تهیه چارچوب مهارتهای تخصصی جمعیت

•

تهیه پیشنویس قوانین آییننامه و دستورالعمل های اجرایی برای ارتقای معنوی و اجتماعی
مربیان
تهیه چارچوب نیازسنجی ،سنجش ،ارزیابی ،رتبهبندی و صدور گواهینامه محتوی

•

انجام تحقیقات مشترک با دانشگاههای معتبر برای شناسایی و عملیاتیسازی روشهای فعال

•

عقد و پیگیری تفاهمنامههای همکاری با سازمانهای مرتبط

•

تهیه پیشنهاد فنی و عملیاتی ایجاد بستر به اشتراکگذاری محتوی و منابع آموزشی حوزه
مدیریت بحران و امداد و نجات
تدوین نظام برون سپاری خدمات آموزشی جمعیت
عقد و پیگیری تفاهمنامههای همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزشی معتبر مرتبط.

•

•

•
•
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چکیده
ضرورتهای جهانی ،منطقهای و ملی ،نیاز به گمرک پاسخگو را مورد تأکید قرار میدهند .سرمایه انسانی یکی از با
ارزشترین دارایی های گمرک برای برآورده نمودن این ضرورت و همگام شدن با محیطی است که دائماً در حال تغییر است.
گمرک ،سازمانی است که ضمن وظیفهی پاسداری از مرزهای اقتصادی ،حفاظت منافع جامعه را از طریق صیانت از سالمت
اقتصادی ،بهداشتی ،اجتماعی و فرهنگی را برعهده دارد .در صورت اشتباهات غیر عمد کارکنان مشاغل اختصاصی گمرک
امکان وارد شدن میلیاردها ریال خسارت به کشور وجود دارد .خساراتی که ممکن است به صورت مالی در زمان وقوع بوده و
یا اثرات آن باعث بوجود آمدن خسارات مالی و معنوی در درازمدت باشد .بنابراین لزوم آموزش صحیح کارکنان که منجر به
یادگیری در آنها شود و در انجام بهینه وظایف کارکنان با حداقل خطا ،موثر واقع شود ،جایگاه و اهمیت هرچه بیشتر آموزش
ضمن خدمت کارکنان گمرک را نشان می دهد .برای هرچه بهتر برگزار شدن دوره های آموزشی از لحاظ کمی و کیفی در
گمرک ایران ،شناخت و رفع موانع و مشکالت بسیار حائز اهمیت است .به همین جهت در این پژوهش این سوال مورد بررسی
قرار گرفت که آسیبهای نظام آموزش کارکنان گمرک ایران چیست؟ در همین راستا با انجام مصاحبهی کیفی با کارشناسان
و خبرگان بخش آموزش گمرک ایران و انجام مطالعه تطبیقی بینالمللی با گمرک ژاپن به بررسی آسیبهای بخش آموزش
گمرک ایران پرداخته شد و آسیبهای شناسایی شده با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی  AHPبررسی و
اولویتبندی گردید.
واژههای کلیدی :آسیب شناسی ،نیازسنجی ،طراحی دوره ،اجرا ،ارزشیابی

 -1دانشجوی دکتری ،رشته مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -2استاد مدیریت ،گروه دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران .مسئول مکاتبات:
maps1394@yahoo.com
 -3استاد مدیریت ،گروه دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -4استاد مدیریت ،گروه دکتری مدیریت صنعتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
در گذشته ،آموزش و توسعه فعالیتی قلمداد نمیشد که بتواند به سازمانها در راستای ایجادِ «ارزش»
و مقابلۀ موفقیت آمیز با چالشها کمک کند .امروزه ،این دیدگاه تغییر کرده است .سازمانهایی که از
روش های نوآورانه آموزش و توسعه بهره میبرند ،نسبت به آن دسته از رقبایشان که چنین روشهایی را
به کار نمیگیرند ،احتماالً از عملکرد بهتری برخوردارند .آموزش و توسعه هچنین به سازمانها کمک
میکنند تا با چالشهای رقابتی ،مقابله نمایند .الزم است سازمانها همواره بر شیوههای کارآمد و اثربخش
آموزش متکی باشند تا بتوانند به کارکنان و مدیران در جهت تقویت و گسترش مهارتهایشان به منظور
بهبود ،ارائۀ ایدههای تازه و نوآورانه و عرضۀ خدمات باکیفیت کمک نمایند .به عالوه ،فعالیتهای
توسعهگرانه و مدیریت کارراهۀ شغلی جهت آمادهسازی کارکنان برای ِسمَتهای مدیریتی و رهبری و
جذب ،انگیزش بخشیدن و حفظ کارکنان مستعد در همۀ سطوح و در کلیۀ مشاغل ضروری هستند.
آموزش ،توسعه و مدیریت کارراهۀ شغلی دیگر در مقولۀ «مستحبات» قرار ندارند بلکه در زمرۀ «واجباتی»
هستند که الزم است سازمانها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و برآورده ساختن انتظارات کارکنان
آنها را مد نظر قرار دهند (.)Noe, 2008
یکی از راههای تبدیل تواناییهای بالقوه کارکنان و به فعل درآوردن آن ،آموزش ضمن خدمت است .
آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن آموزشی گفته میشود که پس از استخدام فرد در سازمان
صورت میگیرد و هدف از آن آمادهسازی افراد برای اجرای بهتر مسئولیتهایشان و بهبود تواناییها و
مهارتهای آنان است .از «آموزش ضمن خدمت» نیز مانند سایر مفاهیمی که به علوم انسانی مربوط
هستند ،تعریف دقیق و یکسانی وجود ندارد .به بیان دیگر در کشورها و حتی سازمانهای مختلف با توجه
به گسترهی آموزش ضمن خدمت ،تعاریف متفاوتی از این موضوع وجود دارد.
جان اِف .می در تعریف آموزش ضمن خدمت گفته است :آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود
نظام مند و پیوسته استخدامشدگان از نظر دانش ،مهارتها و رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل
خدمتشان کمک میکند .به این ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت ،ایجاد توانایی بیشتر تولید ،افزایش
کارایی در شغل کنونی و کسب شرایط بهتر برای دست یافتن به مقامات باالتر میتواند باشد (ابطحی،
 .)1380نکته مهم و اساسی درمورد ارائه آموزشها آن است که قبل از آنکه درصدد بررسی نحوه
اندازهگیری اهداف باشیم ،باید در پی انجام صحیح فرآیند آموزش و اطمینان از تحقق آن در هر مرحله
از این فرایند باشیم (زارعی .)1384 ،گمرک جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از سازمانهای تأثیرگذار
در منافع اقتصادی و اجتماعی کشور ،نیازمند کارکنان دانشی و با مهارت برای انجام درست وظایف آنها
در جهت دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده می باشد.
در نتایج گزارش مطالعات تطبیقی گمرک ج .ا .ایران در سال  1382پیشنهاد میشود تا با یک
برنامهریزی دقیق و پیشبینی نیازهای آینده آموزش به ویژه از طریق مقایسه وضعیت گمرک ج .ا .ایران
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با گمرک کشورهای دیگر ،برای بهبود وضعیت آموزش اقدامات الزم بکار گرفته شود ،همچنین اهمیت و
دیدگاههای سازمان جهانی گمرک به آموزش کارکنان ،لزوم آموزش صحیح کارکنان گمرک ج .ا .ایران
که منجر به یادگیری در آنها شده و در انجام بهینه وظایف کارکنان با حداقل خطا ،موثر واقع شود ،هر
چه بیشتر نمایان می شود .مطالعات اولیه پژوهشگر نشان میدهد که هنوز آموزشهای ضمن خدمت در
کشورهای درحال توسعه از جمله ایران براساس شیوههای سنتی دهههای قبل می باشد .از جمله
بیتوجهی به نظام نیازسنجی ،نظام ارزشیابی و برخی عوامل سخت افزاری را میتوان ذکر نمود.
سواالت پژوهش:
• آسیبهای نظام آموزش کارکنان گمرک جمهوری اسالمی ایران چیست؟
•

اولویت این آسیب ها چگونه است؟

•

مدل نهایی این تحقیق چگونه است؟

در همین راستا به مرور ادبیات مربوط به آسیب شناسی و فرآیند آموزش از نیازسنجی ،طراحی و
برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی پرداخته میشود:
 -1آسیب شناسی:
آسیب شناسی؛ معادل کلمه پاتولوژی است .مراد از آن شناسایی علل و ریشه عواملی است که در بروز
بحران در پدیده های مختلف نقش دارند و این عوامل می تواند روند بالندگی و کارآمدی پدیده ها را
مختل سازند .هدف از آسیب شناسی یافتن علت یا علل رکود یا بحران در روند طبیعی پدیده ها فعالیت
هاست .آسیب شناسی فرایندی است نظامند از جمع آوری داده ها به منظور تعامل اثربخش و سودمند
در راستای حل مشکالت ،چالش ها ،فشارها و محدودیت های محیطی در سازمان ()Manzini, 2005
آسیب شناسی سازمانی ،فرآیند استفاده از مفاهیم و روش های علوم رفتاری ،به ویژه روان شناسی به
منظور تعریف و توصیف وضع موجود سازمانها و یافتن راه هایی برای افزایش اثر بخشی آنها میباشد
(.)Williams, 2005
 -1-1معیارها و اصول مهم در فرآیند آسیبشناسی:
•

برنامه آسیبشناسی باید بر مبنای مدلها یا تئوری مناسب پیگیری شود؛

•

اطالعات آسیب شناسی باید بصورتی موشکافانه قادر به تفکیک بخشهای مهم از فرآیندهای
سازمانی باشد؛
اطالعات آسیب شناسی باید قادر به مقایسه فرآیندها با یکدیگر یا با استانداردها و نقاط مرجع
باشد؛

•
•

آسیب شناسی باید به شناسایی نقاط مداخله و راهنمایی این مداخالت کمک نماید؛
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فرآیند آسیب شناسی باید فرآیندهای تحت بررسی را تسریع نماید؛ و شاید بطور اهم،
آسیبشناسی باید نقاط قوت و مناسبی که می تواند مورد استفاده و توسعه داده شود را
شناسایی نماید ،بجای آنکه شدیداً بر روی شناسایی نقاط ضعف ،تمرکز کند.

 -2فرآیند آموزش:
 -2-1نیازسنجی:
اولین و مهمترین گام برنامهریزی آموزشی کارکنان و درواقع عامل ایجاد و تضمین اثربخشی دورههای
آموزش و بهسازی ،شناخت و تشخیص صحیح نیازهای آموزشی کارکنان است که اگر این کار بهطور
صحیح انجام شود .احتمال تطبیق آن با نیازهای واقعی سازمان ،حوزههای شغلی و کارکنان و در نهایت
اثربخش بودن آنها افزایش مییابد.
اغلب صاحبنظران نیاز آموزشی کارکنان را بهعنوان فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و موجود در
زمینه عملکرد و سایر الزامات شغلی کارکنان تعریف کردهاند .پارهای نیز آن را به مفهوم نقصان تعریف
کردهاند (فتحی.)1388 ،
 -2-2طراحی و برنامهریزی:

تعریف برنامه آموزشی در روشن ساختن حدود و ثغور آن بهعنوان مبنا در طراحی نظام آموزش تعاون
از ضروریات است .تنوع در تعریفها و معنیهای گوناگون که برای مفهوم برنامه آموزشی توسط
صاحبنظران مطرح شده ،چنین موقعیتی را برای این رشته فراهم کرده است (مطهرینژاد .)1382 ،به
طورکلی اغلب تعاریف ارائه شده از برنامه آموزشی را میتوان در یکی از طبقات زیر قرارداد:
•

برنامه آموزشی بهعنوان مجموعهای دروس یا برنامهای برای مطالعه

•

برنامه آموزشی بهعنوان فهرست رئوس مطالب

•
•

برنامه آموزشی بهعنوان محتوای یک درس یا مجموعهای از دروس
برنامه آموزشی بهعنوان برنامه زمانی برای تدریس دروس

•

برنامه آموزشی بهعنوان مجموعهای از اهداف و مقاصد

•

برنامه آموزشی بهعنوان مجموعهای از تجارت یادگیری

•
•

برنامه آموزشی بهعنوان شیوه تفکر
برنامه آموزشی بهعنوان یک طرح (فتحی واجارگاه.)1381 ،

119

آسیبها ،راهکارها و مدلی برای  / ... :مرتضی یاراحمدی ،رضا نجفبیگی ،کرماله دانش فرد و اکبر عالم تبریز

 -2-3اجرای برنامههای آموزش:

برای اجرای موفقیتآمیز یک برنامه آموزشی باید کلیه هزینههای الزم در طول دوره را پیشبینی و
تامین نمود ،جذب مشارکت افراد در اجرای برنامههای آموزشی ،کمک فراوانی به اجرای برنامه خواهد
نمود .عمدهترین افرادی که در اجرای برنامههای آموزشی ،مشارکت آنها میتواند تاثیرگذار باشد عبارتند
از .1 :مربیان و آموزش دهندگان .2 ،موقعیتها و فرصتها .3 ،تسهیالت ،امکانات آموزشی و کمک
آموزشی و  .4روشها و فنون مناسب آموزشی (حاجیکریمی و همکاران .)1379 ،بنابراین به منظور
اجرای کامل و صحیح برنامهها ابتدا باید مدیریت سازمان ،از آنها حمایت واقعی داشته باشد و به منظور
انجام آنها بودجه الزم فراهم شده باشد .همچنین هماهنگیهای الزم بین مدیران ستادی و اجرایی سازمان
صورت بگیرد (زارعی متین .)1379 ،همانگونه که چنس یادآور میشود ،صرف تشکیل کالس نمیتواند
گویای اجرای دوره باشد (قهرمانی .)1388 ،به وسیله راهکارهایی که معرفی میگردد میتوان آثار آموزش
را افزایش داد که این راهکارها در  3بخش ارائه میشوند:
الف) قبل از شروع دوره ،ب) در خالل برگزاری دوره و ج) بعد از اتمام دوره.
الف) قبل از شروع دوره که در شکل  1نیز نشان داده شده است:
 )1بررسی نمایید که برگزاری این دوره چه منافعی برای افراد میتواند داشته باشد؟
 )2بررسی نمایید که آیا افراد مناسبی برای این دوره انتخاب شدهاند؟
 )3با شرکت کنندگان و دست اندرکاران بحث نمایید که راهها و فرصتهایی که میتواند باعث
افزایش اثربخشی و کاربرد بیشتر دوره شود کدامند؟

شکل  :1اقدامات اجرایی پیش از دوره (قهرمانی)1388 ،

ب) در خالل برگزاری دوره همانطور که در شکل  2دیده می شود:
 )1اگر طول دوره بیش از یک روز باشد حتماً خالصهای از مطالب به افراد ارائه گردد.
 )2شرکت کنندگان در پایان هر روز اظهار کنند که در خالل آن روز چه چیزهایی فرا گرفته و اگر
به محیط کار برگردند تا چه حد از آموختههای خود میتوانند استفاده نمایند.
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 )3بحث با شرکت کنندگان و کمک به آنها تا نکات مبهم خود را روشن نمایند.

شکل  :2اقدامات اجرایی پیش از دوره (قهرمانی)1388 ،

ج) بعد از اتمام دوره:
با شرکت کنندگان در دوره آموزشی جلسهای گذاشته شود تا مطلب زیر مرور گردد؛
 )1ارزشمندترین بخش آموختههای دوره کدام بوده است؟
 )2چه نگرشهای جدید حاصل شده است؟
 )3چه پیشنهادهایی برای بهبود و یا به حداکثر رساندن کارایی دوره وجود دارد؟
 )4چه کسان دیگری در مورد این دوره آموزشی باید نظر بدهند؟
 )5این دوره برای چه افراد دیگری میتواند مفید باشد؟ (قهرمانی)1388 ،

 -2-4ارزشیابی و اثربخشی دوره های آموزشی:

استافل بیم 1ارزشیابی را بعنوان فرایند تشریح ،کسب و تهیه اطالعات مفید برای قضاوت در مورد
انتخاب گزینههای مختلف تعریف کرده است .در تعریف دیگری ،کرانباخ ارزشیابی را صرفاً گردآوری و
استفاده از اطالعات برای اتخاذ تصمیماتی دربارۀ یک برنامه تعریف کرده است (بوال .)1375 ،2ارزشیابی
بهعنوانی جریانی تلقی میشود که دادهها و اطالعات الزم برای تصمیمگیری را فراهم میسازد .تعریف
جامعی که از ارزیابی شده تعریف بیبای 3است .وی معتقد است ارزشیابی یعنی جمعآوری و تفسیر نظامدار
شواهدی که به قضاوت ارزشی ،با توجه به عملی که رخ میدهد ،منجر شود( .بازرگان)1383 ،
در ارزیابی از یک برنامه آموزشی باید میزان تغییرات ایجاد شده در شرکتکنندگان را در پنج مقوله
مورد بررسی قرار داد .این پنج مقوله عبارتند از:
 )1ارزیابی میزان تغییرات در سطح دانش و آگاهی شرکت کنندگان
 )2ارزیابی میزان تغییرات در سطوح مهارتهای شغلی آموزش دیدگان
Beam

1-Sruffle
2-Bola
3-Beeby
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 )3ارزیابی میزان تغییرات در سطح رفتاری آموزش دیدگان
 )4ارزیابی میزان تغییرات در نگرش افراد
 )5ارزیابی کارایی و اثربخشی آموزش دیدگان در انجام وظایف خویش (.)Bing sun, 2002
هدف اصلی ارزشیابی ،گردآوری اطالعات برای بهبود فرایند برنامهریزی است .باید توجه داشت که
ارزشیابی فقط یکبار پس از اجرای برنامۀ آموزشی انجام نمیپذیرد؛ بلکه در تمام طول اجرای برنامه بطور
مستمر ارزشیابی باید انجام گیرد تا تطبیق عملکرد را با هدف برنامه ،میسر سازد (بازرگان.)1383 ،

 -3توسعه کارکنان:
فرایندهای اساسی مدیریت منابع انسانی را میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود :بکارگیری منابع
انسانی ،محیط منابع انسانی ،و توسعه منابع انسانی .این طبقهبندی و فرایندهای متقابل آنها کامالً با هم
مرتبط هستند ( )Norton, 2008تعاریف متفاوت از توسعه کارکنان بر مبنای نگرشهای متفاوتی است
که به آن وجود دارد .بر این مبنا و با توجه بر اهداف ،ساختار و ماهیتهای متفاوتی که برای توسعه در
نظر گرفته شده است ،مدلهای مختلفی برای تبیین آن ارائه شده است.
از پنج مدل عام توسعه برای کارکنان و صاحبان حرف نام میبرند :توسعه مبتنی بر هدایت فردی،
توسعه حرفهای مبتنی بر مشاهده/سنجش  ،مشارکت در بهبود فرایندها ،آموزش (ضمن خدمت) و مدل
جستاری (.)Sparks et al, 1989
در مدل آموزش ضمن خدمت که سهواً آن را مترادف با توسعه در نظر میگیرند ،افراد ،دانش و
مهارتهای الزم برای توسعه خود را با طی دوره آموزشی دریافت میکنند.
 -4آموزش ضمن خدمت:
همانند بسیاری از مفاهیم ،آموزش ضمن خدمت نیز مفهومی بحث انگیز است که درباره آن توافق
نظر وجود ندارد .برای آنکه برداشت روشنتری از این مفهوم داشته باشیم به بررسی دیدگاههای مختلف
در این خصوص میپردازیم .میتوان آموزش ضمن خدمت را بهعنوان فرایندی هدفمند و برگشت پذیر
در نظر گرفت که بر اساس آن ،موارد ویژهای از دانشها یا مهارتها از طرف یک فرد خبره به فراگیران
منتقل میشود که اهم دالیل آن را میتوان به صورت زیر برشمرد:
توانمندسازی در جهت رویارویی با تغییرات روزافزون و پیچیده و رقابت با سایر رقبا؛
• ضرورت بهبود عملکرد افراد با توجه به نتایج ارزیابی آنان؛
•

ایجاد شرایط الزم در فراگیران برای چرخش شغلی؛

•

توسعه و استقرار عملکرد جدید؛
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• تربیت و ایجاد آمادگی در یک زمینه ویژه
آموزش ضمن خدمت عبارت است از مجموعهای از فعالیتهای نیازسنجی و برنامهریزی ،که به منظور
اصالح و باال بردن دانش ،مهارتها ،نگرشها و رفتارهای اعضای سازمان و انجام دادن وظایف خاص محوله
سازمانی ،به کارکنان رسمی و در حال استخدام یک سازمان ارائه میشود .در حقیقت ،کار آموزش ضمن
خدمت از زمانی که یک فرد مراحل استخدام خود را طی میکند و به استخدام مؤسسه درمیآید آغاز
میگردد (میرکمالی.)1375 ،
با توجه به تعاریف فوق ،آموزش ضمن خدمت عبارتست از انجام یک سلسله عملیات مرتب ،منظم،
پشت سر هم ،پیوسته و با هدف و یا اهداف مشخص و معین که به منظور:
الف) ایجاد و یا ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان؛
ب) ایجاد و یا ارتقای سطح مهارتهای شغلی در کارکنان؛
ج) ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزشهای پایدار جامعه که درکارکنان به کار گرفته میشود (ابطحی،
.)1387
آموزشهای ضمن خدمت به افرادی ارائه میگردد که در استخدام دولت یا سازمانها در آمده باشند.
به عبارت دیگر شرط اساسی برخورداری از این نوع آموزشها آن است که فرد رسماً در اختیار سازمان
باشد .مقصود اصلی آموزش ضمن خدمت پر کردن خالء مربوط به اطالعات شغلی کارکنان و افزایش
اطالعات ،معلومات ،تخصصها و بهبود روابط اداری کارکنان است (فتحیواجارگاه.)1376 ،
 -4-1آموزش بزرگساالن:

در آموزش ضمن خدمت ـ برخالف آموزش کالسیک ـ با بزرگساالنی سر و کار داریم که به اقتضای
نیازهای حرفهای و شخصیشان باید از برخی دانشها و مهارتهای جدید اطالع یابند .از این رو آموزش
ضمن خدمت باید نوعی جهتگیری «مشکلمحور» داشته باشد .به عبارت دیگر ،الزم است محتوا و
شیوههای آموزشی به نحوی باشد که نیازهای حرفهای و شخصی افراد و مسائلی را که آنها در محیط
کاری و زندگی خویش با آن درگیرند ،مرتفع سازد .مفروضههای آموزش بزرگساالن بر این مسئله تأکید
میکند که بزرگساالن نیازهای یادگیری ویژۀ خودشان را دارند .نولز 1چند مفروضه در مورد نیازهای
یادگیرندگان بزرگسال بیان نموده است :نخست ،بزرگساالن آنچه را میآموزند که به آن نیاز دارند .بنابراین
یاگیرندگان میبایست از نیازهایشان آگاه باشند و کسانی که دورههای توسعه را برگزار میکنند باید به
این اصل در هنگام طراحی برنامهها و اجرای آن توجه کنند .دومین مفروضه این است که بزرگساالن
مسئول یادگیری خودشان هستند .این مفروضه بر این اصل مبتنی است که بزرگساالن دارای مفهوم خود
هستند و خودشان را مسئول هدایت زندگیشان میدانند .مفروضۀ سوم در مورد یادگیرندگان بزرگسال
1-Nolz
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این است که آنها باید برای یادگیری آماده باشند؛ بنابراین اهمیت دارد هنگام زمانبندی تجارب یادگیری
به آمادگی قبلی آنها توجه کنیم .مفروضه دیگر یادگیری بزرگساالن مربوط به جهتگیری آنها در یادگیری
است ،آنها در یادگیری مسأله محور هستند .آنها وقتی برای یادگیری برانگیخته میشوند که احساس
کنند آن چه یاد میگیرند بالفاصله در زندگی یا موقعیت کاری قابل استفاده است .در پایان ،یادگیرندگان
بزرگسال نسبت به مشوقهای بیرونی واکنش مثبت نشان میدهند ،اما دارای انگیزههای درونی بسیار
نیرومندتری هستند .مشوق خارجی شامل افزایش حقوق ،موقعیت شغلی باالتر ،عنوان شغلی ،مشوقهای
مادی ،اعتبار علمی یا ترفیع را شامل میشوند ،اما انگیزههای درونی ،از قبیل رضایت شغلی ،تمایل نسبت
به رشد ،بهبود عزت نفس ،و کیفیت زندگی ،معموالً در فرایند یادگیری بزرگساالن از اهمیت باالتری
برخوردار هستند .هرچند گاهی اوقات ،موانعی مانند محدودیت زمانی ،نگرش نسبت به یادگیری ،و
برنامههایی که اصول یادگیری بزرگساالن را نادیده میگیرند از این انگیزههای درونی جلوگیری میکنند.
( )Nolz et al, 2010این مفروضهها در قالب اصول یادگیری بزرگساالن در جدول  1آمده است.
جدول  :1اصول یادگیری بزرگساالن ()Nolz et al, 2010
بزرگساالن نیاز دارند بدانند چگونه آنچه یاد میگیرند برای آنها سودمند خواهد بود.

نیاز به

دانستن 1

بزرگساالن متوجه مسؤلیتشان در قبال تصمیماتی که میگیرند و زندگیشان هستند و یادگیرندگانی خود
راهبر هستند.

خود

پنداره 2

بزرگساالن با تجارب متفاوت تری نسبت به جوانان وارد تجارب آموزشی میشوند .استفاده از تجارب آنها نقش
مهمی در فرایند یادگیری دارد.

نقش

تجربه 3

بزرگساالن بیشتر مشتاق یادگیری چیزهایی هستند که برای مقابله مؤثر با موقعیتهای واقعی زندگیشان
میبایست آنها را بدانند.

آمادگی برای
یادگیری 4

جهتگیری بزرگساالن در یادگیری زندگی محور (وظیفه محور یا مسأله محور) است.
بزرگساالن به وسیلۀ فرایندهای درونی (به عنوان مثال ،تمایل آنها به افزایش رضایت شغلی ،عزت نفس ،کیفیت
زندگی) و انگیزه های خارجی (برای مثال ،شغل بهتر ،حقوق باالتر و ارتقاء) برانگیخته میشوند.

جهتگیری نسبت
به یادگیری 5
انگیزۀ

یادگیری 6

در راستای موضوع تحقیق مطالعاتی انجام گرفته که برخی از آنها به شرح زیر ارائه میگردد:
گمرک ج .ا .ایران طرح ملی مطالعه تطبیقی گمرک ایران با گمرک کشورهای منتخب بلژیک ،آلمان،
فرانسه ،چین و سنگاپور را انجام داده که موضوع آموزش یکی از بخشهای مورد نظر در این مطالعه
تطبیقی بوده است .از نتایج این مطالعه میتوان به اهمیت فراوان به آموزش در گمرک کشورهای مورد
-Need to Know

1

2-Self-Concept
3-Role

of Experience
to Learn
5-Orientation to Learning
6-Motivation to Learn
4-Readiness
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بررسی اشاره کرد .با عنایت به میزان بودجه اختصاصی به آموزش ،قراردادن دوره های اجباری و حداقل
میزانی برای آموزش طی سال بویژه دوره های باز آموزی .همچنین سیستم ارتقاء بر اساس آموزش ،میزان
تحصیالت و تجربه می باشد .از لحاظ حقوق دریافتی کارکنان کشورهای منتخب حقوق متناسبی دریافت
می کنند .در کشورهای مورد بررسی حقوق دریافتی به نحوی هست که بتوانند مسکن را و سایر امکانات
را تهیه کنند تا دغدغه خاطر در این زمینه نداشته باشند( .دفتر مطالعات ،تحقیقات و ظرفیت سازی
گمرک ج .ا .ایران)1386 ،
رضا دالوری در مقاله ای به بیان آسیبهای موجود در نظام آموزش کارکنان دولت میپردازد .در این
مقاله با استفاده از مدل سهشاخکی که یکی از جامعترین مدلهای آسیب شناسی است ،به بررسی
آسیبهای نظام آموزش کارکنان دولت در سه بعد ساختار ،رفتار و زمینه پرداخته شده است .آسیبهای
موجود در نظام آموزش کارکنان دولت ،گواه این است که هرچند در کشور تالش بسیاری برای تهیه و
اجرای ظاهراً موفقیتآمیز دورههای آموزش ضمن خدمت به عمل میآید و هزینه و زمان بسیاری صرف
این دورهها میشود و عالوه بر این انگیزه کافی در فراگیران برای شرکت در دورهها ایجاد شده است ،اما
کیفیت نامطلوب ابعاد درونداد و برونداد به خوبی نشان دهنده این است که سیستم آموزش کارکنان در
ایران ورودیهای مناسبی دریافت نمیکند تا خروجیهای مناسب به جامعه ارائه کند و این خود اهمیت
آسیبشناسی نظام آموزش کارکنان را آشکار میکند (دالوری.)1390 ،
ناصر پور صادق در پایان نامه دکتری خود با عنوان" آسیبشناسی نظام آموزش کارکنان دولت و
طراحی الگوی ارتباط آن با اثربخشی نظام اداری جمهوری اسالمی ایران" نظام آموزشی کارکنان دولت
را مورد آسیبشناسی قرار داده و معتقد است به منظور کارآمد نمودن نظام اداری ایران از طریق آموزش
مدیران دولتی ابتدا به آسیبشناسی نظام آموزش مدیران پرداخته ،سپس ارتباط بین چهار مولفه اصلی
نظام آموزش مدیران (نیازسنجی ،برنامه ریزی ،اجرا و ارزشیابی) با اثربخشی سازمان را مورد بررسی قرار
می دهد (پور صادق.)1382 ،
قاسم سلیمی ،دکتر زهرا صباغیان ،روح اهلل مهدیون ،مرتضی طاهری در پژوهشی با عنوان "ارائه
مدلی کاربردی در آسیبشناسی آموزش سازمانی"به این موضوع می پردازد که آموزش و بهسازی منابع
انسانی همواره از سوی پژوهشگران و صاحبنظران منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما موضوعی
که در ادبیات آموزش سازمانی توجه اندکی به آن مبذول شده ،موضوع آسیب شناسی آموزش است .این
پژوهش ضمن توجه به موضوع آسیب شناسی نظام آموزش سازمانی ،با هدف طراحی و تبیین مدل
آسیبشناسی آموزش سازمانی در پاالیشگاه شرکت پاالیش گاز فجر جم انجام گرفته است .پژوهش با
روش توصیفی از نوع زمینه یابی به مطالعه دیدگاههای مدیران و کارشناسان آموزش سازمان در خصوص
ابعاد و مولفههای مدل پرداخته است.
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جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان و برنامهریزان آموزش ،رابطان آموزش ،اساتید ،مدیران
بخش منابع انسانی بوده است که در طراحی و اجرای مدل پژوهش مشارکت داشتند .برای تجزیه و تحلیل
سواالت پژوهش از آمار توصیفی و تحلیل عاملی استفاده شده است .نتایج پژوهش طراحی مدلی است
نظامند که شامل ابعاد آسیب شناسی درونداد یا زیر ساخت های توسعه آموزش سازمانی  7مولفه ،آسیب
شناسی فرایند آموزش  5مولفه ،آسیب شناسی برونداد یا تغییر فردی و سازمانی 4مولفه میگردد (سلیمی
و همکاران.)1389 ،
1
تحقیق ساپرین نمونهای از ارزشیابیهای انجام شده در مورد اثربخشی دورههای آموزشی در حوزه
گمرک ،در خارج از کشور بوده است .هدف این تحقیق ،شناسایی رابطه بین ویژگیهای کارآموز ،طراحی
آموزشی و محیط کاری با میزان انتقال یادگیری توسط کارآموزان بوده است .نمونه این پژوهش را 211
نفر از کارکنان بخش گمرک مالزی تشکیل میداد .روش نمونه گیری ،نمونهگیری تصادفی ساده بود.
تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین انتقال یادگیری و
تمام متغیرهای ذکر شده وجود دارد .ویژگیهای کارآموز با مؤلفههای شخصیت ،توانایی و انگیزه ،رابطه
مثبت و معنیداری با انتقال یادگیری دارد؛ طراحی آموزشی نیز با مؤلفههای محتوای آموزشی ،اصول
یادگیری و توالی فعالیتهای آموزشی ،رابطه مثبت و معنی داری با انتقال یادگیری دارد .همچنین در
محیط کاری ،مؤلفههای پشتیبانی سازمانی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و امکانات محل کار ،دادن
فرصتهایی برای استفاده از دانش ،مهارت و توانایی بدست آمده از آموزش ،رابطه مستقیم و معنیداری با
انتقال یادگیری دارد .این یافته نشان میدهد که اگر انتقال یادگیری تنها به یکی از عوامل متمرکز باشد
تأثیر مطلوبی ایجاد نخواهد شد .بنابراین این سه عامل به هم مرتبط هستند و هرسه عوامل برای انتقال
یادگیری ضروری هستند (.)Saprin, 2006
در تحقیقی که توسط واردان ،2با هدف ارزشیابی برنامههای آموزش ضمن خدمت سازمانی انجام شد،
مدل سه بعدی برای ارزشیابی دورههای آموزش ضمن خدمت ارائه شده است که شامل بررسی عوامل
قبل از آموزش ،دروندادها و عوامل بعد از آموزش است .در این تحقیق  125نفر از افراد که دورههای فنی
و نظری را گذارنده بودند مشارکت داشتند .ابزارهای گردآوری اطالعات شامل دو پرسشنامه و نیز روش
بازخورد و انجام مصاحبه با فرادستان بود .نتایج این پژوهش نشان داد که این برنامهها نتایج مثبتی
داشتهاند و عالوه بر آن محققین ادعا میکنند که مدل سه بعدی آنها قابل کاربرد در سایر بخشها است
(.)Warden, 2009

1-Saprin
2-Wardan
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 -2روش تحقیق
در این تحقیق با انجام مصاحبه با خبرگان و کارشناسان بخش آموزش و بررسی اسناد و مدارک
موجود سواالتی برای مقایسه تطبیقی گمرک ایران با گمرک ژاپن تهیه و استفاده شد و با توجه به
پاسخهای دریافتی از گمرک آن کشور و مقایسه با پاسخ بخش آموزش گمرک ایران مدل مورد نظر محقق
طراحی گردید .با انجام مصاحبه و بهرهگیری از این مدل برای آسیبشناسی بخش آموزش گمرک ایران
استفاده شد .پس از مشخص شدن آسیب ها با استفاده از نظر مدیران ،معاونین و کارشناسان آموزش و
روش  AHPاولویت رفع این آسیبها مشخص گردیده تا براساس آن و پیشنهادهای ارائه شده در این
تحقیق در جهت رفع آسیبها اقدام گردد.
در واقع برای احصاء مدل ابتدا از روش تئوری بنیادی ساختار مدل اولیه نظام آموزش را با استفاده از
مطالعات تطبیقی طراحی ،مدل را بومی سازی نموده و پس از آن پرسشنامه ای با محوریت طراحی شده
در بین نمونه آماری توزیع و از طریق مقایسات زوجی وجود شکاف محورها شناسایی صورت گرفته و در
انتها راهکارهای بهبود ارائه گردید.
گردآوری دادههای جمع آوری شده در مرحلۀ کیفی به کمک دو راهبرد اصلی صورت پذیرفت :الف)
بررسی اسناد و پژوهشهای پیشین انجام شده ،ب) انجام مصاحبه با سؤالهای باز پاسخ .نخست برای
دستیابی به گسترۀ موضوع و طراحی سؤالهای مصاحبه ،متون و گزارش پژوهشهای موجود در این
زمینه با رویکرد تحلیل محتوا بررسی شد و در مرحله بعد پس از طراحی سؤالهای پرسشنامه ابعاد متنوع
و آسیبهای آموزش در بستر سازمان مورد کاوش قرار گرفت .در راستای نهایی شدن پرسشنامهها و
جهت بررسی روایی در این پژوهش ابزار اندازه گیری پیش از اجرا از نظر کارشناسان و افراد کلیدی و
آگاه در بخش آموزش گمرک معتبر بودن سؤاالت پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین دادههای کیفی پژوهش از طریق فرایند کدگذاری  ،مبتنی بر طرح نظامدار نظریۀ داده بنیاد
اشتراس 1و کوربین 2تحلیل شدند .کدگذاری در روش نظریه زمینهای ،نشاندهندۀ عملیاتی است که در
آن دادهها خرد شده ،مفهومپردازی میشوند و آنگاه با روشهای تازه ،دوباره به هم پیوند میخورند
(اشتراس و همکاران  .)1385هدف از تحلیل دادههای کیفی کاوش مقولهها ،سازهها ،مفاهیم و ابعاد
مشترک؛ کشف روابط بین این سازهها و ساخت مدل مورد نظر نظام آموزش کارکنان گمرک ج .ا .ایران
است .در روش نظامدار نظریه زمینهای مراحل تحلیل دادهها از طریق کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری گزینشی (انتخابی) انجام میشود و به عرضه پارادایم منطقی یا تصویر تجسمی از نظریه در
حال تکوین پایان مییابد (بازرگان.)1387 ،

1-Strauss
2-Corbin
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 -3یافتههای پژوهش
فرایند واکاوی سلسله مراتبی یکی از روشهای تصمیمگیری است .واژه  AHPمخفف عبارت
 Analytical Hierarchy Processبه معنی فرایند واکاوی سلسله مراتبی است .انتخاب سنجهها یا
 criterionsبخش اول واکاوی  AHPاست .چون در این مطالعه از نظر بیش از یک کارشناس استفاده
شده است بنابراین از تکنیک میانگین هندسی برای اولویت بندی نهائی دیدگاه کارشناسان استفاده شده
است .یکی از بهترین روشها برای ترکیب جدولهای مقایسهای اعضای گروه ،استفاده از میانگین هندسی
است .میانگین هندسی کمک خواهد کرد ضمن در نظرگرفتن قضاوت هر عضو ،قضاوت گروه درباره هر
مقایسه زوجی سنجش شود( .عادل آذر  )1374میانگین هندسی مناسبترین قاعده ریاضی برای ترکیب
قضاوتها در  AHPاست .به این خاطر که این میانگین خاصیت معکوس بودن در ماتریس مقایسه زوجی
را حفظ میکند.
تعیین اولویت معیارهای اصلی
برای انجام تحلیل سلسلهمراتبی نخست معیارهای اصلی بصورت زوجی مقایسه شدهاند .تکنیک
 AHPیک تکنیک رتبهبندی است و رتبهبندی در این تکنیک براساس مقایسههای زوجی صورت میگیرد.
ماتریس مقایسه زوجی حاصل از تجمیع دیدگاه خبرگان در نمودار  1ارائه شده است:

نمودار  :1مقایسه معیارهای اصلی
منبع( :یافتههای نگارندگان)

 -4بحث و نتیجهگیری
بنا بر نتایج بدست آمده از اولویت نهائی شاخصهای نهایی که با استفاده از تکنیک  AHPمحاسبه
شده اند ،وزن نهائی هریک از شاخصهای مدل محاسبه و مشخص گردید .با توجه به نظرات گرفته شده
فقدان اعتقاد و باور مدیران ارشد سازمان به بخش آموزش در اولویت اول قرار دارد و سلیقهای عمل کردن
مدیران ارشد سازمان و عدم استفاده از پژوهش در نیازسنجی ساالنه در درجه اولویتهای بعدی میباشد
که نتیجه رتبهبندی در جدول  2به تفکیک زیرمعیارها دیده میشود.
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جدول  :2رتبهبندی نهایی معیارها و زیرمعیارها
رتبه نهایی

وزن نهایی زیر

معیار

زیر معیارها

1

عوامل سازمان ی

فقدان اعتقاد و باور مدیران ارشد سازمان به بخش آموزش

0.0869

2

عوامل سازمان ی

سلیقه ای عمل کردن مدیران ارشد سازمان

0.0809

3

پژوهش در آموزش

عدم استفاده از پژوهش در نیازسنجی ساالنه

0.0757

آسیبها

معیارها

منبع( :محاسبات نگارندگان)
ادامه جدول  :3رتبهبندی نهایی معیارها و زیرمعیارها
رتبه نهایی

وزن نهایی

معیار

زیر معیارها

4

عوامل سازمان ی

فقدان برنامه استراتژیک آموزش در سازمان

5

قوانین دولتی و
عوامل محیطی

عدم استفاده از برنامه پیکارد سازمان جهانی گمرک

0.0716

6

قوانین دولتی و
عوامل محیطی

ضعف کارشناسی در قوانین آموزشی کارکنان دولت

0.0561

7

عوامل سازمان ی

عدم حمایت مالی مناسب از بخش آموزش

8

پژوهش در آموزش

آسیبها

نبود ساز و کاری جهت پاسخ به سواالت کارکنان ناشی از فعالیتهای
حین کار

زیر معیارها
0.0754

0.0519
0.0435

9

عوامل سازمان ی

عدم استفاده از خبرگان آموزش به عنوان مدیریت بخش آموزش

0.0375

10

پژوهش در آموزش

عدم حمایت صحیح از پایان نامه های کارشناسی ارشد کارکنان

0.0368

11

پژوهش در آموزش

عدم حمایت از مقاالت علمی کارکنان

0.0344

12

عوامل سازمان ی

فقدان جایگاه مناسب برای بخش آموزش در سازمان

0.0340

13

عوامل سازمان ی

فقدان پست سازمانی کارشناس آموزش با جایگاه مناسب

0.0322

عدم ارتباط سازمان با دانشگاه در پرورش نیروی مورد نیاز

0.0315

14

قوانین دولتی و
عوامل محیطی

15

عوامل سازمان ی

فقدان سازو کار بازخورد از کارکنان از آموزشهای اکتسابی

0.0312

16

عوامل فردی

عدم انگیزه کارکنان به دلیل عدم استفاده آموزش های اکتسابی در
ارتقاء و سایر موضوعات مرتبط

0.0294

17

عوامل فردی

بی میلی به کسب آموزش به دلیل مشغولیت ذهنی و جسمی کارکنان
و حقوق و مزایای کم و کسب درآمد در خارج از ساعات اداری

0.0267

18

عوامل سازمانی

بهره ناکافی از آموزشهای سازمان جهانیگمرک

0.0252

19

قوانین دولتی و
عوامل محیطی

عدم امکان استفاده از بعضی موسسات آموزشی با کیفیت که مورد
تأیید سازمان مدیریت نمیباشد

0.0236

20

عوامل سازمان ی

فقدان تجهیزات مناسب آموزشی

21

عوامل فردی

عدم برگزاری دوره های آموزشی در محیطهای مناسب و خارج از
محل کار کارکنان

0.0204
0.0189

22

عوامل فردی

فقدان پاداش مناسب با آموزشهای اکتسابی

0.0172

23

عوامل فردی

عدم تمرکز در حضور در کالس به علت برگزاری دوره ها درمحل کار

0.0162

24

عواملسازمان ی

فقدان مناطق آموزشی مناسب در سراسر کشور

0.0159

25

عوامل فردی

انگیزه کارکنان کسب ساعات دورههای آموزشی

0.013434

26

عوامل سازمان ی

جدایی بخش آموزش از بخش منابع انسانی

0.013430

منبع( :محاسبات نگارندگان)
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با عنایت به نتایج بدست آمده و اولویتهای مشخص شده از آسیبهای بخش آموزش پیشنهادهایی
به شرح زیر ارائه میشود:
 )1در جهت رفع آسیب عدم باور مدیران ارشد سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران بخش
آموزش کارگاههای آموزشی با ساعت حداکثر  4ساعت را برای مدیران ارشد سازمان برگزار
نماید و در این کارگاهها از مدرس خواسته شود به نقش و اهمیت آموزش در سازمان تأکید
ویژه نماید .برگزاری این کارگاهها که می تواند با موضوعات آموزشی مختلف انجام شود ،هر دو
ماه یکبار بخصوص در ابتدا بهار و انتهای پاییز پیشنهاد می گردد .ابتدای بهار به دلیل ایجاد
حمایت مالی از بخش آموزش و انتهای پاییز در جهت حمایت بخش آموزش برای نوشتن برنامه
سال آتی این بخش.
 )2در کارگاههای پیشنهاد شده در بند قبلی برای مدیران ارشد حتما یک یا دو مورد با موضوع
برنامهریزی استراتژیک بخصوص با محوریت برنامهریزی استراتژیک در بخش آموزش و اهمیت
چنین برنامهای پیشنهاد میگردد .این کارگاهها ضمن تأثیر بر باور مدیران ارشد همزمان
برنامهریزی استراتژیک را مطرح و در نهایت اجرایی نمودن چنین برنامههای بلند مدت در
بخش آموزش جلوی سلیقهای عمل کردن مدیران ارشد سازمان را تا حدود زیادی در صورت
تغییر این دسته از مدیران خواهد گرفت.
 )3نیازسنجی با استفاده از پژوهش به طور ساالنه صورت پذیرد چرا که تشخیص نیاز آموزشی
کارکنان اگر به طور صحیح صورت بپذیرد در اثربخشی دورههای آموزشی و افزایش یادگیری
کارکنان تأثیر بسزایی خواهد داشت.
 )4جلب همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری در جهت انجام برنامه پیکارد که نیازمند تعامل
دانشگاه و گمرک می باشد .در این راستا الزم است جلساتی میان مسؤوالن ارشد سازمان
گمرک و وزارت مذکور برگزار تا برنامه پیکارد انجام گرفته و با این برنامه بتوان دانش کارکنان
کارکنان گمرک را بیشتر کرده ،همچنین نیروی انسانی مورد نیاز آینده سازمان گمرک را
پرورش داد.
 )5با ارائه پیشنهاد به معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ارائه
آسیبهای بوجود آمده ناشی از برخی مقررات مصوب آن معاونت جهت رفع نقص و بهبود
مقررات آموزشی در دستگاههای اجرایی کشور.
 )6جلب حمایت مدیران ارشد سازمان و تأکید بر ماده  162قانون امور گمرکی جهت حمایت مالی
از بخش آموزش سازمان که در نهایت این هزینهها که در واقع سرمایهگذاری محسوب میشود
باعث هر چه بهتر شدن عملکرد این سازمان اقتصادی گردد .بر اساس ماده  162قانون امور
گمرکی گمرک ج .ا .ایران موظف شده است ده درصد از منابع موضوع ماده  160قانون امور
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گمرکی را به منظور آموزش ،پژوهش و باالبردن سطح آگاهی ،مهارت و معلومات کارکنان
گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهرهوری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت میشود،
هزینه نماید .در ماده  160قانون امور گمرکی دو درصد از حقوق ورودی در حساب مخصوصی
نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسالمی ایران واریز میگردد و معادل آن از محل اعتبار
اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد.
گمرک ج .ا .ایران هفتاد درصد اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرکها و ابنیه و
ساختمانهای گمرک و خانه های سازمانی با اولویت گمرکهای مرزی هزینه نماید و گزارش
آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گزارش نماید.
 )7تولید منابع آموزشی کاربردی در جهت رفع نیاز آموزشی کارکنان با حمایت بخش پژوهش
سازمان.
 )8پستهای پژوهش که در ساختار سازمان حذف شده است با رعایت حداقل مدرک تحصیلی
دکتری برای رئیس گروه و معاون و مدرک نحصیلی کارشناسیارشد برای پستهای کارشناس
پژوهش ایجاد شوند .وجود پست سازمانی و افراد توانمند در انجام امور مرتبط با حوزه پژوهش
تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
 )9انجام پژوهشی با محور سوال به عبارتی پژوهشی صورت پذیرد که از کارکنان کلیه واحدها
پرسیده شود در انجام کار سواالتی که دارند را مطرح نمایند .بر اساس این سواالت میتوان
منابع کاربردی درونسازمانی و حتی برونسازمانی ایجاد کرد.
 )10شرایطی ایجاد شود که کارکنان طی انجام فعالیتهای کاری سواالتی که پیش میآید یادداشت
نموده و از افراد آگاه که مدنظر آموزش باشند و برای رفع و پاسخ چنین سواالتی در نظر گرفته
شدهاند بپرسند و در جهت ترغیب کارکنان به انجام این مورد حداقل  20سوال را به میزان 10
ساعت آموزشی در نظر گرفته شده تا ضمن افزایش یادگیری و کاربردی شدن آموزش ایجاد
انگیزهای برای کارکنان باشد.
 )11استفاده و بکارگیری افراد خبره که به مقدار زیادی در بخش آموزش سازمان مسلط باشند در
مدیریت دفتر مطالعات ،تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک به این ترتیب که با نگاهی به آینده
افرادی را برای مدیریت این دفتر از مرحله کارشناسی تا مدیریت آن پرورش داده شود تا قبل
از رسیدن به مدیریت این بخش چرخه شغلی را طی نماید.
 )12بخشی از پایاننامههای کارشناسی ارشد را که قرار است مورد حمایت مالی سازمان قرار بگیرند
را در جهت بهرهمندی بخش آموزش و پژوهش در موضوعات مورد نظر دفتر هدایت نموده تا
بتوان از نتایج آن در این بخش استفاده نمود .همچنین ترغیب کارکنان به نگارش مقاالت علمی
مورد نظر بخش آموزش نیز پیشنهاد میگردد.

131

آسیبها ،راهکارها و مدلی برای  / ... :مرتضی یاراحمدی ،رضا نجفبیگی ،کرماله دانش فرد و اکبر عالم تبریز

 )13با حمایت مدیران ارشد جایگاه آموزش که مورد تأکید در قانون امور گمرکی نیز بوده است را
ارتقاء داده و از لحاظ ساختاری این بخش را از دفتر به یک مرکز ارتقاء داده و به طور مستقیم
با ریاست سازمان در ارتباط باشد به عبارتی رئیس مستقیم مدیر آموزش رئیس کل گمرک
باشد تا بتوان اهداف و برنامههای آموزشی مورد نظر را بهتر و با سرعت بیشتری انجام داد چرا
که در حال حتضر محدودیتهای ساختاری و افزایش بوروکراسی زائد در عملکرد این بخش
تأثیر منفی میگذارد.
 )14همچنین با در نظر گرفتن پستهای کارشناس و رئیس آموزش متناسب با حوزه فعالیت و
وسعت فعالیت مسؤولین آموزش در گمرکهای اجرایی در استانها و سایر واحدهای ستادی که
این میتواند باعث افزایش انگیزه و میل کارکنان به حضور در بخش آموزش شود .در حال حاضر
تعداد زیادی از مسؤولین آموزش گمرک در استانهای تابعه با پست سازمانی غیرآموزشی به
امور آموزش میپردازند که این میتواند در امور اجرایی آموزش تأثیر منفی گذاشته و عدم تعهد
را در برخی موارد موجب شود.
 )15تعامل با وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری و ارائه پیشنهاد در اصالح سرفصل دوره های
کارشناسی مدیریت امور گمرکی و کارشناسی امور گمرکی با هدف پرورش نیروی انسانی مورد
نیاز سازمان که در صورتیکه این تعامل بوجود آید برخی از هزینههای آموزشی که گمرک برای
کارکنان نا آگاه به امور گمرکی متحمل میشود برطرف خواهد شد .از طرفی استخدام
فارغالتحصیالن این رشته ها که در سازمان گمرک نیز انگیزهای برای حضور در این رشتههای
تحصیلی خواهد شد.
 )16ترتیبی اتخاذ گردد که بازخورد عدم یادگیری از آموزشهای برگزار شده به کارکنان منعکس
شود و در صورتیکه ضعف عملکردی ناشی از عدم آموزش باشد تنبیه مشخصی برای این دسته
از کارکنان در نظر گرفته شود به طور مثال دورههای آموزشی نخست بدون اخذ شهریه از
کارکنان برگزار میشود در صورت نیاز به طی آموزش مجدد از کارکنان هزینه دریافت گردد یا
در ارزشیابی پایان سال به صورت یک نکته منفی لحاظ گردد تا کارکنان در حضور در کالس
به دنبال یادگیری باشند.
 )17آموزشهای اکتسابی در ارتقاء کارکنان لحاظ گردد.
 )18رعایت مواد  160و  161قانون امور گمرکی باعث رفع نیازهای رفاهی کارکنان می شود و از
بین رفتن مشکالت روحی روانی کارکنان شده و موجب شود تا کارکنان با رغبت بیشتری در
دورههای آموزشی شرکت نمایند .در ماده  161قانون امور گمرکی بیست درصد منابع موضوع
ماده  160قانون امور گمرکی به منظور تشویق ،ترغیب ،پاداش و هزینههای رفاهی و درمانی و
کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاههای اجرایی که در مکانهای تحت

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال چهارم ،شماره  ،14پاییز 1396

132

مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده  12این قانون خدمت ارائه مینمایند ،متناسب با نقش
آنها پرداخت نماید ،در نظر گرفته شده است.
 )19استفاده از برنامههای آموزشی سازمان جهانی گمرک به عنوان بخشی از آموزشهای مورد نیاز
کارکنان سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران.
 )20استفاده از آموزشهای بخش خصوصی با ارائه راهکارهای قانونی حتی اگر هزینههای برگزاری
یک دوره آموزشی افزایش یابد.
 )21ایجاد مناطق آموزشی و تجهیز آنها با استفاده از ماده  162قانون امور گمرکی که با استفاده از
این مناطق آموزشی میتوان کارکنان را از محل کار جدا کرده که این حالت می تواند توجه و
تمرکز کارکنان را در دورههای آموزشی افزایش داده و باعث اثربخشی بیشتر دورههای آموزشی
گردد.
 )22رایزنی و پیگیری جهت ایجاد مرکز آموزشهای گمرکی غرب آسیا ،با عنایت به رشد کشورهای
دریای خزر امکان از دست رفتن این فرصت وجود دارد به عبارتی هر زمان اقدام شود خیلی
زود نخواهد بود.
 )23استفاده از آموزشهای الکترونیکی در جهت ایجاد امکان آموزش برای کلیه کارکنان.
 )24استفاده از امکانات الکترونیکی جهت تولید منابع الزم جهت بهرهمندی کارکنان حین انجام
فعالیت.
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شناسایی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای آموزشی مدیران شهرداری تهران
مریم حافظی

*1

فاطمه مرادی

2

(تاریخ دریافت1396/01/15 :؛ تاریخ پذیرش)1396/06/19 :
چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای آموزشی مدیران شهرداری تهران است .روش
تحقیق در این پژوهش ،توصیفی از نوع پیمایشی است و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار میگیرد .جامعه آماری
در این پژوهش مدیران شهرداری تهران هستند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده سه گروه از مدیران عالی
 15نفر ،مدیران میانی  45نفر و مدیران اجرایی  62نفر انتخاب گردیدند .برای جمعآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه
محقق ساخته مولفهها و شاخصهای شایستگی های آموزشی مدیران براساس نظریه رابرت ال کاتز (شناسایی سطوح سه
گانه مدیریتی عالی ،میانی ،اجرایی) استفاده گردید .پرسشنامه مورد نظر ،دارای  66سوال و مطابق با مقیاس لیکرت تنظیم
شده است .روایی پرسشنامه به تأیید اساتید و متخصصان حوزه مورد نظر رسید و ضریب پایایی آن نیز ،با استفاده از روش
آلفای کرونباخ 0/964برآورد گردید .به منظور تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده ،از آزمون استباطی  tتک گروهی و
آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده گردید .نتایج داده های پژوهش نشان دهنده شناسایی معیارها و شاخصهای هر یک
از شایستگی های آموزشی مدیران و همچنین مدل مفهومی شایستگیهای آموزشی مدیران شهرداری است .نتایج نشان داد
که تمامی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای ادراکی ،شایستگیهای انسانی و شایستگیهای فنی مدیران ارشد در حد
مطلوب است .نتایج نشان داد که تمامی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای انسانی ،شایستگیهای فنی مدیران میانی در حد
مطلوب بوده و شایستگیهای ادارکی مدیران میانی در حد متوسط ارزیابی میگردد .نتایج نشان داد که تمامی شاخصهای
ارزیابی شایستگیهای ادراکی ،شایستگیهای انسانی و شایستگیهای فنی مدیران اجرایی در حد مطلوب است.
واژههای کلیدی :شایستگیهای ادراکی ،شایستگیهای انسانی ،شایستگیهای فنی ،مدیران عالی ،مدیران میانی ،مدیران
اجرایی.

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت دولتی ،گرایش تشکیالت و روشها  ،دانشکده مدیریت و حسابداری .دانشگاه آزاد قزوین ،ایران .مسئول
مکاتباتhafezy.tiktak@gmail.com :
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت شهری ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
امروزه یکی از مزیتهای نسببی ،مهبم و اساسبی سبازمانها در محبیط رقبابتی و نبامطمئن ،عامبل
مدیریت آنهاست .باتوجه به اینکه در دنیای کنونی در پشت هر ماشین بزرگ اقتصادی نام یک مدیر ببه
چشم میخورد ،بدون شک اعمال مدیریت اثربخش و کارا ضامن موفقیت سازمان در رسیدن به اهبداف و
راهبردهای خود است (فردی آذر .)1380 ،هرسی و بالنچارد اظهار داشتند که سازمان موفبق مشخصبه
ای دارد که به وسیله آن از سازمان ناموفق شناخته میشود و آن چیزی نیست جزء «مدیریت و رهببری
پویا و اثربخش» .چنانچه در راس سازمانها ،مدیرانی کارآمد ،شایسته ،ماهر ،باتجرببه و کبامالً آگباه ببه
اصول و فنون مدیریت قرار گیرند ،موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف سازمانی تضبمین خواهبد شبد
( .)Blanchard & Hersey,1998یکی از سرمایههای اصلی و معنوی هر سازمانی سرمایه نیروی انسبانی
آن سازمان است  .سیستم ارزیابی شایستگیهای آموزشی مدیران یکی از حوزههای مهم مدیریت منبابع
انسانی است که میتواند بطور قابل مالحظهای عملکرد سازمان و مزیت رقابتی را تحت تأثیر قبرار دهبد.
شناسایی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای آموزشی مدیران و طرحریزی این سیستم در یبک سبازمان
کار پیچیده و حساسی است و نمیتوان آن را بدون استفاده از رویکبرد منسبجم و کارآمبد ببه سبرانجام
رساند.
شناسایی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای آموزشی مدیران کمک می کند که سازمانها در جهت
بکارگیری مدیرانی با تواناییهای شناخته شده و بالقوه در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیرند و با دقبت و
سرعت بیشتری به اهبداف خبود برسبند .ارزیبابی شایسبتگیهای آموزشبی ببا اسبتفاده از ابزارهبای آن
(شاخصها) میتواند تواناییهای مدیران را شناسایی و شکوفا نماید و همچنبین آن را در جهبت توسبعه
شایستگیهای جدید در مدیریت استراتژیک ،برنامه ریزی بهبود عملیاتی در مدیریت شبهری ببا چشبم
اندازی برای اصالحات در بخش مدیریتی (ارتقاء شغلی و شایسته ساالری و  )...بکار بندد .توسعه بهببود
شایستگیهای آموزشی مدیران در هر سطحی موجب میشود که کارایی تیم و متقبابالً عملکبرد متببت
سازمان باال برود و موجب میشود که بینش جدیبدی در اسبتراتژی هبای نوآورانبه در مبدیریت بخبش
شهری بدست آید .می بایست از آخرین رویدادها و مسائل در مدیریت شبهری اسبتفاده کبرد و مبدیران
شهرداری آینده را با توجه به کسب شایستگیهای آموزشی خاص و ویژه آماده ساخت .بنبابراین سبوالی
که مطرح میشود این است که شاخصهای شناسبایی شایسبتگیهای آموزشبی مبدیران شبهرداری در
سطوح مختلف مدیریتی (عالی؛ میانی و عملیاتی) کدامند؟ و یا با چه شاخصهایی میتوان آنهبا را رتببه
بندی کرد؟دستهبندی راببرت کباتز یکبی از معروفتبرین دسبتهبندیها در ادبیبات مبدیریت اسبت .او
شایستگیهای الزم ببرای مبدیران را ببه سبه دسبته شایسبتگیهای ادراکبی ،شایسبتگیهای انسبانی و
شایستگیهای فنی تقسیمبندی کرد .بنظر کاتز با حرکت به سبمت سبطوح عبالی سبازمان ببر اهمیبت
شایستگیهای ادراکی افزوده میشود و از اهمیت شایستگیهای فنی کاسته میشود.
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شایستگی ادراکی (مفهومی) یعنی ،توانایی ذهنبی ببرای درك و تجزیبه و تحلیبل پیچیبدگیهای
سازمان و فهم همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده کبار و فعالیبت سبازمانی بهصبورت یبک کبل واحبد
(سیستم) است (عالقه بند .)1388 ،شایستگی انسانی بهمعنی توانایی در کارکردن ،درك نمودن و ایجاد
انگیزش در فرد یا گروه است (رابینز .)1393 ،شایستگی فنّی عبارت از توانبایی مبدیر در کباربرد دانبش
تخصصی یا تخصصهای ویژه است .شایستگی فنی مربوط است به اسبتفاده فبرد از اببزار ،شبیو کبار و
فنون الزم در یک زمینه تخصصی (رابینز.)1393 ،
مهمترین مدل های دسته بندی شایستگیهای آموزشی مدیران را میتوان به شرح ذیل عنوان کرد:
1
• دسته بندی شایستگیهای مدیریتی کاتز
•

دسته بندی شایستگیهای مدیریتی هنری میتنزبرگ

•

دسته بندی شایستگیهای مدیریتی هنری هلریگل و اسلوکام

•
•

دسته بندی شایستگیهای مدیریتی کریک هیکمن و مایک سیلوا
5
دسته بندی شایستگیهای مدیریتی راشفورد و کقالن

2
3
4

• دستهبندی شایستگیهای مدیران برنز
روحانی  1389در تحقیقی با عنوان طراحی مدل ارزیابی شایستگیهای نرم برای انتخاب مدیران در
سازمان های پروژه محور (شرکت پایانه های نفتی ایران) یک مدل تلفیقی برای تعریبف شایسبتگیها و
صالحیت های الزم مبدیران در دو بخبش اساسبی شایسبتگیهای (فنبی و تکنیکبی) و شایسبتگیهای
(رفتاری ،رهبری و اخالقی) طراحی کرده است کبه موجبب شبناخت بهتبر سبازمان از توانمنبدی هبای
مدیران خود شده است.
تحقیقی با عنوان ارزیابی شایستگیها ،مهارت ها و تواناییهای مدیران آموزشبی در هبر سبه مقطبع
تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان ممسنی از دیدگاه مدیران و کارکنان آموزشبی انجبام شبده اسبت.
نتایج در مورد هر سه متغیر شایستگیها ،مهارت ها و تواناییهای مدیریتی نشان میدهبد کبه مبدیران
آموزشی در هر سه مقطع تحصیلی از دیبدگاه هبای مبدیران و کارکنبان از شایسبتگیها ،مهبارت هبا و
تواناییهای مدیریتی مورد نیاز برخوردار می باشند .نتایج حاصل از آزمونهبای  tهمچنبین بیبانگر ایبن
مطلب است که میان «نتایج خودارزیابی مدیران آموزشی» و «نتایج حاصبل از ارزیبابی مبدیران توسبط
کارکنان» در خصوص شایستگیها ،مهارت ها و تواناییهای مدیران آموزشی در هر سه مقطع تحصبیلی
اختالف معناداری وجود دارد .دیگر یافتههای تحقیق نشان میدهد کبه مبدیران از دیبدگاه کارکنبان از
6
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شایستگیها ،مهارتها و تواناییهای مدیریتی مورد نیاز برخوردار نهسبتند .تحقیقبی ببا عنبوان بررسبی
شایستگیهای مدیریتی و ارزیابی عملکرد مدیران ادارات تربیت ببدنی اسبتان مازنبدران صبورت گرفتبه
است .نتایج نشان میدهد که در بین گزینههای شایستگی اداراکی گزینه اهداف استراتژیک و بلند مدت
و آگاهی از قوانین و مقررات ،در بین گزینههای شایستگی انسانی گزینه شنود موثر و در بین گزینههای
شایستگی فنی گزینه تفویض اختیار از باالترین اولویت در بین گزینهها برخوردار هسبتند و در ارزیبابی
عملکرد مدیران شایستگی ادراکی در اولویت اول و شایستگیهای انسانی و فنبی ببه ترتیبب در اولویبت
دوم و سوم قرار گرفتند .مطالعه و بررسی ویژگی های سازمانهای موفق توسط پیتبرز و واتبرمن نشبان
داده است که سازمان های موفق سازمانهایی بوده اند که از یک سو ،در ارزیابی ،انتخاب و جذب نیروی
انسانی دقت به خرج دادهاند و از سوی دیگر ،از منابع انسانی خویش به طریقه بهینه و بهبره ور اسبتفاده
نموده اند .پیترسون )2004( 1معتقد است که شایستگیهای مبدیریتی باعب بهببود عملکبرد مبدیریت
شده و به کمک آن ،سازمان به اهداف خود نائل میگردد .براساس نظبر گیلسبین و گایسبتر )2008(2
مدیران برای کسب موفقیتهای متوالی و به دست آوردن فرصتهای جدید ،باید به دنببال تحقیقبات و
اطالعات راهگشا باشند (غفوریان.)1382 ،
به نظر کاتز( ،)1991شایستگیها ،تواناییها را نشان می دهد کبه قاببل توسبعه ببوده و خبود را در
عملکرد نشان میدهد و ببه نبدرت ببه صبورت ببالقوه اسبت .او الزمب مبدیریت اثبربخش را دارا ببودن
شایستگیهای سه گانه ،ادراکی ،انسانی و فنی میداند که هر کدام می توانند ببه طبور مجبزا پیشبرفت
کنند .شایستگیها یا مهارتهای ادراکی ،به توانایی ذهنی فبرد در هماهنب کبردن همبه فعالیتهبا و
منافع سازمان مربوط است (رابینز.)1393 ،
ال تنت وای  )2009(3نیز گزارش داد که ارتباط بین شایسبتگیهای راهببردی و عملکبرد مبدیران،
میانجی و جزء جدایی ناپذیر یکپارچگی عرض تولیدات است .شایستگی انسانی ،توانبایی کبار ببا افبراد و
درك و برانگیختن دیگران هم در سطح فردی و هم در سطح گروهی است .مدیران بایبد شایسبتگیهای
انسانی قوی را برای ایجاد ارتباط و برانگیختن و تفویض امبور داشبته باشبند .ال سبابا  )2001(4معتقبد
است که شایستگیهای انسانی در مدیران پروژه بیشترین تبأثیر را روی شبیو مبدیریت آنهبا میگبذارد
(غفوریان.)1382،
دن ویکتوریا 5در سال  ،2000در پژوهش خود دریافته است که دو شاخص مهم ،موثربودن و متعهد
بودن رهبری میتواند سازمان را از وضع نامساعد به وضع بهینه انتقال دهد و بهترین مدل رهبری ببرای
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مدیران آن است که از یک طرف به عنوان تسهیل کننده امر اصالحات و نوسازی گردد و از طرف دیگبر
سازمان را به عنوان یک جامعه یادگیرنده درآورد و بتواند شرایط رهبری انتقالی 1را به وجود آورد.
ویتکر و ولنتن در بررسی پژوهشهای به عمل آورده ،شاخصهای مشترك مدیران موثر را شناسایی
کردهاند:
• میزان پذیرش مسئولیت در تمام جنبههای سازمان؛

• میزان ارتباطات و درگیری آنها با مسائل و داشتن ادراکات دقیق؛
• میزان دریافت اطالعات و بازخورد از طرف کارکنانی که به طور غیررسمی رهبری کارکنبان را
به عهده دارند.
لوتانز در مطالعات خود برای تشریح مدیریت «اثربخش» دو معیار را به کار گرفته است:

• تحقق اهداف سازمان با استانداردهای کمی و کیفی باال.
• ایجاد رضایت و تعهد کاری در کارکنان.
هاسکو )2006( 2مهارت های مورد نیاز برای رهبری را از ملزومات اصلی کار تیمی بیان میکنبد .او
کار مناسب تیمی را مستلزم داشتن مهارتهای الزم می داند که توسط مدیران با واگذاری مسئولیت به
را فراد تیم و زیردستان کسب میشود ( .)Kastanias & Helfat, 1991اذعان کردند که ایبراد سبطوح
مهارتی کاتز (فنی ،انسانی ،ادراکی) این است که سازمانها و محیطهای گوناگونی که ایبن مهارتهبا در
آنها به کار میروند ،از یکدیگر مجزا نشدهاند .مهارتهای مدیریتی به زعم آنهبا عبارتنبد از :مهارتهبای
عمومی ،مهارتهای خاص و مربوط به صفت یا کسب و کار و مهارتهای مربوط به سازمان خاص.
همچنین مهارتهای مدیریتی در ارتباطات مدیریتی برای ببه دسبت آوردن رضبایت سبهامداران در
تمامی مراحل کار بسبیار حسباس اسبت ( .)Broun & Walker, 2004پنبت و بارونبدی )2008( 3در
پژوهشی بر لزوم اهمیبت آمبوزش دانشبگاهی مهارتهبای انسبانی و فنبی ببرای مبدیران پبروژه صبحه
گذاشتند.
ببا اسبتفاده از اسبتانداردها و منبابع موجبود ،یبک مبدل تلفیقبی نسببتاً جبامع ببرای شباخصهای
شایستگیهای آموزشی مدیران شهرداری تعریف شده است .به این صبورت کبه ابتبدا مولفبهها انتخباب
شدند و از مولفههای موجود شاخصها تعیین و تعریف شدند سپس ببه آنهبا وزن دهبی شبد تبا معیبار
شایستگیها مشخص شود.
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شایستگیهای آموزشی مدیران

شایستگی ادراکی

شایستگی انسانی

شایستگی فنی

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق
منبع( :یافتههای نگارندگان)

شایستگی گفتاری

برنامه ریزی

شایستگی شنیداری

سازماندهی

شایستگی

هدف گذاری

تعامالت

آینده نگری
کلی نگری
شناسایی فرصت ها

ایجاد

حل مسئله

هوش هیجانی

شناخت اقتصاد جهانی

نوشتاری

مهارت

شببناخت قابلیببت هببای
سازمان درسطح ملی

حس مبارزه جویانه

مکاتبات اداری
مسئولیت پذیری

چالشگر و پرانرژی
ممارست

خود آگاهی

انعطاف پذیری

خود مدیریتی

پایداری

آگاهی اجتماعی
مدیریت رابطه

شکل  :2ماتریس شایستگیها
منبع( :یافتههای نگارندگان)

مدیریت تغییر

مراودات اجتماعی

ابهام زدایی
پاسخ دهی

مدیریت منابع

اولویت بندی وظایف

تجزیه و تحلیل خطر

شبببناخت فرهنببب
ساختار سازمانی

کنترل و نظارت

حل تعارض

ابزار تشویقی

و

اینترنت

ارزیابی اثربخش

گزارش نویسی

پاسخگویی

شناخت و درك ارزشها

مذاکره

مشارکت

تشخیص هوشمندانه

مدیریت ریسک

اجتماعی

تعامل

انگیزه

بحران

برنامه ریزی جامع

شایستگی بازخوردی

اداره جلسات
امور شخصی
شناسایی راهزنان زمان
تحصیالت

مهارت خود
الزامی

انگیزشی

متخصص بودن

مدیریت

غیر شناختی

کارگروهی

بکارگیری نرم افزار مدیریتی

ارتباطی

دستوری

ارتقاء بهر وری

تدوین راهبرد

تسلط بر ICDL
داشتن سواد رسانه ای

آموزش کارکنان

مدیریت زمان

نوآوری

ادراکی

بسیج کردن منابع

مدیریت عملکرد

خالقیت و

رفتاری

نفوذ پذیری

رهبری

تحلیلی

کار با کامپیوتر

مهارت ادراکی

تصمیم گیری

مهارت انسانی
رفتار سیاسی

مهارت فنی
کار با اتوماسیون اداری

تجربه
تخصص
تمرین
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با مبنا قرار دادن پژوهشهای انجام شده و در پیشگرفتن نگاهی سیستماتیک جهت شناسایی و
تعیین الوگوی معیارها شاخصهای ارزیابی شایستگیهای آموزشی مدیران شهرداری ،این تحقیق سعی
دارد تا به سؤاالت زیر پاسخ دهد؛
سوال اصلی تحقیق :شاخصهای ارزیابی شایستگی مورد نیاز مدیران شهرداری کدامند؟
برای تحلیل این سوال بر اساس مدل تحقیق ،سه سوال فرعی تعریف میکنیم:
• شاخصهای ارزیبابی شایسبتگی ادراکبی مبورد نیباز مبدیران سبطوح مختلبف شبهرداری
کدامند؟
• شاخصهای ارزیابی شایستگی انسانی مورد نیاز مدیران سطوح مختلف شهرداری کدامند؟
•

شاخصهای ارزیابی شایستگی فنی مورد نیاز مدیران سطوح مختلف شهرداری کدامند؟

•

اولویت بندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای مدیران شهرداری چگونه است؟

برای پاسخگویی به سوالها ابتدا مروری بر ادبیات تحقیق داشته و با توجه ببه مبدل شایسبتگیهای
سه گانه کاتز 66 ،شاخص برای ارزیابی شایستگیهای مدیران استخراج شد .ببرای تعیبین شباخصهای
پیشنهادی بر اساس هر یک از شایستگیهای سه گانه ادارکی ،انسانی و فنی تعدادی مولفه تعریف شد.
 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعبات توصبیفی از نبوع پیمایشبی
است .جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق عبارتنبد از مبدیران شبهرداری تهبران کبه مجموعبه ای از
هشت معاونت و ادارات کل آنهاست (در سه سطح مدیریتی ارشد ،میانی و عملیاتی) کبه مبدیران عبالی
شامل معاونین شهردار ،مدیران کل ستادی و مدیر عامل سازمانها و شبرکتها .مبدیران میبانی شبامل
مدیران ستادی ،معاونین اداره کل و مدیر دفتر مبدیر کبل .مبدیران عملیباتی شبامل مبدیر پشبتیبانی،
دبیرخانه ،اداری ،مالی که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده سبه گبروه از مبدیران عبالی 15
نفر ،مدیران میانی  45نفر و مدیران اجرایی  62نفر انتخاب گردیدند .در این تحقیق دستهبندی مبدیران
در سه سطح عالی ،میانی و اجرایی بر اساس گروه و مرتبه شغلی است.
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جدول  :1توزیع افراد نمونه بر حسب سمت (رده شغلی)
ردیف

سطح
مدیریت

گروه و مرتبه شغلی

1

مدیران
عالی

گروه  6مرتبه 16
و باالتر

2

مدیران
میانی

گروه  5مرتبه 15
گروه  4مرتبه 14

3

مدیران
عملیاتی

گروه  3مرتبه 13
گروه  2مرتبه 12
گروه  1مرتبه 11
جمع کل

سمت
معاونین شهردار
مدیران کل ستادی
مدیر عامل سازمان ها و شرکتها
مدیران ستادی
معاونین اداره کل
مدیر دفتر مدیر کل
مدیر پشتیبانی
مدیر دبیرخانه
مدیر واحدهای ادارات کل

فراوانی

15

45

62
122

منبع( :محاسبات نگارندگان)

برای جمعآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته مولفهها و شاخصهای شایسبتگیهای
آموزشی مدیران براساس نظریه رابرت ال کاتز (شناسایی سطوح سه گانه مدیریتی عالی ،میانی ،اجرایی)
استفاده گردید .پرسشنامه از نوع محقق ساخته و بر اساس طیف پنج تایی لیکرت است .تمامی معیارهبا
و مولفهها و شاخصها برای هر شایستگی ،به صورت سوال در آمده و در پرسشنامه مطبرح شبده اسبت.
این پرسشنامه شامل  66گویه (سوال) است کبه ببرای شناسبایی شباخصهای ارزیبابی شایسبتگیهای
مدیران با استفاده از تعریف شایستگیهای سه گانه مدیریت (ادراکی ،انسانی و فنی) براساس طیف پبنج
بخشی لیکرت تنظیم شده است که از طیف بیشترین اهمیت با انتخاب گزینه  Aتا بی اهمیتترین آنهبا
با انتخاب گزینه  Eطراحی شدهاند.
برای تعیین روایی پرسشنامه تمامی سوال ها از ادبیات موضوع تهیه شد با توجه به اینکه سبوالهای
ابزار ،معرف ویژگیها و شایستگیهای آموزشی مدیران شهرداری است و محقق قصد انبدازهگیری آنهبا
را دارد ،آزمون دارای اعتبار محتوا است که مورد تأییبد خبرگبان سبازمانی و متخصصبان مربوطبه قبرار
گرفته تا اعتبار نظری یا قضاوتی تحقیق افزایش یابد .برای آزمون پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه نیبز
از میان روش های عمده سنجش ثبات و پایداری ،روش سازگاری با محاسبه آلفای کرونباخ انتخاب شد.
ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/964بدست آمده است.
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 -3یافتههای پژوهش
جهت بررسی وضعیت شاخصها از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است .بر اساس طیبف پبنج
تایی لیکرت از  1تا  (A=5, B=4, c=3, D=2,E=1) 5به هر یک از گزینهها امتیباز داده شبده اسبت.
چنانچه هر یک از شاخصها به طور متوسط امتیازی باالتر از  3را کسب کنند به عنوان شاخص ارزیبابی
شایستگی مدیران انتخاب و در غیر این صورت با امتیازی کمتر از  3از بین گزینهها حبذف میشبود .در
این بخش ابتدا به ستون سطح معنی داری مراجعه میشود اگر این مقبدار از  0/05کبوچکتر باشبد ایبن
آزمون در آن شاخص معنادار بوده و تفاوت معناداری با مقدار متوسط  3وجود دارد .اگبر مقبدار تفباوت
میانگین در این حالت متبت باشد نشان دهنده وضعیت متوسبط ببه بباالی شباخص اسبت و در حالبت
منفی بودن تفاوت میانگین نشان دهنده وضعیت متوسط به پایین شاخص است.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که تمام شاخصهای ارزیابی شایستگیهای سه گانه تعریبف شبده
مورد تأ یید مدیران شهرداری قرار گرفته اند .با توجه به کوچکتر بودن سطح معنبیداری از میبزان 0/05
و متبت بودن تفاوت میانگین ،مشخص میشود تمامی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای مدیران ارشد،
میانی و عملیاتی در حد مطلوب می باشد و میانگین شاخصهای بدست آمده از تمام شباخصها بیشبتر
از  3امتیاز بوده است.

اولویت بندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای ادراکی مدیران

شاخصهای ارزیابی شایستگیهای ادراکی مدیران ارشد ،میانی و اجرایی دارای  24گویه می باشبد
که توسط آزمون فریدمن اولویت بندی شده اند .با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داری فریدمن از
میزان  0/05مشخص میشود تفاوت معناداری در میان رتبههای شاخصها وجبود دارد و اولویتبنبدی
معنادار است.
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جدول  :2اولویتبندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای ادراکی مدیران ارشد
شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

15/29

تجزیه و تحلیل
خطر

13/23

تصمیم گیری تحلیلی

13/68

تشخیص
هوشمندانه
خود مدیریتی

14/57

خالقیت انگیزشی

13/21

ارتقاء بهره وری

13/61

14/11

برنامه ریزی جامع

13/21

مدیریت رابطه

13/54

کلی نگری

13/96

آگاهی اجتماعی

13/18

حل مسئله

13/32

هدفگذاری

13/04

تصمیم گیری
رفتاری

10/25

خالقیت شناختی

12/93

شناخت فرهن و
ساختار سازمانی

11/79

تصمیم گیری
دستوری

7/07

خالقیت غیرشناختی

11/54

تصمیم گیری
ادراکی

12/39

آینده نگری

12

ابهام زدایی

10/43

شناخت اقتصاد
جهانی و آگاهی از
روندهای بین المللی

10/39

شناسایی فرصت
ها و تهدیدها

12/04

شناخت قابلیت های
سازمانی در سطح
ملی

12/21

خود آگاهی

منبع( :محاسبات نگارندگان)
جدول :3اولویتبندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای ادراکی مدیران میانی
شاخص
تصمیم گیری
تحلیلی
خالقیت انگیزشی

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

16/54

ارتقاء بهره وری

13/21

آگاهی اجتماعی

12/18

14/44

کلی نگری

13/05

برنامه ریزی جامع

11/99

حل مسئله

14/14

هدفگذاری

13/01

خالقیت شناختی

11/94

شناسایی فرصت
ها و تهدیدها

14/13

تصمیم گیری ادراکی

12/63

تصمیم گیری
دستوری

5/05

تجزیه و تحلیل
خطر

12/40

آینده نگری

12/61

تصمیم گیری رفتاری

11/38

مدیریت رابطه

13/76

خود مدیریتی

12/55

خالقیت غیرشناختی

10/46

13/57

شناخت فرهن و
ساختار سازمانی

13/92

شناخت اقتصاد
جهانی و آگاهی از
روندهای بین المللی

9/87

13/25

تشخیص هوشمندانه

12/30

ابهام زدایی

11/62

شناخت
قابلیتهای
سازمانی در سطح
ملی
خود آگاهی

منبع( :محاسبات نگارندگان)
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جدول :4اولویتبندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای ادراکی مدیران اجرایی
شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین

شاخص

رتبه

میانگین
رتبه

تصمیم گیری تحلیلی

17/ 92

ارتقاء بهره وری

14/ 03

خود مدیریتی

12/ 64

خود آگاهی

16/ 23

آگاهی اجتماعی

13/ 49

تشخیص هوشمندانه

12/ 60

10/ 14

شناخت اقتصاد جهانی و
آگاهی از روندهای بین

6/ 88

شناسایی فرصت ها و
تهدیدها

15/ 74

شناخت قابلیت های
سازمانی در سطح ملی

المللی

برنامه ریزی جامع

15/ 44

تصمیم گیری ادراکی

14/ 25

مدیریت رابطه

13/ 12

خالقیت غیرشناختی

15/ 06

خالقیت انگیزشی

12/ 52

تصمیم گیری دستوری

5/ 76

شناخت فرهن و
ساختار سازمانی

14/ 70

تصمیم گیری رفتاری

9/ 90

ابهام زدایی

9/ 94

خالقیت شناختی

12/ 05

کلی نگری

11/ 36

آینده نگری

11/ 14

حل مسئله

12/ 02

تجزیه و تحلیل خطر

11/ 34

هدفگذاری

11/ 75

منبع( :محاسبات نگارندگان)

اولویتبندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای انسانی مدیران

شاخصهای ارزیابی شایستگیهای انسانی مدیران ارشد دارای  23گویه می باشد و تفاوت معناداری
در میان رتبه های شاخصها وجود ندارد و اولویتبندی معنادار نیست.
جدول  :5اولویت بندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای انسانی مدیران ارشد
شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

تاثیرگذاری و نفوذ

14/ 43

شایستگی گفتاری

11/ 53

مکاتبات اداری

12/ 13

شایستگی شنیداری

13/ 77

ممارست

11/ 30

پایداری

12/ 13

مذاکره

13/ 60

شایستگی ارتباطی
بازخوردی

11/ 23

کارگروهی

11/ 83

انعطاف پذیری

13/ 20

استفاده از ابزار تشویقی

11/ 13

رفتار سیاسی

12/ 37

بسیج کردن منابع و
سرمایه ها

13/ 17

آموزش به کارکنان

11/ 07

مسئولیت پذیری

12/ 33

تعامل با مافوق ،هم رده و
زیردست

13/ 03

مراودات و مشارکت های
اجتماعی

10/ 50

ایجاد حس مبارزه
جویانه

11/ 63

پاسخگوی چالشگر و
پرانرژی

12/ 73

تفویض اختیار

10/ 13

مشارکت دادن کارکنان
در تصمیم گیری

11/ 80

گزارش نویسی

12/ 47

حل تعارض

8/ 47

منبع( :محاسبات نگارندگان)
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شاخصهای ارزیابی شایستگیهای انسانی مدیران میانی و اجرایی دارای  23گویه میباشبد و تفباوت
معناداری در میان رتبههای شاخصها وجود دارد و اولویتبندی معنادار است.
جدول :6اولویت بندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای انسانی مدیران میانی
شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

تاثیرگذاری و نفوذ

15/49

پایداری

12/28

رفتار سیاسی

12/48

تعامل با مافوق ،هم
رده و زیردست

14/36

بسیج کردن منابع و
سرمایه ها

13/97

استفاده از ابزار
تشویقی

12/30

مکاتبات اداری
شایستگی شنیداری

10/95
13/76

حل تعارض
شایستگی گفتاری

9/98
11/72

مذاکره
کارگروهی

12/65
11/48

آموزش به کارکنان

13/29

مسئولیت پذیری

11/63

گزارش نویسی

11/21

ممارست

12/95

مراودات و مشارکت
های اجتماعی

9/65

12/22

شایستگی ارتباطی
بازخوردی

11/78

ایجاد حس مبارزه
جویانه

8/74

تفویض اختیار
مشارکت دادن
کارکنان در تصمیم
گیری
پاسخگوی چالشگر و
پرانرژی

11/53

انعطاف پذیری

11/19

10/40

منبع( :محاسبات نگارندگان)

جدول :7اولویت بندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای انسانی مدیران اجرایی
شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

شایستگی گفتاری

14/62

شایستگی شنیداری

10/75

حل تعارض

11/19

تاثیرگذاری و نفوذ
تعامل با مافوق ،هم
رده و زیردست

14/48

پایداری
ایجاد حس مبارزه
جویانه

10/66

کارگروهی
پاسخگوی
چالشگر و پرانرژی

11/32

14/31

10/61

11/16

مسئولیت پذیری

13/67

استفاده از ابزار
تشویقی

9/46

شایستگی
ارتباطی
بازخوردی

10/75

رفتار سیاسی

31/28

مذاکره

11/43

تفویض اختیار

11/75

بسیج کردن منابع و
سرمایه ها

12/78

مراودات و مشارکت
های اجتماعی

11/33

مشارکت دادن
کارکنان در
تصمیم گیری

11/29

انعطاف پذیری

12/41

ممارست

12/12

مکاتبات اداری

12/19

آموزش به کارکنان

12/37

گزارش نویسی

12/06

منبع( :محاسبات نگارندگان)
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اولویتبندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای فنی مدیران

شاخصهای ارزیابی شایستگیهای فنی مدیران ارشد دارای  19گویه میباشد که توسط آزمون فریبدمن
اولویتبندی شدهاند .با توجه به بزرگتر بودن سطح معنیداری فریدمن از میزان  0/05مشخص میشبود
تفاوت معناداری در میان رتبههای شاخصها وجود ندارد و اولویتبندی معنادار نیست.
جدول  :8اولویت بندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای فنی مدیران ارشد
شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

برنامه ریزی

11/77

کنترل و نظارت

10/87

مدیریت منابع

11/20

تحصیالت

10/23

تخصص
سازماندهی

11/17
11/10

اتوماسیون
آشنایی با اینترنت

9/90
9/90

اولویت بندی وظایف
و فعالیت ها

11

بکارگیری نرم
افزارهای مدیریتی

9/80

تجربه

10/93

خود تمرینی

9/67

مدیریت تغییر

9/53

شاخص

میانگین
رتبه

شناسایی راهزنان
زمان
داشتن سواد رسانه
ای

9/43
9/33
7/73
7/23

انجام امور شخصی
اداره جلسات
آشنایی و تسلط بر
ICDL
ارزیابی اثربخش

9/63
9/57

منبع( :محاسبات نگارندگان)

شاخصهای ارزیابی شایستگیهای فنی مدیران میبانی و اجرایبی دارای  19گویبه میباشبد کبه تفباوت
معناداری در میان رتبههای شاخصها وجود دارد و اولویتبندی معنادار است.
جدول  :9اولویتبندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای فنی مدیران میانی
شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

مدیریت منابع

12/25

کار با اتوماسیون

8/96

تجربه

10/99

اولویت بندی وظایف و
فعالیتها

12/10

بکارگیری نرم افزارهای
مدیریتی

9/02

آشنایی و تسلط
بر ICDL

7/04

برنامه ریزی

11/96

تحصیالت

8/50

ارزیابی اثربخش

10/39

تخصص

11/76

آشنایی با اینترنت

8/43

سازماندهی

10/29

انجام امور شخصی

8/37

مدیریت تغییر
داشتن سواد
رسانه ای

10/32

کنترل و نظارت

10/99

خود تمرینی

7/78

اداره جلسات

شناسایی راهزنان
زمان

10/99

منبع( :محاسبات نگارندگان)
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جدول  :10اولویتبندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای فنی مدیران اجرایی
شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

شاخص

میانگین
رتبه

اولویت بندی وظایف و
فعالیتها

13/75

داشتن سواد رسانه ای

8/80

آشنایی و تسلط
بر ICDL

12/72

بکارگیری نرم افزارهای
مدیریتی

4/99

کنترل و نظارت

10/12

خود تمرینی

10/08

شناسایی راهزنان زمان

12/66

مدیریت تغییر

9/29

کار با اتوماسیون

9/72

برنامه ریزی

11/74

مدیریت منابع

9/28

تجربه

8/69

اداره جلسات

11/33

سازماندهی

9/20

تحصیالت

8/52

تخصص

11/30

ارزیابی اثربخش

9/08

آشنایی با
اینترنت

7/60

انجام امور شخصی

11/14

منبع( :محاسبات نگارندگان)

 -4بحث و نتیجهگیری
پس از اولویتبندی شاخصها ،از دیگر نتایج این تحقیبق وجبود تفباوت معنبیدار ببین مولفبههای
شایستگیهای ادارکی مدیران شهرداری تهران است که با توجبه ببه کبوچکتر ببودن سبطح معنبیداری
فریدمن از میزان  0/05مشخص میشود تفباوت معنباداری در میبان رتببه هبای شباخصهای ادراکبی
مدیران (ارشد  ،میانی و عملیاتی) ،شایستگیهای انسانی مبدیران (میبانی و عملیباتی) و شایسبتگیهای
فنی مدیران (میانی و عملیاتی) وجود دارد و اولویتبندی آنها معنادار اسبت .ببر ایبن اسباس شایسبتگی
خودآگاهی و تصمیم گیری تحلیلی شباخصهای مشبترك ببین سبه سبطح مبدیران و دارای بیشبترین
اهمیت بود .مدیران ارشد ،تشخیص هوشمندانه و خود مدیریتی را اولویتهای بعدی دانسبتهاند .ایبن در
حالی است که مدیران میانی به خالقیت انگیزشی و حل مسئله اهمیت بیشبتری داده بودنبد و مبدیران
عملیاتی شناسایی فرصتها و تهدیدها را مهمتر دانستهاند.
در بخش دیگر این تحقیق وجود تفاوت معنیدار بین مولفههای شایستگیهای های انسانی مبدیران
میانی و عملیاتی بود .بر این اساس تأثیرگذاری و نفوذ ،تعامل با مافوق ،هبم رده و زیردسبت ببه عنبوان
شاخصهای مشترك بین سه سطح و دارای بیشترین اهمیت بود .مدیران میبانی بسبیج کبردن منبابع و
سرمایه ها را اولویت بعدی دانستهاند و مدیران عملیاتی شایستگی گفتاری را به عنوان مهمترین اولویبت
انتخاب کرده بودند.
در بررسی اولویتبندی مولفههای شایستگیهای فنی برای مدیران شهرداری تفاوت معنیداری ببین
شاخصها مشباهده شبد .برنامبهریزی ،مبدیریت منبابع و اولویتبنبدی وظبایف و فعالیتهبا ببه عنبوان
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شاخصهای مشترك بین سه سطح مدیریتی و دارای بیشترین اهمیت بود .مدیران عملیاتی ،آشنایی ببا
 ICDLو شناسایی راهزنان زمان را اولویتهای مهم خود دانستهاند.
با توجه به بزرگتر بودن بودن سطح معنیداری فریدمن از میزان  0/05در میان شاخصهای انسبانی
و فنی مدیران ارشد نشان می داد که تفاوت معناداری در میبان رتببه هبای شباخصها وجبود نبدارد و
اولویتبندی آنها معنادار نیست .مدیران ارشد به شاخص شایسبتگی شبنیداری و مبذاکره در شایسبتگی
انسانی و داشتن تخصص در شایستگی فنی امتیاز بیشتری داده بودند.
با توجه به بررسی کلی شایستگیهای سه گانه مدیران شهرداری میتوان چنان اسبتنباط کبرد کبه
اختالف نگرش بین مدیران در زمینههای شایستگیهای سه گانه و اولویتبندی آنهبا ببه خصبوص ببین
مدیران میانی و عملیاتی بسیار ناچیز است .بیشترین اختالف نگرش مدیران در سه سطح ارشد ،میانی و
عملیبباتی در اولویتبنببدی شایسببتگیهای ادراکببی بببود و کمتببرین اخببتالف نگببرش آنهببا در انتخبباب
شایستگیهای انسانی بود .این نکته حائز اهمیت است زیبرا یکسبان ببودن افکبار متخصصبان و مبدیران
شهرداری در زمینه اولویتبندی شایستگیهای انسانی ناشی از دغدغه اصلی آنان در روابط انسانی است.
تاثیرگذاری و نفوذ بیشترین اهمیت را داراست چرا که برای برقراری ارتباط و مدیریت بر سایر کارکنبان
یک مدیر خوب در هر سطح و موقعیتی در سازمان نیازمند تأثیرگذاری و نفوذ اسبت .ببر اسباس نتبایج
بدست آمده مدیران ارشد برای ارتباط با دیگبران بیشبتر ببه شایسبتگی شبنیداری نیازمندنبد و امتیباز
بیشتری به این شاخص داده بودند و این در حالی است که مدیران عملیاتی برای برقراری این ارتباط به
شایستگی گفتاری اهمیت بیشتری داده بودند .مدیران میانی نیز به تعامل با مافوق ،هم رده و زیر دست
که کار و وظیفه اصلی آنهاست بیشترین اهمیت را داده بودند.
 -5منابع
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Identification of Instructional Competency Evaluation Indicators in
Tehran Municipality Managers
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(Received: 2017/04/04; Accepted: 2017/09/10)
pp.135-150
Abstract
The purpose of this research is to identify of Instructional Competency Evaluation Indicators
in Tehran Municipality Managers. The method of this research is descriptive as survey type
and in terms of purpose it is considered as an applied research. The statistical population are
the managers of Tehran municipality. Sample selection was done by random sampling
method that included 15 senior managers, 45 middle managers, and 62 executive managers.
To collect the research data, we used a questionnaire based on Robert-El-Katz's theory that
made by researchers. The questionnaire had 66 questions and was in accordance with Likert
scale. Validity of the questionnaire was confirmed by the professors and experts of the field
and its reliability coefficient was estimated using Cronbach's alpha (0/964). In order to
analyze the collected data, One Sample T-Test and Friedman Test were used. The results of
the analysis of data indicate identification of criteria and indicators of each of the instructional
competencies of managers as well as the conceptual model of instructional competencies of
municipality managers. In addition, the results showed that all indicators of perceived, human
and technical competence evaluation at all levels of managers including senior managers,
middle and executives are optimal, Except for the perceived competency of mid-level
managers who have been moderately evaluated.
Keywords: Evaluation Indicators, Instructional Competencies, Perceived Competencies,
Human Competencies, Technical Competence, Managers.
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pp.115-134
Abstract
The purpose of this research is to identify of Instructional Competency Evaluation Indicators
in Tehran Municipality Managers. The method of this research is descriptive as survey type
and in terms of purpose it is considered as an applied research. The statistical population are
the managers of Tehran municipality. Sample selection was done by random sampling
method that included 15 senior managers, 45 middle managers, and 62 executive managers.
To collect the research data, we used a questionnaire based on Robert-El-Katz's theory that
made by researchers. The questionnaire had 66 questions and was in accordance with Likert
scale. Validity of the questionnaire was confirmed by the professors and experts of the field
and its reliability coefficient was estimated using Cronbach's alpha (0/964). In order to
analyze the collected data, One Sample T-Test and Friedman Test were used. The results of
the analysis of data indicate identification of criteria and indicators of each of the instructional
competencies of managers as well as the conceptual model of instructional competencies of
municipality managers. In addition, the results showed that all indicators of perceived, human
and technical competence evaluation at all levels of managers including senior managers,
middle and executives are optimal, Except for the perceived competency of mid-level
managers who have been moderately evaluated.
Keywords: Evaluation Indicators, Instructional Competencies, Perceived Competencies,
Human Competencies, Technical Competence, Managers.
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(Received: 2017/02/11; Accepted: 2017/08/05)
pp.97-114
Abstract
This study intends to investigate the necessity and importance of education in the Red
Crescent Society of the Islamic Republic of Iran, with SWOT model, to provide effective
strategies for of education system in Iranian Red Crescent. For this purpose, a number of
experts were interviewed and then determined appropriate strategies in four categories SO,
ST, WO, WT. Then, the quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) was used to select
the best strategy for developing the education system in the Red Crescent Society. To
determine the weight of SWOT factors, a questionnaire based on Likert scale was developed
and completed by some organizational experts. The results of the research show that
conservative strategies are the most appropriate strategies for the development of the
education system. The strategy of "Establishing a Planning and Educational Management
System in the Population" with a score of 6.02 was proposed as the best strategy.
Keywords: Educational Management Strategy, Iranian Red Crescent, SWOT Analysis,
QSPM Model.
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Structural Modeling of the Impact of Organizational Factors on the
Human Resource Development with the Mediating Role of Knowledge
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(Received: 2017/02/07; Accepted: 2017/09/10)
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Abstract
The aim of the present study determines the relationship between organizational factors and
human resources development with the mediating role of knowledge management process
and transfer of training in the Islamic Azad Universities of Hormozgan. This study was a
correlational research using methods of structural equation modeling. The statistical
population included all employees of Islamic Azad University of Hormozgan province,
which includes 560 employees that 228 people were selected as statistical sample of the
research. To collect data from questionnaires of Shekarzade knowledge management process
(2012), Halton, Bates & Rona Transfer of Training (2002), Manus Organizational Factors
(2004), Najafi human resource development (2012) were used, Structural validity through
confirmatory factor analysis confirmed. Reliability of questionnaires was reported using
Cronbach's alpha coefficient as 0.93, 0.89, 0.89 and 0.91, respectively. The results showed
that organizational factors have a direct impact on the knowledge management process.
Transfer of Training has a direct impact on the development of human resources. knowledge
management process has a direct impact on the human resource development. The process
of knowledge management has an indirect impact on the human resource development of
employees through transfer of training. organizational factors have an indirect and significant
impact on the human resource development through the process of knowledge management
and the transfer of training.
Keywords: Knowledge Management Process, Transfer of Training, Organizational Factors,
Human Resource Development, Islamic Azad Universities of Hormozgan.
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pp.57-76
Abstract
The purpose of this study was to identify and explain the dimensions, components and
indicators in competency development for bank managers. To achieve this goal, the
qualitative research approach and semi-structured interview method have been used. To
formulate the research framework, literature and the history of managerial development were
developed with emphasis on study management competencies and frameworks and interview
questions. The interviews were conducted in the statistical society of the managing of the
tose,e taavan Bank and implemented through a targeted sampling method. The study
population was bank managers and statistical sample of 21 people. The data collection tools
were interview forms and analytical method, content analysis. Findings of the research
showed that for the development of managers' competency, five dimensions, twenty
components and one hundred and thirty-two indicators should be considered by educational
planners. The five dimensions are: 1) mental -value dimension, 2) communication dimension,
3) technical - specialized dimension, 4) managerial dimension and 5) ability dimension.
Twenty components include public values, organizational values, insights and attitudes,
personal characteristics, individual communication, interpersonal communication, banking
communication, leadership, professionalism, financial-banking knowledge, technology
knowledge, educational-research skills, self-management, management of others, business
management, emotional ability, mental ability, experiential ability, academic ability and
physical ability. The one hundred and thirty-two indices are presented in the final model. The
results of this research indicate that for competency development of managers in the field of
money and banking, a model consisting of a central core should include the elements that
form the competencies of management and the community supporting the development of
managers, the second layer affects the managers' developmental plans, and the five
dimensions, twenty components, and one hundred and thirty-two Indicators.
Key words: Managers, Development, Competency components and Banking.

1-Corresponding

Author: m-ghahramani@sbu.ac.ir

Exploring the Interaction between Mentor & Mentee in Mentoring of
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Abstract
This study explored the interventions between mentor & mentee in mentoring of new hired
faculty members of universities. This research is a qualitative study. Hence, 20 professors
and key informants of faculty mentoring were selected purposefully by criterion sampling
strategy. the data were analyzed thematically. To establish credibility of findings, member
check and peer debriefing strategies were used and data were modified and reanalyzed
continuously. Finding showed that the interaction strategies between mentor and mentee in
mentoring of new hired faculty members are 3 categories which included: first interventions,
learning-teaching interventions (developmental interventions) and feedback interventions.
Keywords: Mentoring, Faculty Members, Mentor, Mentee, Interactions.
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Identifying and Modelling of Challenges for Implementing E-Learning
in the Iranian National Gas Company: An Interpretive Structural
Modeling (ISM) approach
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(Received: 2017/04/19; Accepted: 2017/09/19)
pp.1-27
Abstract
The purpose of the present research is to identify the framework of the relationships of
progressive challenges for implementing electronic education with interpretive structural
modeling approach (ISM) in the National Gas Company of Iran. The methodology of the
research from the viewpoint of purpose is functional and from the viewpoint of data gathering
is qualitative. In this research, first the related evidence and research were examined based
on accessible sampling method. Then, identification of the items related to challenges of
applying electronic education was done. In the next step, based on interactive management
method and by using interpretive structural modeling (ISM) software, which is one of the
methods of qualitative research, the viewpoints of 7 experts in the field of electronic
education in the National Gas Company of Iran, who were selected purposefully, 7 items
were determined as the final challenges of applying electronic education. Eventually, the
structure of the relationships among these items and the level of their significance was
depicted in the form of an interactive network. According to the final results of the survey,
the most important critical factors of application of electronic education in the staff section
of the national gas organization were in lack of instruction and weakness in providing laws
and regulations, lack of algorithm and specific executive method, weakness in network
communication, improper information giving about the capacities of electronic education,
insufficient content, incorrect execution of electronic education, and lack of incentive on the
side of staff members. identification of the interrelation of critical factors showed that lack
of instruction and weakness in providing laws and regulations was one of the most
fundamental challenges of applying electronic education in the national gas organization,
which has had remarkable impact on other critical factors. The applications of the findings
of the research and suggestions for future research have been provided at the end of the paper.
Keywords: E-learning, Challenges, Interpretive Structural Modeling.
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