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ﻫيئت تحريريه

رديف

نام و نام خانوادگي

١

سيد ﺣﺴيﻦ ابطحي

مرتبه

رشته تحصيلي

محﻞ خدمت

استﺎد

مديريت و بهﺴﺎزي
منﺎبع انﺴﺎني

استﺎد بﺎزنشﺴته دانشگﺎه
عﻼمه طبﺎطبﺎيي

علمي

٢

خدايﺎر ابيلي

استﺎد

مديريت آموزشي

دانشگﺎه ﺗهران

٣

محمد ﺣﺴﻦ پرداختچي

استﺎد

مديريت آموزشي

دانشگﺎه شهيد بهشتي

٤

علي ﺗقيپور ظهير

استﺎد

برنﺎمهريزي درسي و

استﺎد بﺎزنشﺴته دانشگﺎه

مديريت آموزش عﺎلي

عﻼمه طبﺎطبﺎيي

٥

كورش فتحي واجﺎرگﺎه

استﺎد

برنﺎمهريزي درسي

دانشگﺎه شهيد بهشتي

٦

آريﻦ قليپور

استﺎد

مديريت سيﺎستگذاري

دانشگﺎه ﺗهران

٧

طهمورث ﺣﺴنقلي
پوريﺎسوري

استﺎد

مديريت بﺎزرگﺎني

دانشگﺎه ﺗهران

٨

ابﺎﺻلت خراسﺎني

دانشيﺎر

برنﺎمهريزي ﺗوسعه
آموزش عﺎلي

دانشگﺎه شهيد بهشتي

٩

بهروز قليچلي

استﺎديﺎر

مديريت رفتﺎر سﺎزمﺎني

دانشگﺎه شهيد بهشتي

داوران علمي اين شماره به ترتيب الﻔبا

.١دكتر منيژه اﺣمدي :استﺎديﺎر گروه علوم ﺗربيتي دانشگﺎه پيﺎم نور
 .٢دكتر سعيد ﺻفﺎيي موﺣد :دكتري برنﺎمه درسي دانشگﺎه خوارزمي
 .٣دكتر مژگﺎن عبدالهي :استﺎديﺎر علومﺗربيتي ،گرايش مديريت آموزشي ،دانشگﺎه آزاد اسﻼمي واﺣد كرج
.٤دكتر اعظم مﻼمحمدي :دكتري ﺗوسعه آموزش عﺎلي دانشگﺎه شهيد بهشتي
 .٥دكتر فﺎطمه نﺎرنجي ثﺎني :استﺎديﺎر گروه علوم ﺗربيتي دانشگﺎه ﺗهران
 .٦دكترفيروز نوري :دكتري برنﺎمه ريزي درسي دانشگﺎه شهيد بهشتي

اﻫداف فصلنامه و شرايط پذيرش مقاله
فصلنﺎمه آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انﺴﺎني به منظور ارائه ﺗﺎزهﺗريﻦ نظريههﺎ و يﺎفتههﺎي علمي در
ﺣوزههﺎي آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انﺴﺎني و همچنيﻦ به جهت ﺗبﺎدل و نشر افكﺎر و انديشههﺎي
بديع ،از انديشمندان ،ﺻﺎﺣﺐنظران ،دانشپژوهﺎن ،كﺎرشنﺎسﺎن ،استﺎدان و دانشجويﺎن دعوت
مينمﺎيد ﺗﺎ بﺎ مدنظر قرار دادن نكﺎت زير ،دانﺴتههﺎ و يﺎفتههﺎي خود را در قﺎلﺐ مقﺎلههﺎي علمي-
پژوهشي براي چﺎپ و انتشﺎر در فصلنﺎمه آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انﺴﺎني به نشﺎني اعﻼم شده
ارسﺎل نمﺎيند؛ از ايﻦرو اهداف ايﻦ نشريه به شرح ذيل اعﻼم ميشود:
اهداف فصلنامه
 كمك به ارﺗقﺎي ﺗحقيقﺎت علمي آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انﺴﺎني در سطح ملي و بيﻦالمللي كمك به ارﺗقﺎي سطح فرهنگ و دانش علمي و فني متخصصﺎن ،كﺎرشنﺎسﺎن ،دستاندركﺎران وعﻼقهمندان در رشتههﺎي مرﺗبط بﺎ زمينههﺎي آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انﺴﺎني كشور
 كمك به ايجﺎد ارﺗبﺎط ميﺎن مراكز آموزشي و ﺗحقيقﺎﺗي و همچنيﻦ پژوهشگران و كﺎرشنﺎسﺎن بهمنظور انتقﺎل و ﺗبﺎدل آموختههﺎ و ﺗجربيﺎت و كﺴﺐ دستﺎوردهﺎي ﺗﺎزه علمي
 مشﺎركتطلبي محققﺎن ،مديران و كﺎرشنﺎسﺎن آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انﺴﺎني در ﺗدويﻦ مقﺎﻻتشرايط پذيرش مقاله به لحاظ محتوا
 همﺴو بﺎ اهداف فصلنﺎمه بﺎشد. جنبههﺎي علمي و پژوهشي داشته بﺎشد. ﺣﺎﺻل مطﺎلعﺎت ،ﺗجربههﺎ و پژوهشهﺎي نويﺴنده /نويﺴندگﺎن بﺎشد. براي هيچ نشريه داخلي يﺎ خﺎرجي ارسﺎل يﺎ در هيچ نشريهاي چﺎپ نشده بﺎشد.ضوابط نهايي پذيرش مقاله براي درج در فصلنامه

 ﺗأييد داوران منتخﺐ شوراي علمي فصلنﺎمه -موافقت شوراي علمي فصلنﺎمه

»راﻫنماي نگارش مقاله براي چاپ در نشريه آموزش و توسعه منابع انساني«

رعﺎيت دستورالعمل زير در نگﺎرش مقﺎلههﺎيي كه براي چﺎپ به نشريه علمي -پژوهشي ارسﺎل
ميگردند ،ضروريﺴت.


مشخصﺎت كﺎمل نويﺴندگﺎن به فﺎرسي و انگليﺴي در سﺎمﺎنه فصلنﺎمه )كﺎمﻼً منطبق بﺎ
موارد ستﺎرهدار و الزامي سﺎمﺎنه( درج گردد.



بطور كلي فﺎيلهﺎي مقﺎله )فﺎيلهﺎي ورد و پي دي اف( كه در سﺎمﺎنه بﺎرگذاري
ميگردد ،بﺎيﺴتي فﺎقد اسﺎمي و اطﻼعﺎت نويﺴندگﺎن بﺎشد.



ارسﺎل فرم ﺗعهد نويﺴندگﺎن بصورت فﺎيل  jpgو بﺎرگذاري در سﺎمﺎنه.

-١نوع مقاله
مقﺎلههﺎي پژوهشي مرﺗبط بﺎ هر يك از زمينههﺎي آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انﺴﺎني كه به زبﺎن
فﺎرسي نوشته شده و براي نخﺴتيﻦبﺎر منتشر ميشوند جهت چﺎپ ،مورد بررسي هيأت ﺗحريريه
مجله قرار خواهند گرفت .استفﺎده از مقﺎﻻت منتشر شده در ايﻦ فصلنﺎمه در سﺎير مجﻼت يﺎ
كتﺎبهﺎ ،بدون ذكر نﺎم مأخذ ممنوع است.

 -٢روش تدوين

مقﺎله در برنﺎمه  Wordدر سﺎيز  A4به ابعﺎد ) Width:21و  (Height: 29.7بﺎ فواﺻل
ﺣﺎشيهاي  ٥.٣٥سﺎنتيمتر از بﺎﻻ و پﺎييﻦ و  ٤از راست و چپ ،بﺎ قلم  B Nazaninو اندازه ﺣروف
 ١٢و بﺎ فﺎﺻله سطر  ١سﺎنتيمتر ،بﺎ رعﺎيت ﺗمﺎم اﺻول نگﺎرشي و رعﺎيت نيمفﺎﺻله ،بدون اشتبﺎه و
خطخوردگي ﺗﺎيپ شده؛ ﺗعداد ﺻفحﺎت آن از  ٢٥ﺻفحه نبﺎيد بيشتر شود.
مقﺎله به ﺗرﺗيﺐ از اجزاي زير ﺗشكيل خواهد شد:

 -٢-١صﻔحه عنوان
ﺻفحه اول مقﺎله فقط شﺎمل عنوان مقﺎله و چكيده مقﺎله بﺎشد .چكيده فﺎرسي ،بﺎ فونت بينﺎزنيﻦ و
سﺎيز  ١٠و بﺎ فﺎﺻله  ١سﺎنتيمتر نوشته شود.
 -٢-٢چكيده

چكيده بﺎيﺴتي ﺣداكﺜر  ٢٥٠كلمه بﺎشد و شﺎمل هدف ،روش ،يﺎفتههﺎ و واژههﺎي كليدي بﺎشد.
 -٢-٣واژههاي كليدي
ﺣداكﺜر  ٥واژه كليدي ،دربﺎره موضوع مورد پژوهش در انتهﺎي چكيده ارائه شود.
 -٢-٤مقدمه
مقدمه بﺎيﺴتي بﺎ طرح مﺴأله و مرور پژوهشهﺎي انجﺎم شده و جمعبندي آنهﺎ هدف
پژوهش را ﺗوجيه كند.
 -٢-٥روش پژوهﺶ
شيوه اجراي پژوهش ،طرح آمﺎري و روشهﺎي شنﺎسﺎيي و ارزيﺎبي ﺗوضيح داده شود.
 -٢-٦يافتههاي پژوهﺶ
ﺗمﺎمي نتﺎيج كيفي و كمي بهدست آمده در ايﻦ قﺴمت ارائه گردد .در ﺻورت نيﺎز ميﺗوان
موضوعﺎت را طبقهبندي نموده و از جدول ،منحني ،نمودار و يﺎ ﺗصوير استفﺎده كرد.
 -٢-٧بحث و نتيجهگيري
بﺎ ﺗوجه به هدف و يﺎفتههﺎي سﺎير پژوهشهﺎ ،نتﺎيج ﺣﺎﺻله از پژوهش ﺗجزيه و ﺗحليل شده و
دربﺎره آنهﺎ نتيجهگيري ﻻزم را بيﺎن نمﺎيد.

 -٢-٨منابع



راهنماي نگارش منابع درون متني

ارجﺎع به منﺎبع در همه موارد ﻻزم به ﺻورت كﺎمل رعﺎيت شود .براي ارجﺎع به يك منبع از
سيﺴتم شمﺎرهگذاري استفﺎده گردد .بديﻦ شكل كه منﺎبع در قﺴمت فهرست منﺎبع و براسﺎس
ﺗرﺗيﺐ استفﺎده در متﻦ طبقهبندي گرديده و به ﺗرﺗيﺐ شمﺎرهگذاري شوند .در هر كجﺎي ﻻزم
متﻦ ،عدد مربوط به منبع مورد نظر در پرانتز آورده شود .در ﺻورت استفﺎده از نرم افزار
EndNoteدر بخش استﺎيل گزينه Vancouverرا انتخﺎب نمﺎييد.



راهنماي نگارش منابع در انتهاي متن

منﺎبع بﺎيﺴتي بﺎ فونت  Times New Romanو اندازه  ١٠سﺎنتيمتر )فقط به ﺻورت
انگليﺴي .منﺎبع فﺎرسي را نيز از قﺴمت چكيده انگليﺴي آن استفﺎده كرده و آنرا به ﺻورت
انگليﺴي ارجﺎع دهيد .رفرنسهﺎ به فرمت كلي ونكوور درج ميگردد(.
1- Lancaster S, Milia LD, Cameron R. Supervisor Behaviors that
Facilitate Training Transfer. Journal of Workplace Learning.
2013; 25(1): 6-22.
2- Abtahi H. Training and Development of Human Capitals. 2004.
Tehran: Pooyand Publication.
3- Paul S, Stein F, Ottenbacher K.J, Liu Y. The Role of Training
on Research Productivity among Managers. Training Journal.
2010; 9(1): 24-40.



راهنماي نگارش محتواي متن مقاله:

 -١مقﺎله در برنﺎمه  Wordدر سﺎيز  A4به ابعﺎد ) Width:21و  (Height: 29.7بﺎ فواﺻل
ﺣﺎشيهاي  ٥.٣٥سﺎنتيمتر از بﺎﻻ و پﺎييﻦ و  ٤از راست و چپ ،بﺎ قلم  B Nazaninو اندازه
ﺣروف  ١٢و بﺎ فﺎﺻله سطر  ١سﺎنتيمتر ،بﺎ رعﺎيت ﺗمﺎم اﺻول نگﺎرشي و رعﺎيت نيمفﺎﺻله ،بدون
اشتبﺎه و خطخوردگي ﺗﺎيپ شده؛ ﺗعداد ﺻفحﺎت آن از  ٢٥ﺻفحه نبﺎيد بيشتر شود.

 -٢عنﺎويﻦ بخشهﺎ ،بﺎ فونت بينﺎزنيﻦ ) (B Nazaninبصورت بولد ) (Boldو سﺎيز ١٢
سﺎنتيمتر نوشته شود.
 -٣ابتداي هر پﺎراگراف در متﻦ مقﺎله ،بﺎيﺴتي داراي ﺗو رفتگي بﺎشد.
 -٤معﺎدلهﺎي ﻻﺗيﻦ اسﺎمي و اﺻطﻼﺣﺎت مهم بﺎيﺴتي ﺣتمﺎً پﺎنويس شوند .ارجﺎعﺎت زيرنويس
شده بﺎيﺴتي بﺎ فونت  Times New Romanو اندازه  ٨سﺎنتيمتر و ﺣرف اول بصورت بزرگ
نوشته شده و به ﺗرﺗيﺐ عدد ،نقطه بعد از عدد و ارجﺎع مورد نظر بﺎشد.
 -٥رعﺎيت اﺻل نيمفﺎﺻله در نگﺎرش مطﺎلﺐ كل مقﺎله الزامي است .بطور مﺜﺎل:


مي گردد



ميگردد 




ﺻفحه هﺎي 

ﺻفحههﺎي 

سﺎخته اند 

سﺎختهاند 



يﺎفته هﺎ



سﺎزمﺎن هﺎ 



يﺎفتههﺎ



سﺎزمﺎنهﺎ 

 -٦در ﺗنظيم جداول ،منحنيهﺎ ،اشكﺎل و ﺗصﺎوير رعﺎيت نكﺎت زير الزامي است:
 اطﻼعﺎت جداول ،نبﺎيد به ﺻورت منحني و يﺎ به شكل ديگر در مقﺎله ﺗكرار شوند .شمﺎره وعنوان جداولهﺎ در بﺎﻻ و منبع آنهﺎ در پﺎييﻦ ذكر گردد )ﺗمﺎمي جداول و اشكﺎل بﺎيﺴتي رفرنس
داده شوند(.
 مطﺎلﺐ جداول و شكلهﺎ بﺎيﺴتي بصورت فﺎيل ورد بوده و بﺎ فرمت بينﺎزنيﻦ )براي مواردفﺎرسي( و  Times New Romanبراي موارد ﻻﺗيﻦ و بﺎ اندازه  ١٠سﺎنتيمتر نوشته شوند.
 هر ستون جدول بﺎيد داراي عنوان و واﺣد مربوط به خود بﺎشد و چنﺎنچه ﺗمﺎم ارقﺎم جدولداراي واﺣد يكﺴﺎن بﺎشند ،ميﺗوان واﺣد را در عنوان جدول در پرانتز يﺎ شكل خﺎص ديگر ذكر
نمود.
 ﺗوضيحﺎت اضﺎفي عنوان و متﻦ جدول ،به ﺻورت زير نويس ارائه ميگردد .نتﺎيجبررسيهﺎي آمﺎري ،بﺎيد به يكي از روشهﺎي علمي در جدول منعكس شود و در هر ﺻفحه نبﺎيد
بيش از دو جدول آورده شود.
 شكلهﺎ بﺎيد به ﺻورت سيﺎه و سفيد و بﺎ كيفيت منﺎسﺐ و مطلوب ﺗهيه شده و شمﺎره،عنوان منﺎبع آنهﺎ در پﺎييﻦ بيﺎيد.

عكسهﺎ بﺎيد واضح ،مطﺎلﺐ آنهﺎ خوانﺎ و داراي مقيﺎس بﺎشند .ذكر مأخذ عكسهﺎ يﺎ
شكلهﺎيي كه از منﺎبع ديگر اقتبﺎس شدهاند الزامي است.
 جداول ،شكلهﺎ ،نمودارهﺎ و عكسهﺎ در داخل متﻦ و نزديك موضوع مربوطه و به شكلمعمول ﺗﺎيپ گردد.
 در ﺻورﺗي كه مقﺎله ﺣﺎﺻل پﺎيﺎننﺎمه كﺎرشنﺎسي ارشد و رسﺎله دكتري بﺎشد ،ذكر اسﺎميكليه نويﺴندگﺎن )دانشجو ،استﺎدان راهنمﺎ و مشﺎور( الزامي است.
 مﺴﺌوليت كليه مطﺎلﺐ مندرج در مقﺎله اعم از جداول ،اعداد و ارقﺎم و ...به عهده نويﺴنده يﺎنويﺴندگﺎن مقﺎله است؛ همچنيﻦ »فصلنﺎمه آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انﺴﺎني« در انتخﺎب ،ويرايش و
ﺗلخيص مقﺎلههﺎي دريﺎفتي آزاد است.
*** مجله آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انﺴﺎني ﺣق رد ،پذيرش و يﺎ ويراستﺎري فﺎرسي و انگليﺴي
مقﺎﻻت را براي خود محفوظ ميدارد و از اعﺎده مقﺎﻻت دريﺎفتي معذور است.
*** پذيرش مقﺎﻻت از طريق سﺎمﺎنه نشريه به آدرس  www.istd.saminatech.irانجﺎم
ميگيرد.
*** از زمﺎن انجﺎم مطﺎلعه ﺗﺎ ارسﺎل مقﺎله نبﺎيﺴتي بيش از  ٥سﺎل فﺎﺻله بﺎشد.
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تأثیر جانشینپروری بر انتقال دانش در آموزش عالی با نقش میانجی رهبری
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آیت سعادت طلب
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(تاریخ دریافت1399/05/30 :؛ تاریخ پذیرش)1399/07/03 :

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جانشینپروری بر انتقال دانش در آموزش عالی با نقشش میشان ی رهیشری ت شولآفشرین
بود .روش پژوهش توصیفی از نوع همیستگی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل همه مشدیران (تعشداد  200نفشر) دانششگاه
خوارزمی بود که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس تعداد  120نفر بشهعنشوان نمونشه پشژوهش انت شان ششدند .بشرای
گردآوری دادههای پژوهش از سه ابزار پرسشنامه جانشینپروری (کیم ،)2006 ،رهیری ت ولآفرین بشاس و اولیشو ( )2004و
انتقال دانش نوناکا و تاکینچی ( )1995استفاده شد .ت زیه و ت لیل دادهها بشا روش مشدلیشابی معشاد س سشاختاری در نشر
افزارهای  AMOSو  Spss22ان ا شد .نتایج مدلیابی معاد س ساختاری نشان داد که مدل مفهومی پژوهش بشا دادههشای
ت ربی برازش مطلوبی دارد و رهیری ت ولآفرین نقش میان ی در رابطه بین جانششینپشروری و انتقشال دانشش دارد .بشر ایشن
اساس رابطه متغیر جانشینپروری با انتقال دانش از طریق رهیری ت ولآفرین در قالب ت لیل مسیر مورد تأیید قشرار گرفشت.
بدین شرح که متغیر رهیری ت ول آفرین نقش تسهیلکننده را در رابطه بین جانششینپشروری بشا انتقشال دانشش در مشدیران
نشان داد .همچنین متغیر پیشبین جانشینپروری اثر مستقیم و مثیت بر انتقشال دانشش داششت .بشر اسشاس نتشایج پشژوهش
میتوان نتی ه گرفت که مدیران دانشگاهها با استقرار نظا جانشینپروری و اجشرای رهیشری ت شول آفشرین در دانششگاههشا و
موسساس آموزش عالی میتوانند بستر مناسیی را برای نهادینهسازی انتقال دانش در درون و بیشرون دانششگاه فشراهم نماینشد.
همچنین مدیران دانشگاهی در فضای رقابتی کنونی با پرورش مدیران با دانش ،اهداف متعالی و رسالتهای دانشگاه را ت قق
ب شیده و از این طریق رشد ،توسعه و مزیت رقابتی دانشگاه را تضمین خواهند نمود.
واژههای کلیدی :آموزش عالی ،انتقال دانش ،رهیری ت ولآفرین ،جانشینپروری ،مدیران دانشگاهی

 -1استادیار گروه مطالعاس تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،ایران ،مسئول مکاتیاسA.saadattalab@khu.ac.ir :

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال هفتم ،شماره  ،25تابستان 1399

2

مقدمه
برای حفظ پایداری سازمانها ،دانش افرادی است که برای سازمان کار کردهاند یا در حال حاضشر در
سازمان فعالیت میکنند ،بسیار مهم است ( .)1لذا دانش یش منیشع اسشتراتژی بشرای فشرد و سشازمان
بهشمار میرود ( .)2بویژه در دانشگاهها و موسساس آموزش عالی که در آن تولید و انتشار دانش صرفاً بشا
مشارکت موثر استعدادهای فکری امکانپذیر است ( .)3دانش ی منیع باارزش برای سازمانهشا قلمشداد
میشود که هدف آن ای اد مزیت رقابت و نوآوری در سازمانها است ( .)4فقدان دانشش در سشازمان بشر
عملکرد ،درآمد و آموزش کارکان تأثیرگذار است ( .)5نقش اصلی دانشگاهها و موسسشاس آمشوزش عشالی
ای اد و انتقال دانش است ،هر سازمانی باید به دنیال انتقال دانش کارآمد و توسعه کارکنان خود باشد و
برای ان ا این کار افزایش دانش سازمانی ز است (.)6
انتقال دانش برای نوآوری ،یادگیری سازمانی ،توسعه مهارسها و قابلیتهشای جدیشد کشه من شر بشه
افزایش بهرهوری و کارائی میشود ،ضروری است ( .)7پژوهشها نششان داده اسشت انتقشال دانشش بشرای
مدیران سازمانها در کاهش اتالف بهرهوری و تضعیف مزیت رقابتی بسیار تعیین کننده است ( .)8ظهور
تغییر و ت و س جدید دانشگاهها و موسساس آموزش عالی را همواره بشا اشالشهشای نوظهشوری مواجشه
نموده است ،این موضوع باعث شده است که توجه به مشدیریت دانشش مشد نظشر قشرار گیشرد ( .)9توجشه
دانشگاهها و موسساس آموزش عشالی بشه راهیردهشای دانششآفرینشی و انتقشال دانشش بشه بهیشود فراینشد
برنامهریزی و تصمیمگیری کم شایانی میکند (.)10
انتقال دانش در دانشگاه باعث توسعه و بهیود ظرفیتها و توانمندیهای دانشگاههشا مشیششود (.)11
انتقال دانش نه تنها رقابت بینالمللی را در ب ش آموزش عالی افزایش میدهد ،بلکه از طریشق بشازخورد
از ذینفعان دانش ،ظرفیتهای ت قیقاتی آنها را نیز افزایش میدهشد ( .)12انتقشال دانشش در آمشوزش
عالی بهعنوان یکی از رسالتها و مأموریتهای آموزش عالی در نظر گرفته شده است ( .)13اما علیرغشم
تأکید روزافزون برای بکارگیری انتقال دانش در مراکز و موسساس آموزشی ،بهطور جشدی بشه اگشونگی
انتقال دانش بین ذینفعان و دریافتکنندگان توجه کافی نشده است ( .)12برای جامه عمشل پوششاندن
به انشین اقشدامی توجشه بشه رویکشرد جانششینپشروری یکشی از ابزارهشای اساسشی اسشت ( .)14فقشدان
جانشینپروری موثر در دانشگاهها و موسسشاس آمشوزش عشالی ممکشن اسشت انتقشال دانشش سشازمانی و
همچنین اثرب شی سازمانی را م دود نماید (.)15
لذا یکی از مسائل عمده در زمینه انتقال دانش در دانشگاهها و موسساس آموزش عالی فقدان یا عشد
توجه به استراتژیهای موثر برای انتقال دانش است .تولید دانش و انتقال آن ،اه در سطح دانشگاه و یا
بیرون از دانشگاه نیازمند بسترسازی مناسب برای انتقال دانش تولید شده است .یکی از بسترهشای ز
در این خصوص توجه به رویکرد جانشینپروری است .در واقع جانششینپشروری بشا شناسشایی و توسشعه
استعدادها میتواند در پرورش ،توسعه و انتقال دانش در دانششگاههشا و موسسشاس آمشوزش عشالی نقشش
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بسزایی داشته باشد .یکی دیگر از بسترهای ز برای انتقال دانش در دانششگاههشا و موسسشاس آمشوزش
عالی وجود مدیران و رهیران ت ولآفرین و شایستهای است که با ای اد م یط حمایتی و ارتیاط متقابل
بین استادان ،کارمندان ،مشدیران و دانشش ویان مشیتوانشد زمینشه انتقشال دانشش را در درون و بیشرون از
دانشگاه فراهم نماید.
امروزه مطالعاس مربوط به ای اد دانش سازمانی بهعنوان ی کار دانشگاهی نظشری و عملشی در نظشر
گرفته شده است ( .)16انتقال دانش فرایندی است که در آن دو نفر دانشش صشریح و ضشمنی را بشا ایشن
هدف که یکی از طرفین از دانش استفاده می کنند ،تیادل میکننشد ( .)17پژوهششگران دو نشوع دانشش
ضمنی و آشکار را شناسایی نمودهاند ( .)18دانش صریح نوعی از دانش است که رسمی و سیسشتماتی
(رمزگذاری شده) بوده و از طریق نوشتن ،ص یت کردن و نمودار به اشتراک گذاشته میششود ( .)19در
حالی که دانش ضمنی مهارسها ،ایدهها و ت ربیاس فردی است که در ذهن افراد ت سشم یافتشه اسشت و
دسترسی به آن مشکل اسشت ( .)20دانشش ضشمنی ویژگشیهشای من صشر بشه فشردی در یش سشازمان
دانشبنیان به شمار میرود ( .)21سازمانها باید بر حفشظ دانشش ضشمنی تأکیشد بورزنشد زیشرا بشهطشور
اشمگیری بر موفقیت سازمانی تأثیرگشذار اسشت و تنهشا راه انتقشال دانشش ضشمنی از طریشق تمشرین و
مشاهده است ( .)22دانش ضمنی بهراحتی درون سازمان جریان نمییابد زیرا عناصر ضمنی آن مشانع از
انتقال میشود ( .)23انتقال دانش فرایندی هدف م ور اسشت بشهگونشهای کشه فشرد ،گشروه و سشازمان را
بهعنوان بازیگران انتقال دانش درگیر میکند ( .)24تضعیف انتقشال دانشش از کارمنشدان بات ربشه تشأثیر
زیادی بر کاهش بهرهوری و بازده و همچنین از بین رفتن مزیت رقابتی دارد ( .)25انتقال دانش یکشی از
عناصر اساسی خودفراگیری است و به رشد مهارسهای حرفهای کارکنان در سازمان کمش مشیکنشد .از
دیدگاه عملیاتی ،افراد ماهر هنوز هم عامشل اصشلی و اساسشی در ای شاد و انتقشال دانشش در سشازمانهشا
م سون میشوند ( .)26لذا انتقال دانش برای نوآوری و رقابتپذیری سازمان ضروری است ( .)27زمانی
که کارکنان دانش را انتقال میدهند ،این امر ی مزیت رقابتی ای اد میکنشد ،زیشرا وقتشی کارکنشان از
یکدیگر یاد میگیرند ،درگیشر بشوده و بیششتر بشه سشازمان متعهشد خواهنشد بشود ( .)28ایشن موضشوع در
دانشگاهها و موسساس آموزش عالی از اهمیت با یی برخوردار است .دانشگاههشا کشانون تولیشد و انتششار
دانش هستند ،آنها مسئولیت آموزش ،پژوهش و انتقال دانش به جامعشه هسشتند ،لشذا در توسشعه ملشی
نقش اساسی دارند (.)29
در این زمینه جانشین پروری موثر با شناسایی و رشد رهیری بالقوه به حفظ دانش سشازمانی کمش
میکند ( .)30وجود ی برنامه جانشینپروری در سازمان باعث میشود دانشش ضشمنی رهیشری کشه در
حال ترک سازمان است مورد استفاده قرار گیرد و رها نششود ( .)31در واقشع جانششینپشروری فراینشدی
است که با شناسایی و توسعه استعدادها بستر ز را برای پرورش دانش میتنی بر مزیت رقابتی فشراهم
مینماید ( .)32در مورد پیچیدگی انتقال دانش ،توجه مدیران به شرایط ویژهای که در آن تسهیم دانش
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صورس میگیرد ،ضروری است .انین رویکردی به ت قق اهداف سازمان هشا کمش نمشوده و من شر بشه
بهیود عملکرد سازمانی میشود ( .)33مدیران سازمانها باید بشرای درک اگشونگی انتقشال دانشش یش
رویکرد اس تراتژی ات اذ نمایند تا از خطر احتمالی ناشی از بازنشستگی کارکنان بشدون تسشهیم دانشش
جلوگیری کنند ( .)34به زعم راثول و همکشاران ( )2015مربیگشری بشهعنشوان یکشی از ابزارهشای مشوثر
جانشینپروری به انتقال دانش سازمانی ،بهیود روابط بین فردی بین افرادی که در آسشتانه بازنشسشتگی
هستند با مربیان جوان ،کم میکند تا آنها را برای دستیابی به نقشهای سازمانی بشا تر آمشاده کنشد
( .)35ارشادگری و مربیگری بهترین رویکرد انتقال دانش است ( .)36ی برنامه جانشینپشروری موفشق
فرصتهایی را برای کسب ،تسهیم و انتقال دانش سازمانی مستمر فراهم میکند ( .)37جانشین پشروری
بر مهارس کارکنان برای آمادهسازی آنها برای گرفتن پسشتهشای بشا تر بسشیار تأثیرگشذار اسشت (.)38
جانشینپروری در شناسایی کارکنان با صشالحیت ،سشاماندهی انتقشال دانشش آنهشا بشه دیگشر افشراد در
سازمان ،سازماندهی انتقال رهیری و ای اد ارتیاط موثر میان افراد با دانشش و دیگشران تأثیرگشذار اسشت
( .)39مربیگری و ارشادگری افراد بهعنوان ابزارهای جانشینپروری به انتقشال دانشش مشوثر در سشازمان
کم نموده و باعث تداو و موقیت جانشینپروری نیز میشود (.)40
موفقیت هر سازمانی به توانایی ،ت ارن و قابلیتهای رهیر آن بسشتگی دارد ( .)41دانششگاه نیشاز بشه
رهیرانی دارد که از مسئولیتهای اجتماعی آگاهی داششته باششند ( .)42رهیشری ت شولآفشرین یکشی از
موثرترین سی های رهیری در این زمینه است ( .)43رهیران سازمانی ششکافهشای دانشش را از طریشق
ارزیابی دانش شغلی کارکنان شناسایی نموده و منابع دانش را برای انتقال دانش به دیگشران در سشازمان
متصل میکنند ( .)44از آن ایی که کارکنان بادانش سازمان را ترک میکنند رهیران سازمان باید بشرای
انتقال دانش به دیگران بر جانشین پروری تمرکز کنند ( .)45رهیری ت ولآفرین نقش موثری در بهیود
جایگاه سازمانها ایفا میکند .رفتار رهیران سشازمانی باعشث افشزایش تفکشر و عملکشرد نوآورانشه در بشین
کارکنان سازمان میشود ( .)46رهیران میتوانند انتقال دانش را در م یط کار ان ا دهنشد .سشازمانهشا
اغلب با این مسأله مواجه هستند که کارکنان دارای دانش بدون این که دانش خود را به دیگران انتقشال
دهند ،سازمان را ترک کنند ( .)47رهیران سازمانی میتوانند با بکارگیری جانششینپشروری اسشتراتژی ،
کارکنان واجد شرایط و دارای انگیزه که بهدنیال رشد و توسعه هستند را شناسایی کنند ( .)48بشر ایشن
اساس ،جانشینپروری برای حفظ موفقیتها ،انتقال دانشش سشازمانی ،ای شاد مهشارس و ادامشه مأموریشت
دانشگاهها ضروری است (.)49
بررسی مطالعاس ان ا شده در زمینه پژوهش مورد مطالعه نیشز گویشای ارتیشاط جانششین پشروری و
رهیری ت ول آفرین با انتقال دانش سازمانی است که در ادامه به نتایج پژوهشهای ان ا شده بشهطشور
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خالصه اشاره میشود .پژوهش انگ 1نشان داد برنامههای آموزششی ،کارگشاههشای آموزششی ،مطالعشاس
میتنی بر کار ،سمینارهای ارائه شده بهعنوان شیوههای موثر بر انتقال دانش در دستیابی ،زمینشهسشازی،
درونیسازی و بیرونیسازی دانش در آموزش عالی بودند ( .)50در پژوهش رام یون و راولی 2آموزش و
یادگیری ،مشاوره ،اسناد سازمانی و کسب منابع خارجی ،سمینارهای پژوشی سا نه ،کنفرانسها ،انتشار
در م الس به عنوان اقداماس موثر بر انتقال دانش در موسساس آموزش عشالی شناسشایی ششدند ( .)13در
پژوهش اجکپومیوی با عنوان تأثیر جانشینپروری بر انتقال دانش ،برنامه توسعه فردی ،مشاوره ،آموزش
شغلی و ارتیاطاس  360درجه مهمترین عوامل موثر بر انتقال دانش بودند ( .)51پژوهش گروسمن 3نیشز
نشان داد فقدان اانشینپروری رسمی باعث میشود که انتقال دانش پراکنشده و بشدون انسش ا ان شا
شود .فرهنگ سازمانی و سی های رهیری نیز در انتقال دانش تأثیرگذار هستند ( .)52در پژوهش لی و
لی 4رهیری ت ولآفرین در انتقال دانش تأثیرگذار بوده است ( .)53پژوهش بیراسشناو و همکشاران 5نیشز
نشان داده است رهیری ت ولآفرین در بین انتقال دانش و نوآوری نقش واسطهای دارد (.)54
با توجه به مطالب ذکر شده هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش میان ی رهیشری ت شولآفشرین در
ارتیاط بین جانشینپروری و دانش سازمانی در دانشگاهها و موسساس آموزش عالی میباشد .در واقع بشه
دنیال پاسخگویی به این سؤال است کشه بشه اشه میشزان جانششینپشروری مشیتوانشد از طریشق رهیشری
ت ولآفرین بر انتقال دانش تأثیر داشته باشد؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی و به ل اظ روش ،همیستگی با طرح ت لیل مسیر بشود.
جامعه آماری شامل همه روسای دانشکدهها ،معاونین دانشکدهها و مشدیران گشروههشای علمشی دانششگاه
خوارزمی بود که در حدود  200نفر بودند .نمونه منت ب شامل  120نفر از گروههای ذکشر ششده بودنشد
که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انت ان شدند .برای گشردآوری دادههشای پشژوهش از سشه
ابششزار پرسشششنامه جانشششین پششروری(کیم ،)2006 ،انتقششال دانششش نوناکششا و تششاکینچی ( )1995و رهیششری
ت ولآفرین باس و اولیو ( )2004استفاده شد.
پرسشنامه جانشینپروری  :این پرسشنامه توسشط کشیم ( )2006طراحشی ششده دارای  32سشئوال و
شامل  4خرده مقیاس  8گویهای :تعیین خطمشی ،ارزیشابی نامزدهشا ،توسشعه نامزدهشا و ارزیشابی نظشا
مدیریت جانشینپروری میباشد .ن وه نمرهگذاری با طیف لیکرس  5سط ی از کامالً م شالفم تشا کشامالً

1. Cheng
2. Ramjeawon & Rowley
3. Grossman
4. Le & Lei
5. Birasnav et al
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موافقم است .مقدار آلفای کرونیاخ پرسشنامه  ./89بدست آمده است (باس و اولیوو .)2004 ،پایایی ایشن
پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونیاخ  ./88بدست آمد.
پرسشنامه انتقال(تبدیل)دانش  :این پرسشنامه توسط نوناکا و تاکوای ( )1995طراحی شده اسشت
که شامل  4خرده مقیاس بیرونیسازی  5گویه ،ترکیب  11گویشه ،درونشیسشازی  4گویشه و اجتمشاعی-
سازی 6گویه میباشد .ن وه نمرهگذاری طیف لیکرس  5سط ی از کامالً م الفم تا کامالً مشوافقم اسشت.
پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونیاخ  ./87بدست آمد.
پرسشنامه رهبری تحولآفرین  :این پرسشنامه توسط باس و اولیو ( )2004طراحی و تشدوین ششده
است که شامل  4خرده مقیاس ترغیب ذهنی با  4گویه ،نفوذ آرمشانی  8گویشه ،انگیشزش الهشا ب شش 4
گویه و مالحظاس فردی  4گویه میباشد .ن وه نمرهگذاری طیف لیکرس  5سط ی از کشامالً م شالفم تشا
کامالً موافقم است .مقدار آلفای کرونیاخ پرسششنامه  ./89بدسشت آمشده اسشت (بشاس و اولیشوو.)2004 ،
پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونیاخ  ./90بدست آمد.
برای آزمون مدل مفهومی پشژوهش از روش ت لیشل مشدلیشابی معشاد س سشاختاری اسشتفاده ششد.
دادههای بدست آمده در این پژوهش بشا اسشتفاده از نشر افشزار  AMOSو  SPSS22مشورد ت زیشه و
ت لیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
از تعداد  120نفر از شرکتکنندگان 35 ،نفر زن و تعداد  85نفشر مشرد بودنشد .از نظشر مرتیشه علمشی،
تعداد  72نفر دارای رتیه علمی استادیار 37 ،نفر دارای رتیه علمی دانشیار و  11نفر دارای رتیشه علمشی
استاد بودند .از ل اظ سنی ،تعداد  42نفر در فاصله سنی ( 55 ،)40-31نفشر در فاصشله سشنی(،)41-50
 23نفر دارای سنین ( )51-70بودند.
عالوه بر نتایج توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی نمونه پژوهش ،به ت لیل همیسشتگی سشاده بشین
متغیرهای پژوهش با استفاده از روش همیستگی پیرسون پرداخته شد که ضرایب همیستگی مربوط بشه
متغیرهای پژوهش در جدول  1ارائه شده است .همانطور که یافتشههشای حاصشل از آزمشون همیسشتگی
پیرسون در جدول  1نشان میدهد ،ضرایب همیستگی بین متغیرهای پژوهش بیانگر همیستگی معنادار
بین همه متغیرها به صورس دو به دو میباشد.
جدول شماره .1ضرایب همیستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها
جانشین
پروری

شاخص همبستگی
همیستگی پیرسون

جانشین پروری

رهبری تحول آفرین

دانش سازمانی

1

**0/263

**0/684

0/000

0/000

119

119

سطح معناداری
تعداد

119

7
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**0/263.

همیستگی پیرسون
سطح معناداری

0/001

تعداد
همیستگی پیرسون

دانش سازمانی

1

**0/483.

سطح معناداری
تعداد

0/001

119

119

119

**0/684.

**0/483.

1

0/001

0/001

119

119

119

جدول شماره  .2شاخصهای نیکویی برازش یا برازندگی ت لیل عامل تأییدی مدل پژوهش
شاخص های مطلوب برازش

شاخص ها برازش در پژوهش

مدل

حاضر
2/01

برازش مطلون
برازش مطلون

ردیف

شاخص آماری

1

χ2 / df

باید مقادیر کمتر از  3باشد

CFI

باید مقادیر بزرگتر از 0/9
باشد.

0/98

RMSEA

باید مقادیر کواکتر از 0/09
باشد.

0/043

برازش مطلون

GFI

باید مقادیر بزرگتر از 0/9
باشد.

0/98

برازش مطلون

IFI

باید مقادیر بزرگتر از 0/9
باشد.

0/97

برازش مطلون

NFI

باید مقادیر بزرگتر از 0/9
باشد.

0/99

برازش مطلون

AGFI

باید مقادیر بزرگتر از 0/9
باشد.

0/95

برازش مطلون

χ2

نیاید در سطح  0/05معنی دار
باشد

32/64

برازش مطلون

p

سطح معناداری

0/003

برازش نسیی
به ح م نمونه

2
3
4
5
6
7
8
9

نتیجه

از شاخصهای نیکویی برازش فوق بهمنظور بررسشی بشرازش مشدل پشژوهش در مشدلیشابی معشاد س
ساختاری استفاده شد .با توجه به نتایج جدول  2که ششاخصهشای برازنشدگی مشدل مربشوط بشه سشئوال
پژوهش در شکل  1را بهطور خالصه نشان میدهد ،میتوان نتی ه گرفت که اکثر شاخصهشا در سشطح
مطلوبی قرار داشته و مدل م اسیه شده بر اساس دادههای مشاهده شده از برازش قابل قیولی برخوردار
است .بدین شرح که در پژوهش حاضر مقدار م ذور کای برابر با  32/64بشود کشه معنشیدار بشود و ایشن
معناداری با توجه به ح م نمونه و مقدار نسشیت م شذور کشای در پشژوهش حاضشر برابشر  2/01بشوده و
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نشاندهنده برازش مدل میباشد .مقدار جذر میانگین م ذوراس خطای تقریب ( )RMSEAمشدل نیشز
برابر با  0/043بود که بیانگر برازش الگوی ارائه شده بشود .همپچنشین مقشدار ششاخص نیکشویی بشرازش
( )GFIدر پژوهش حاضر برابر  0/98بود که این شاخص نیز بیانگر برازش مشدل پشژوهش میباششد .در
مورد شاخص نیکویی برازش تعدیل شده ( )AGFIنیز مش ص شد که مقدار آن برابر با  ،0/95و مقدار
شاخص برازندگی افزایشی ( )IFIبرابر با  ،0/97و همچنین مقدار ششاخص برازنشدگی تطییقشی ()CFI
نیز برابر با  0/98بود .شاخص بنتلر-بونت یا شاخص نشر ششده برازنشدگی ( )NFIنیشز در سشطح 0/99
برازش عالی داشت .در م موع برازش این شاخصها نشانگر برازش یا تناسب مشدل پشژوهش بشا دادههشا
بود .با توجه به شاخصهای بدست آمده در مدل برازش شده ،میتوان نتی ه گرفت کشه الگشوی تییشین
دانش سازمانی بر اساس جانشین پروری به واسطه رهیری ت ولآفرین از نیکشویی بشرازش قابشل قیشولی
برخوردار است و میتوان به مقادیر همیستگی مشدل در ششکل  1اعتمشاد کشرده و مقشادیر رگرسشیون را
تفسیر نمود.

شکل  .۱مدل برازش شده پژوهش در حالت استاندارد

جدول  .3ضرایب رگرسیون پیشبینی جانشین پروری از طریق رهیری ت ول آفرین به واسطه
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متغیرهای

متغیر

عامل

وابسته

حدبحرانی

احتمال

نقش متغیر

برآورد

خطا

0/001

متغیر وابسته

جانشین
پروری

<---

انتقال
دانش

0/684

0/172

0/441

رهیری
ت ول آفرین

<---

انتقال
دانش

0/493

0/130

0/644

0/001

جانشین
پروری

<---

رهیری
ت ول
آفرین

0/263

0/282

0/639

0/01

تعیین خط
مشی

<---

جانشین
پروری

0/901

0/078

15/231

ارزیابی
نامزدها

<---

جانشین
پروری

0/865

متغیرها با واسط

***

مؤلفه های متغیر عامل

توسعه
نامزدها

<---

جانشین
پروری

0/883

0/069

15/065

***

ارزیابی نظا
مدیریت

<---

جانشین
پروری

0/872

0/069

13/574

***

با توجه به مقادیر ستون احتمال در جدول  3که سطح معناداری ضرایب رگرسیون بین متغیرها را
نشان می دهد می توان گفت که همیستگی بین متغیر عامل (جانشینپروری) ،و متغیر وابسشته (انتقشال
دانش) با ضریب رگرسیون ( ،)r=0/68در سطوح ( ،) P=0/001معنادار بود .همچنشین همیسشتگی بشین
متغیر واسطهای (رهیری ت ول آفرین) با ضریب رگرسیون ( ،)r=0/49در سشطوح ( )P=0/001معنشادار
بود .عالوه بر متغیرهای اصلی ،همیستگی بین مؤلفههای متغیر عامشل (جانششین پشروری) نیشز معنشادار
بودند .بر این اساس فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.
جدول  .4ضرایب ت لیل مسیر اثراس مستقیم ،غیرمستقیم و اثراس کل بین متغیرها
متغیر پیش بین

اثر مستقیم

جانشین پروری

0/68

**

رهبری تحول آفرین

0/49

**

اثر غیر مستقیم
*0/26

متغیر رابط :رهبری تحول
آفرین

اثر کل

0/49

**0/75

-

**0/49

در جدول  4به جمعبندی اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیش بین بر رهیری ت ول آفرین
پرداخته شده است .بر طیق ضرایب ت لیل مسیر گزارش شده در جدول  4میتوان نتی ه گرفت که اثر
مستقیم جانشین پروری بر انتقال دانش  0/68است .همچنین اثر غیرمستقیم جانشینپروری بر انتقال از
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طریق رهیری ت ولآفرین حدود  0/75است .این یافته بدین معنی است که تأثیرپذیری انتقال دانش از
جانشینپروری زیاد بوده و نقش متغیر رهیری ت ولآفرین بهعنوان متغیر میان ی و تسهیلگر در ارتیاط
بین جانشینپروری و انتقال دانش ،در حدود  0/49بوده است.
بحث و نتیجهگیری
دانش بهعنوان ی منیع استراتژی در دانشگاهها و موسسشاس آمشوزش عشالی کشه نقشش و کشارکرد
اصلی آنها تولید و انتشار دانش است از اهمیت بسیار با یی برخوردار است .یکی از مسشائل اساسشی در
زمینه انتقال دانش در دانشگاهها و موسساس آموزش عالی ،فقدان یا عد توجه به اسشتراتژیهشای مشوثر
برای انتقال دانش است .تولید دانش و انتقال آن اه در سطح دانشگاه و یشا بیشرون از دانششگاه نیازمنشد
بسترسازی مناسب برای انتقال دانش تولید شده است .برای جامه عمل پوشاندن به انین اقدامی توجه
به رویکرد جانشینپروری بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی امری ضشروری اسشت .جانششینپشروری مشوثر
نقش مهمی را در انتقال دانش سازمانی و اثرب شی سازمانی از طریشق توسشعه ظرفیشتهشای دانششی در
دانشگاهها و موسساس آموزش عالی ایفا میکند .تضعیف انتقال دانش در دانشگاهها که از ی سو کانون
تولید و انتشار دانش هستند و از سوی دیگر مسئولیت انتقال دانش به جامعه را داشته و در توسعه ملی
نقش آفرینی میکنند ،مزیت رقابتی و اثرب شی کارکردهای اساسشی دانششگاههشا را بشا اشالش اساسشی
مواجه خواهد نمود .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر ت لیل نقش رهیری ت ولآفرین در رابطه میشان
جانشینپروری و انتقال دانش بود .نتایج مدلیابی معاد س ساختاری بشین متغیرهشا در پشژوهش حاضشر
نشان داد که رهیری ت ولآفرین در ارتیاط بین جانشینپروری و انتقال دانش نقش واسشطهای مطلشوبی
ایفا میکند .در بین ابعاد رهیری ت ولآفرین ،بعد مالحظاس فردی دارای بیشترین اثرگذاری بشر انتقشال
دانش بود .بر این اساس میتوان نتی ه گرفت که الگوی تییین انتقال دانش بر اسشاس جانششینپشروری
بهواسطه رهیری ت ولآفرین در دانشگاه خوارزمی از نیکویی برازش قابل قیولی برخوردار است .با توجشه
به نتایج بدست آمده اثرمستقیم جانشینپروری بر انتقال دانش برابر با  0/68بدست آمد .بدین معنی که
جانشینپروری در انتقال دانش تأثیرگذار بوده و آن را بهیود میب شد .یافتههای این ب ش از پژوهش با
نتششایج پششژوهشهششای انششگ ( ،)50رام یششون و راولششی( ،)13اجکپومیششوی ( )51و گروسششمن ( )52کششه
همیستگی مستقیم جانشینپروری و انتقال دانش را گزارش کردهاند ،همسشو و همراسشتا مشیباششد .در
تییین این یافته پژوهش میتوان انین استد ل کرد توجه دانششگاههشا و موسسشاس آمشوزش عشالی بشه
استراتژیها و راهیردهای دانشآفرینی و انتقال دانش بشه بهیشود فراینشد برنامشهریشزی و تصشمیمگیشری
مدیران دانشگاهی کم شایانی میکند .تمرکز بر برنامههای جانشینپروری موثر به شناسشایی و حفشظ
دانش سازمانی کم میک ند که این موضوع افزایش مزیت رقابتی و بهیود عملکرد را برای دانشگاههشا و
موسساس آموزش عالی در سطح ملی و بینالمللی بههمراه دارد.
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در ادامه ب ث همانطور که نتایج پژوهش نششان داد همیسشتگی رهیشری ت شولآفشرین بشه همشراه
جانشین پروری با انتقال دانش نیز برابر با  0/49بود .بر این اساس اثر غیرمسشتقیم جانششینپشروری بشر
انتقال دانش از طریق رهیری ت ولآفرین ،در م موع در حد  0/75شد که این افشزایش نسشیت بشه اثشر
مستقیم ( )0/68بیانگر اثر تسهیلکننده رهیری ت ولآفرین در رابطه بین جانشینپروری و انتقال دانش
میباشد .نتایج این ب ش از پژوهش با یافتههای پژوهش لی و لی( )53و بیراسشناو و همکشاران( )55کشه
تأثیریگذاری رهیری ت ولآفرین را بر انتقال دانش معنشادار و مثیشت گشزارش کشرده بودنشد ،همسشو و
هماهنگ بود .در تییین این یافته میتوان انین استد ل کرد که رهیران و مدیران دانشگاهی از طریشق
برنامههای جانشینپروری استراتژی
موسساس آموزش عالی کم
کم

میتوانند به بهیود و پویایی ارخه انتقال دانشش در دانششگاههشا و

نموده و از این طریق با ای اد مزیت رقابتی به رششد و توسشعه دانششگاههشا

نمایند .در بین مولفههای جانشینپروری تعیین خطمشی و توسعه نامزدها بیششترین تشأثیر را بشر

جانشینپروری داشتند .نتایج این ب ش از پژوهش نیز با یافتههشای پشژوهش انشگ ( ،)50رام یشون و
راولی( )13و اجکپومیوی ( )51همسو و هماهنگ بود .در م موع میتشوان نتی شه گرفشت کشه مشدیران
دانشگاهها با استقرار نظا جانشینپروری در دانشگاهها و موسساس آموزش عالی میتوانند بستر مناسیی
را برای نهادینهسازی انتقال دانش در درون و بیرون دانشگاه فراهم نمایند .توجه به آموزش و یشادگیری،
مشاوره ،نقش ارشادگری و مربیگری بهعنوان ابزارهای موثر جانشینپشرروی در انتقشال دانشش مشوثر در
دانشگاهها بسیار تعیینکننده هستند .در نهایت مدیران و رهیران دانشگاهی در فضای رقابتی کنشونی بشا
پرورش مدیران با دانش ،اهداف متعالی و رسالتهای دانشگاه را ت قق ب ششیده و از ایشن طریشق رششد،
توسعه و مزیت رقابتی دانشگاه را تضمین خواهند نمود.
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شناسایی راهکارهای اجرا و بهبود آموزش کارکنان با استفاده از رویکرد گيميفيکيشن
فریده شایانی
سید محمد محمودی
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*2

آصف کریمی

3

(تاریخ دریافت1398/10/28 :؛ تاریخ پذیرش)1399/08/13 :

چکیده:
آموزش یکی از محورهای بسیار مهم مدیریت منابع انسانی در سازمانهاست .روشها و الگوهای مختلفی تاکنون برای
آموزش مؤثر در سازمانها مورداستفاده قرارگرفته است که بهعنوان نمونه میتوان به روشهای تدریس ایفای نقـش ،روش
تـدریس گـردش علمی ،روش تدریس کاوشگری و روش تدریس آموزش بهوسیله رایانه و غیره اشاره کرد .امروزه یکی از
روش های نوین و خالقی که چند سالی است در محافل آموزشی مطرح میشود الگوبرداری از رویکرد گیمیفیکیشن است.
هدف اصلی این پژوهش درواقع الگوبرداری از رویکرد گیمیفیکیشن و یا بازیسازی در بهبود آموزش کارکنان است.
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر ماهیت ،توصیفی و آمیخته یعنی ترکیبی از روش کیفی و کمی میباشد.
جامعه آماری پژوهش را کلیه کارشناسان متخصص و خبرگان سازمانی در حوزه آموزش تشکیل میدهد .ابزار جمعآوری
اطالعات عبارتاند از مصاحبههای نیمه ساختاریافته و نشست تخصصی با  13نفر از خبرگان .روش نمونهگیری ،روش
انتخابی (غیر تصادفی) و با استفاده از تکنیک گلوله برفی است .برای تحلیل دادهها و ارائه راهکارها از روش تحلیل تم و برای
اولویتبندی راهکارها از روش آنتروپی شانون استفاده شد که در کل ،راهکارها در شش گروه شناختی ،احساسی ،اجتماعی،
آمادهسازی ،آموزشی ،سازمانی استخراج و اولویتبندی شدند .از یافتههای پژوهش این نتیجه را میتوان گرفت که ارائه
راهکارها به سازمانها و طراحی ،برگزاری دورههای آموزشی با پیروی از این راهکارها باعث افزایش اثربخشی سازمان
میشود.

واژگان کلیدی:
آموزش کارکنان،گیمیفیکیشن سازمانی.

 -1کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران.
 -2دانشیارگروه مدیریت صنعتی و فناوری،دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه تهران.مسئول mahmoudi@ut.ac.ir
 -3استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران.
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-1مقدمه
نیروی انسانی در سازمان و مؤسسات بهعنوان ارزشمندترین منابع و دارایی محسوب میشود که یک
سازمان میتواند از این طریﻖ در محیﻂ رقابتی دوام آورده و خود را با تﻐییرات به وجود آمده همگام
کند .مدیران سازمانها میتوانند از طـرق مختلـف بـه توانمندسازی کارکنان کمک کنند و یکی از این
روشها برگزاری دورههای آموزشـی در سازمان میباشد .درنتیجه این یادگیریها افراد میتوانند با
انجام وظایف درست در محـیﻂ کـار ،شاداب و بانشاط باشندکه این خود باعث باﻻ رفتن روحیه میشود
و به طبع از فرسودگی شﻐلی آنها هم جلوگیری خواهد ( .)1از ویژگیهای عصر حاضر آن است که
مبانی دانش و اطالعات در رشتههای مختلف علمی بهسرعت پیشرفت کرده است و متحول میشود.
ازاینرو آموزش ضمن خدمت یکی از مهمترین آموزشهای سازمان محسوب میشود ،چراکه نیازهای
شﻐلی و شرایﻂ محیطی در سازمان پیوسته در معرض تﻐییرات مختلف قرار میگیرد (.)2
عمدتاً ،موفقیت بلندمدت هر سازمانی بسته به این است که آیا کارکنان آن شرکت بهطور اثربخش و
مداوم به امر آموزش میپردازند و اطالعات جدید را جهت بهبود عملکرد شﻐلی خود که برای شرکت
سودمند است ،به کار میگیرند؛ بنابراین آموزش مداوم کارکنان عنصر اصلی تأمین و حفظ آینده شرکت
است ( .)3چالش اصلی برای مدیریت ،توانمند نمودن کارکنان میباشد که بهسادگی میتوانند از طریﻖ
یادگیری و آموزش به مشکالت و راهحلهای آنها دستیافت .مدیریت باهدف استفاده از گروههای خود
سازمانیافته و تعامالت اجتماعی برای غنیسازی شالوده سازمانی ،در راستای ایجاد فرهنگ مشارکت
اهمیت بسیار زیادی دارد .درعصرحاضر یکی از سندرمهای محیﻂهای کار روزمرگی و یکنواختی آن
برای کارمندان است .محیﻂ هایکار کسلکننده که شمارا از خالقیت و شکوفایی به سمت تکرار و
تمکین منتقل میکند (.)4
موفقیت هر برنامه آموزشی تا حد زیادی بستگی به روش یا روشهایی دارد که برای ارائه محتوای
تعیینشده انتخاب میشود .یکی از روشهای آموزشی نوین آموزش با بازی میباشد .از طریﻖ استفاده
از گیمیفیکیشن در آموزش میتوانید اطالعات دقیﻖتر و بهروزتری در مورد سازمان در اختیار کارکنان
قرار داده و عمﻖ بیشتری را به دانش آنها از خارج و داخل سازمان بدهید ( .)5یکی از جدیدترین
راهکارها استفاده از مفاهیم مرتبﻂ با بازی در طراحی دورههای آموزشی است .استفاده از این مفهوم
روزبهروز در حال گسترش است .این موضوع باعث ایجاد یک فرصت عالی برای افزایش بازدهی آموزش
و یادگیری افراد و همچنین افزایش بازدهی دانش مهارتی کارکنان میشود (.)6
گیمیفیکیشن درصدد اخذ ابعاد و ویژگیهای لذتبخش بازیها و بهکارگیری آن در بافت کسبوکار
سازمانها در جهت بهبود بهرهوری کارکنان امروزه بسیار موردتوجه واقعشده است .در همین راستا و با
توجه به مطالعات صورت گرفته مشخصشده است که استفاده از گیمیفیکیشن در اقدامات منابع انسانی
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گردد.

میتواند منجر به تﻐییر در نگرش کارکنان به کار و همچنین میزان انگیزش و عملکرد آنان
گیمیفیکیشن در ایران رویکردی نوظهور است از این روگیمیفیکیشن واژهای است که در طول چند سال
گذشته موضوع بحث پژوهشهای مختلفی قرارگرفته است و بهکارگیری آن در مفاهیم و زمینههایی
مانند آموزش و بازاریابی بهطور فزایندهای رو به افزایش است و مطالعات زیادی در این رابطه صورت
گرفته است؛ اما تحقیقات اندکی درزمینه گیمیفیکیشن در حوزه منابع انسانی و کارکنان سازمان صورت
گرفته است .گیمیفیکیشن در حوزه منابع انسانی بهعنوانمثال برای استخدام نیروهای جدید در
واحدهای حساس ،افزایش بهرهوری در کارکنان شرکت ،شیوههای صحیح تشویﻖ ،پاداش و تنبیه و
بسیاری موارد دیگر که معموﻻً مشکل اساسی تمامی مدیران سازمان است ،روشها و تکنیکهای جالبی
توسﻂ متخصصین گیمیفیکیشن ارائه میدهد .این تکنیکها بهقدری دقیﻖ و کاربردی است که کسی که
از بیرون به سازمان شما نگاه میکند بههیچوجه احساس نمیکند که کارکنان شما در حال بازی کردن
هستند ولی پویایی و حس درگیر شدن در آنها کامالً واضح و ملموس خواهد بود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

آموزش کارکنان مجموعه کنشهای هدفمند و از پیش تعیینشدهای که بهمنظور افزایش رفاه و
اثربخشی فرد و سازمان ،بهطور مداوم و نظاممند به بهبود و ارتقای سطح دانش ،مهارتها و نگرشهای
معطوف به بهبود عملکرد شﻐلی حال و آینده کارکنان میپردازد ( .)7آموزش تواناییهای کارکنان را
زیادتر میکند و مزیتهای رقابتی آنها را قوی و نیرومند میکند .آموزش مؤثر ،ویژگیهای شخصی و
تواناییهای شﻐلی را بهبود میبخشد ( .)8آموزش عبارت است از هرگونه فعالیت باتدبیر از پیشطرح
ریزی شدهای که هدف آن ایجاد یادگیری در فراگیران است ( .)9میتوان آموزش و بهسازی نیروی
انسانی را بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی سازمانها برای سازگاری مثبت با شرایﻂ متﻐیر محیطی در
نظر گرفت .حیات سازمانها تا حدود زیادی به دانش و مهارتهای مختلف کارکنان آن بهعنوان
مهمترین سرمایه سازمان بستگی دارد (.)10
گیمیفیکیشن عبارت است از استفاده از عناصر و تفکرات بازی گونه ،در زمینههایی که ماهیت بازی
ندارند .از این مفهوم میتوان جهت ایجاد جذابیت در فرآیند یادگیری ،انجام فرآیندهای تکراری و یا
کارهای غیر جذاب و بهطور کل در زمینههای غیر بازی گونه استفاده کرد ( .)5استفاده از عناصر و
مکانیزم های طراحی بازی در محیﻂ غیر بازی برای تعامل با کاربران و حل مشکالت ،برای ایجاد شادی و
افزایش انگیزه کاربران این عناصر شامل پاداش ،مدالها ،سطوح ،غنائم و ...میباشند (.)11
گیمیفیکیشن سازمانی ،استفاده از عناصر و تکنیکهای طراحی بازی در محیﻂ کار ،برای تﻐییر
رفتارها است ( .)6گیمیفیکیشن برای پاسخگویی به طیف گستردهای از نیازهای آموزشی شرکتها
مناسب میباشد ازجمله :پاسخگویی به نیازهای آموزشی مختلف ،ایجاد آموزش مبتنی بر یادگیری
الکترونیکی با تکنیکهای جذاب گیمیفیکیشنی ،نیرو بخشیدن به یاد دهنده ،بهعنوان بخشی از
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مسیرهای یادگیری مجموعه ،همراستا با سایر استراتژیهای نوآورانه مانند یادگیری اجتماعی ،پشتیبانی
عملکرد (.)12
پتانسیل اصلی گیمیفیکیشن ایجاد خوشبینی و درک حس موفقیت بهوسیله کاربران است و استفاده
از گیمیفیکیشن در آموزش باعث افزایش رضایت کاربران ،تسهیل تعامالت اجتماعی ،افزایش توانایی حل
مسئله و حمایت کاربران از روند آموزش میشود .مهمترین دلیل استفاده از گیمیفیکیشن تبدیل آموزش
به سرگرمی و تشویﻖ نوآوری و خالقیت و افزایش انگیزه می باشد ( .)13پژوهشها نشان داده است که
استفاده از عناصر بازی در محیﻂ آموزشی انگیزه کارکنان را افزایش میدهد ( .)14همچنین استفاده از
مفاهیم بازی در طراحی آموزش در مشارکت کارکنان تأثیر مثبتی دارد و استفاده از جایزهها و امتیازهای
مجازی باعث همکاری بیشتر افراد میشود (.)15
نظریهها و مدلهای پژوهش
در این بخش به بررسی چند مدل در این زمینه پرداختهشده است بهطور مثال در مدل تکنولوژی
پیشرفته آموزش اثربخش 1پیشنهاد میکند که چگونه ورودیهای آموزشی ،ازجمله محیﻂ کار،
ویژگیهای کارآموز و طرح آموزش ،بهطور مستقیم بر روی خروجیهای آموزشی تأثیرمی گذارد .این
مدل برای رفع شکاف در آموزشهای فعلی تأثیر میگذارد ( .)16نظریه گیمیفیکیشن کار 2برای پیاده
کردن ویژگیهای بازی در زمینه کاری برای افزایش عملکرد کارکنان تعریف میشود .استفاده از
گیمیفیکیشن کار باعث افزایش انتقال اطالعات میشود و افراد بازخوردهای سریع دریافت میکنند که
این کار اثربخشی را افزایش میدهد .از طرف دیگر ایجاد وظایف لذتبخشتر انگیزه را در کارکنان
افزایش میدهد و درنتیجه افزایش اثربخشی و انگیزه ،باعث بهبود عملکرد افراد میشود (.)14
چارچوب اکتالسیس 3یا هشتگون مهمترین و پیشرفتهترین چارچوب در دنیای گیمیفیکیشن
محسوب میشود و دارای ابعاد کاملی جهت گیمیفای کردن یک کسبوکارمی باشد ،این فریمورک یک
هشتضلعی است که به هرکدام از این هشت ضلع یک رانه گفته میشود .هرکدام از این رانهها یک
دلیل برای انجام کار هستند .این رانهها به ترتیب شامل معنای حماسی (رانه اول) ،دستاورد (رانه دوم)،
خالقیت (رانه سوم) ،مالکیت (رانه چهارم) ،معاشرت (رانه پنجم) ،محدودیت (رانه ششم) ،عدم قطعیت
(رانه هفتم) و درنهایت جلوگیری از ضرر (رانه هشتم) میباشند ( .)17تئوری آموزش گیمیفای شده
لندرشامل شناسایی دو فرآیند متأثر از یادگیری گیمیفای شده است ،این ویژگیها میانهروی و تعدیل
1

)Model Technology-Enhanced Training Effectiveness (TETEM
Work Gamification
3
Octalysis Framework
2
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است .تئوری آموزش گیمیفای شده بهسادگی بیان میکند حالتهای مختلف عناصر بازی میتواند منجر
به رفتارها و نگرشهای مثبت در یادگیرنده میشود (.)18
پیشینه تجربی پژوهش
در تحقیﻖ زیچرمن و لندر )2013( 1به این نکته اشارهشده که بر اساس تحلیلهای بعد از استفاده
در شرکت داییچی سانکیو ،کارمندان از روش آموزش از طریﻖ بازی بسیار استقبال کرده و آن را یک
مسیر بسیار جذاب برای یادگیری دانستند .بعد از اجرای این بازی کارکنان بهسرعت توانستند بخش
بزرگی از موارد آموزشی که دارای ماهیت دانش و فناوری باﻻبودند را بهخوبی دریافت کرده و به خاطر
بسپارند .در ابتدا این بازی هیچگونه جایزهای نداشت اما با پیش رفتن آن و مشاهده تأثیر آن توسﻂ
مدیران ارشد به این نتیجه رسیدند که باید جایزهای هم در آن گنجانده شود تا کارکنان با سرعت و
اشتیاق بیشتر به استفاده از آن بپردازند ( .)19هارمن و همکاران )2014( 2در تحقیقی به عالقه
پژوهشگران به گیمیفیکیشن میپردازند و بیان میکند استفاده از گیمیفیکیشن در آموزش باعث
افزایش رضایت کاربران ،تسهیل تعامالت اجتماعی ،افزایش توانایی حل مسئله و حمایت کاربران از روند
آموزش میشود .این تحقیﻖ مهمترین دلیل استفاده از گیمیفیکیشن را تبدیل آموزش به سرگرمی و
تشویﻖ نوآوری و خالقیت بیان کرده است (.)20
لورنزﻻرگو و همکاران )2016( 3در مقاله ای با عنوان گیمیفیای کردن مراحل یادگیری به بررسی
عوامل تأثیرگذار در آموزش پایدار پرداخته است .این تحقیﻖ با بررسی عوامل موفقیت بازیهای
ویدیویی هفت مؤلفه برای یک محیﻂ آموزشی بازیسازی شده که منجر به آموزش پایدار میشود به
این شرح بیان کرده است :سرگرمی ،انگیزه (درونی و بیرونی) ،استقالل ،پیشرفت ،بازخورد و گذشت از
خطا ( .)21ﻻندرز و همکاران ( )2017به بررسی نظریه هدفگذاری سنتی پرداخته و تأثیر
گیمیفیکیشن در آن را مشخص کردهاند و میزان تأثیرگذاری استفاده از دو مکانیک بازی ،امتیاز و
صفحه ردهبندی در ایجاد تعهد کارکنان برای انجام هدف تعیینشده بسنجد (.)22
سوو 4و همکاران ( )2017مطالعهای باهدف بررسی چگونگی افزایش بهرهوری دانش از طریﻖ
گیمیفیکیشن انجام دادند .نتایج استفاده از معادﻻت ساختاری نشان داد مؤلفههای گیمیفیکیشنی مانند
پاداشها ،موفقیتها ،رقابت و قابلیت مشاهده بهطور مشترک بر دانش کارکنان تأثیر میگذارند و
درنتیجه باعث افزایش مدیریت دانش سازمانی میگردند ( .)23همچنین ککروگلو و همکاران (5)2017
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به تاثیرگیمیفیکیشن در یک کالس درس پرداختهاند که در کالس به دانش آموزان برای آموزش
نرمافزار هرجسله به آنها یک تمرین ارائه میشد و جلسه بعد هر دانشآموزی که تمرین را درست
نوشته باشد نام آن روی تابلو اعالنات نوشته و همچنین برای ایجاد انگیزه به آنها یک هدیه کوچک نیز
داده میشد و اسامی پنج نفر اول در فیسبوک به اشتراک گذاشته میشد .در این تحقیﻖ اثرات ترکیب
گیمیفیکیشن مثل هدایای واقعی ،شهرت ،امتیاز ،رتبهبندی ،مسابقات ،مقایسه با افراد ،پیشرفت کردن،
پویایی تمرکز شده است .این ترکیب تأثیر انگیزشی داشته و درنتیجه تأثیر مثبت در بهبود عملکرد
تحصیل داشته است (.)24
تلبانی 1و الرگل )2017( 2طی مطالعه ای گیمیفیکیشن سازمانی را بررسی کردند .همچنین اظهار
داشتندمعرفی سیستم برنامهریزی منابع سازمانی ،3میتواند منافع و معایب زیادی داشته باشد ،از طرف
دیگر هزینه زیاد سرمایهگذاری و پیادهسازی اینگونه برنامهها ،ممکن است باعث شکست سیستم و یا
حتی ورشکستگی مالی سازمان شود؛ بنابراین ،برای جلوگیری از چنین وضعیتی ،سازمانها نیاز دارند
تﻐییرات اساسی انجام دهند .مطالعات قبلی نشان داده است که اکثر این چالشها در زمان پیادهسازی
برنامهریزی منابع سازمانی ،به دلیل جنبههای اجتماعی و سازمانی است تا اینکه تکنولوژی باشد .اینجا
جایی است که گیمیفیکیشن میتواند کمک کند .درواقع آنها یک فرآیند گیمیفای شده را برای چرخه
برنامهریزی منابع سازمانی ،بهمنظور تسهیل سازی در این فرآیند توسعه دادند (.)25
بهکارگیری گیمیفیکیشن در آموزش کارکنان باعث بهبود انگیزه ،بهبود روحیه ،افزایش رضایت،
افزایش مشارکت و عملکرد کارکنان در سازمان میشود و درنهایت باعث افزایش درآمد و افزایش
اثربخشی سازمان میشود .در این پژوهش مجموعهای از راهکارها ارائه میشود که میتواند دید نسبتاً
جامعی به طراح گیمیفیکیشن بدهد و همچنین در طراحی دورههای آموزشی گیمیفای شده در
سازمانها خواستههای مدیران ،مدرسان و کارکنانی که آموزش میبینند برآورده میشود؛ بنابراین با
توجه به موارد فوق در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه راهکارهایی برای
پیادهسازی گیمیفیکیشن در آموزش کارکنان وجود دارد؟
اهداف اصلی این پژوهش عبارتاند از:
 .1ارائه راهکارهای پیادهسازی گیمیفیکیشن در آموزش کارکنان
 .2اولویتبندی راهکارهای پیادهسازی گیمیفیکیشن در آموزش کارکنان

1

Telbany
Elragal
3
EPR
2
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-2روششناسی پژوهش
این تحقیﻖ ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است؛ زیرا باعث شناسایی راهکارها برای پیادهسازی
گیمیفیکیشن در آموزش کارکنان در سازمانها میشود و ازنظر ماهیت آمیخته می باشد ،درحقیقت
روش آمیخته ترکیبی از روش ها ،رویکردها و فنون تحقیﻖ کمی و کیفی می باشد .روش گردآوری
دادهها در این پژوهش به دو روش انجام شد :روش کتابخانهای که شامل بررسی اسناد و مدارک ،کتب،
مقاﻻت و همچنین پایگاههای اطالعات علمی و اینترنت میباشد که برای کسب اطالعات پیرامون مبانی
نظری و پیشینه تحقیقات انجام گرفت و روش میدانی از ابزار مصاحبه استفاده شد که در این تحقیﻖ از
مصاحبه نیمه ساختاریافته استفادهشده است .در این پژوهش ،جامعه آماری شامل متخصصان و
خبرگان در حوزه گیمیفیکیشن و آموزش میباشند.
به دلیل تعداد کم افراد خبره و شناسایی دشوار آنان ،خبرگان با روش نمونهگیری هدفمند قضاوتی
انتخاب شدند و حین مصاحبه با این افراد از آنان خواسته شد تا کسانی را که در این حیطه تخصص
دارند ،به محقﻖ معرفی نمایند .بدین ترتیب نمونههای بیشتر برای این تحقیﻖ از روش نمونهگیری گلوله
برفی شناسایی و انتخاب شدند .مبحث گیمیفیکیشن در حوزه آموزش کارکنان در ایران بسیار نوپاست.
با توجه به همین امر تعداد افراد خبره بسیار محدود میباشد در این تحقیﻖ تعداد حجم نمونه برابر با
 13نفر میباشد و گردآوری اطالعات تا جایی ادامه پیدا کرد تا به نقطه اشباع رسیدیم .در بخش
تجزیهوتحلیل دادهها برای پاسخگویی به سؤال اول پژوهش که شناسایی راهکارها بود ،بعد از انجام
مصاحبهها از روش کیفی تحلیل تم استفاده شد .مراحل ششگانه تحلیل تم با رویکردی که کالرک و
براون )26( 1ارائه دادهاند ،شامل این مراحل میباشد .1:آشنایی با دادهها  .2ایجاد کدهای اولیه .3
جستجو و شناخت تمها  .4شکلگیری تمهای فرعی  .5تعریف و نامگذاری تمهای اصلی  .6تهیه
گزارش.
برای پاسخگویی به سؤال دوم پژوهش که اولویتبندی راهکارها بود از روش کمی آنتروپی شانون
برای وزن دهی به راهکارها استفاده شد .برای تشریح الگوریتم روش آنتروپی شانون ﻻزم میآید که ابتدا
پیام برحسب مفاهیم بهتناسب هر پاسخگو در قالب فراوانی شمارش شود .نتیجه جدول عمومی
فراوانیها خواهد شد و در مرحله بعد ماتریس را نرمال میکنیم ،نرمال شدن به این صورت میباشد که
درایه هر ستون را بر مجموع ستون تقسیم میکنیم و در ادامه مقدار عدم اطمینان و درجه انحراف
محاسبه میشود که بیان میکند شاخص مربوطه )(djچه میزان اطالعات مفید برای تصمیمگیری در

. Clarke & Braun

1
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اختیار تصمیمگیرنده قرار میدهد و در ادامه وزن شاخصها ( )wمحاسبه میشود و درنهایت با استفاده
از تابع  Rankراهکارها اولویتبندی میشود.
-3یافتههای پژوهش
در مرحله اول در پاسخ به سؤال اول پژوهش که شناسایی راهکارهای پیادهسازی گیمیفیکیشن در
آموزش کارکنان بود ،بعد از انجام مصاحبهها از روش تحلیل تم برای تجزیهوتحلیل اطالعات استفاده شد.
تمام اطالعات ارائهشده از مصاحبهشوندهها به شکل عبارت درآمده و راهکارها (مفاهیم) از متن مصاحبه
استخراج شدند ،در مرحله بعد دستهبندی جامعتری از مرحله قبل انجام گرفت که در قالب مقوله
طبقهبندی شدند؛ در مرحله آخر مقولهها بهصورت نظاممند با یکدیگر مرتبﻂ شدند و تمها را تشکیل
دادند .در جدول شماره  1به چند نمونه از گزارههای کالمی مصاحبهشوندگان اشارهشده است.
جدول شماره  :1نمونه گزارههای کالمی مصاحبهشوندگان
گزارههای کالمی
در طراحی بازی عوامل زیادی در جذابیت بصری
تأثیرگذارند ،مثالً جهت حرکت کاراکترها و سرعت
انجام حرکات و گاهی رنگها بهصورت نمادین به کار
میروند رنگ قرمز هم میتواند نشانه عشﻖ باشد هم
جنگ و خشونت .در طراحی بازی جذابیتهای صوتی
نیز تأثیر بسزایی دارد مانند موسیقی ،صدای کاراکترها،
صداها دربازیها بهاندازه المانهای بصری تأثیرگذار
نیستند ،اما بهکارگیری آنها میتواند تأثیر عوامل
بصری را افزایش دهد ،مثالً بلندی صدا درصحنه اکشن
نمایشدهنده قدرت است و اگر صحنه ترسناک است
بهتراست صدا و موسیقی کم باشد.

مفاهیم استخراجشده

بهکارگیری جذابیتهای
بصری و صوتی

این راهکار به بازیکنان این انگیزه را میدهد که به
دنبال چالشها ،بلندپروازیها و افتخارات بروند مثالً در
بازی سوپر ماریو نجات دادن دوشیزه یک نوع حس
قهرمان بودن است .باید یک مأموریت تعریف شود و
بازیکنان باید یک مأموریت را به انجام برسانند.

ایجاد و القای حس قهرمان بودن

جوایزی هستند برای دستیابی به اهداف از پیش
تعیینشده و انگیزهای برای کاربران است .مدال یک
نماد قابلرؤیت از موفقیت است که در قالب روبانها و یا
سایر نمادها میباشد .سمبلهای هستند که کاربران
میتوانند برای هر رفتار مطلوب از پیش تعریفشده
کسب نمایند و آن را در پروفایل خود به نمایش گذاشته

اعطای مدال و نشانهای مجازی

کد مصاحبهشونده

A3-A9

A2

A1-A5
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و یا آن را برای دیده شدن توسﻂ افراد به تصویر
الکترونیکی خود متصل نماید -مدالها فقﻂ مجازی
هستند.
اکشن -ماجرایی -معمایی -استراتژی و...
که هرکدام دارای چندین زیرمجموعه میباشد ،البته
اکثر بازیها فقﻂ یک سبک خاص انتخاب نمیکنند از
ترکیب سه یا چهار سبک تشکیلشده است .با توجه به
ایدهی اصلی بازی سبکهای خود را انتخاب کنید.

انتخاب سبک بازی

افرادی که در فعالیت برنامه آموزشی شما شرکت
میکنند چه کسانی هستند .شناسایی و بخشبندی
کاربران با توجه به سن ،جنس ،تحصیالت ،مهارتها.

تعیین خصوصیات کاربران

هدف باید مشخص ،دارای دامنه مشخصی برای بهبود،
واقعگرا یانه و نیز قابل تخصیص به کارکنانی باشد که
هدفگذاری برای آنها انجام میشود ،بهعالوه اهداف
نباید کامالً کمی باشد بلکه باید کامالً انتزاعی باشند تا
بتوان به کمیت دستیافت ،بهطور مثال بهبود کیفیت
آموزش کارکنان و اثربخشی آنها.

تعریف اهداف کسبوکار

A6

A11

A13

منبع( :یافتههای نگارندگان)

 .1مفاهیم :استخراج مفاهیم ،نهتنها به کشف مقولهها میانجامد بلکه خصوصیات و ابعاد آنها را نیز
روشن میسازد .برای استخراج مفاهیم از روش تفسیری و استنباطی استفاده شد و  53راهکار نهایی شد.

 .2مقوله :با برقراری پیوند بین مفاهیم ،اطالعات را به شیوههای جدیدی با یکدیگر مرتبﻂ سازند که
مقولهها را تشکیل میدهند .در این مرحله ،دستهبندی جامعتری از اطالعات مرحله قبل انجام گرفت که
در قالب  15مقوله در جدول شماره  2طبقهبندی گردید.
جدول شماره  :2استخراج مفاهیم و مقوله
مفاهیم

مقوله

بهکارگیری نوار پیشرفت
اعطای پاداش و جوایز
استفاده از خطوط پیشرو
اعطای مدال ونشان مجازی
ایجاد مکانیسم امتیاز
اعطای گواهینامه
دریافت کاﻻهای مجازی

ایجاد مکانیسم بازخورد
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بهکارگیری مفهوم گروهگرایی
ایجاد حلقههای مشارکت اجتماعی

ایجاد تعامل مؤثر

ایجاد مکانیسم مسابقه
استفاده از تابلوی امتیازات

ایجاد مکانیسم رقابت

ایجاد تعلﻖ و وابستگی
آزادی عمل به کاربران
بهکارگیری خالقیت دربازی
بهکارگیری شخصیتهای جذاب

ایجاد جذابیت

استفاده از مکانیسم اکتشاف و جستجو
بهکارگیری جذابیتهای صوتی و بصری
ایجاد و القای حس قهرمان بودن
تعیین هدف ارزیابی
ارزیابی دقیﻖ

ارزیابی دوره

تعیین استانداردها و معیارهای ارزیابی
مشخص کردن اهداف آموزشی
تطبیﻖ ایده اولیه با عالئﻖ کاربران
تعیین مشوقها و محرکها
تعیین بازهی زمانی برای دستیابی به اهداف

هدفمندسازی آموزشی

تعیین خصوصیات کاربران
انطباق دادن داستان بازی با اهداف آموزشی
اجرای قانون سه دقیقه
تعریف اهداف کسبوکار
همتراز کردن اهداف سازمان با اهداف کارکنان

هدفمندسازی سازمانی

تعیین ذینفعان ،برنامهریزی
متعادلسازی طراحی بازی
گروهبندی مخاطبان خود

اصول ابتدایی طراحی بازی
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انتخاب نام مناسب برای بازی
انتخاب سبک بازی
مشخص کردن تعداد مراحل بازی
انتخاب نوع پلتفرم
بهکارگیری سیستمهای مناسب

انتخاب نوع نرمافزار
استفاده از سورپرایز دربازی
استفاده از مکانیسم قرعهکشی

استفاده از عدم قطعیت

نظرسنجی توسﻂ اربابرجوع

ایجاد سیستم داوری

نظرسنجی توسﻂ خود کارکنان
داشتن راهنمای مناسب دربازی

اطالعرسانی

استفاده از نقشه مسیر
آمادهسازی کاربران
امکان ادامه بازی از نقطه قبل

استراتژی جلوگیری از ضرر

استفاده از مکانیسم تکرار
بهکارگیری نقطه عطف
تشکیل یک مجموعه

تبیین دستاورد

سخت شدن تدریجی مراحل بازی
ایجاد چالش
تعیین قوانین و مقررات

استفاده از محدودیت

استفاده از حس فوریت
منبع( :یافتههای نگارندگان)

 .3تمها :تمها عبارت است از فرآیند انتخاب دستهبندی اصلی ،مرتبﻂ کردن نظاممند آن با دیگر
این روابﻂ و تکمیل دستهبندیهایی که نیاز به اصالح و توسعه بیشتری دارند.

دستهبندیها ،تأیید اعتبار
راهکارها در قالب شش تم تقسیمشدهاند  .1شناختی  .2احساسی  .3اجتماعی  .4آمادهسازی  .5آموزشی
 .6سازمانی.
جدول شماره  :3استخراج تمها
مقوله
ایجاد مکانیسم بازخورد
استفاده از محدودیت

تمها
راهکارهای شناختی
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استراتژی جلوگیری از ضرر
استفاده از عدم قطعیت
ایجاد جذابیت

راهکارهای احساسی

تبیین دستاورد
ایجاد تعامل مؤثر

راهکارهای اجتماعی

ایجاد مکانیسم رقابت
اصول ابتدایی طراحی بازی

راهکارهای آمادهسازی

اطالعرسانی
بهکارگیری سیستمهای مناسب
هدفمندسازی آموزشی

راهکارهای آموزشی

ارزیابی دوره
هدفمندسازی سازمانی

راهکارهای سازمانی

ایجاد سیستم داوری
منبع( :یافتههای نگارندگان)

بدین ترتیب از مجموع  53مفهوم (راهکار) که شناسایی گردید به  15مقوله طبقهبندیشده در
جدول شماره  2رسیدیم و درنهایت ،مقولهها به شش تم در جدول شماره  3تقسیمشدهاند.
مرحله دوم :آنتروپی شانون
در مرحله دوم در پاسخ به سؤال دوم پژوهش که اولویتبندی راهکارهای پیادهسازی گیمیفیکیشن
در آموزش کارکنان بود ،از روش آنتروپی شانون استفاده شد .برای هر مقوله و مفاهیم آن ،ماتریس
تصمیمگیری با استفاده از نرمافزار اکسل ترسیم شد و فراوانی ،عدم اطمینان ،اهمیت آنها سنجیده و
رتبهها استخراج شدند .جمعبندی و مقایسه هریک از مقولهها و اجزا آنها و همچنین رتبهبندی مقولهها
در جدول شماره  4قرار دادهشده است.
جدول شماره  :4جمعبندی نتایج آنتروپی شانون
مفهوم

راهکار

فراوانی

عدم اطمینان
E

ضریب اهمیت
W

رتبه

تم شناختی

ایجاد مکانیسم
بازخورد

بهکارگیری نوار
پیشرفت

3

-1.0986123

0.4283173

0.275412

1

اعطای پاداش و
جوایز

3

-1.0986123

0.4283173

0.275412

1

استفاده از خطوط
پیشرو

1

0

0

0

5

اعطای مدال

2

-0.6931472

0.2702382

0.173765

4
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ونشان مجازی

استفاده از
محدودیت

استراتژی
جلوگیری از
ضرر

استفاده از عدم
قطعیت

ایجاد مکانیسم
امتیاز

3

-1.0986123

0.4283173

0.275412

1

اعطای گواهینامه

1

0

0

0

5

دریافت کاﻻهای
مجازی

1

0

0

0

5

تعیین قوانین و
مقررات

1

0

0

0

1

استفاده از حس
فوریت

1

0

0

0

1

امکان ادامه بازی از
نقطه قبل

1

0

0

0

1

استفاده از
مکانیسم تکرار

1

0

0

0

1

استفاده از
سورپرایز در بازی

2

-0.6931472

0.2702382

1

1

استفاده از
مکانیسم
قرعهکشی

1

0

0

0

2

تم احساسی

ایجاد جذابیت

ایجاد تعلﻖ و
وابستگی

1

0

0

0

3

آزادی عمل به
کاربران

3

-1.09861

0.6131472

0.613147

1

بهکارگیری
خالقیت دربازی

1

0

0

0

3

بهکارگیری
شخصیتهای
جذاب

1

0

0

0

3

بهکارگیری
جذابیتهای بصری
و صوتی

2

-0.693147181

0.86852807

0.386852807

2

استفاده از
مکانیسم اکتشاف
و جستجو

1

0

0

0

3
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ایجاد و القای حس
قهرمان بودن

1

0

0

0

3

بهکارگیری نقطه
عطف

1

0

0

0

4

تشکیل یک
مجموعه

2

-0.693147181

0.270238154

0.333333333

1

سخت شدن
تدریجی مراحل
بازی

2

-0.693147181

0.270238154

0.333333333

1

ایجاد چالش

2

-0.693147181

0.270238154

0.333333333

1

ایجاد حلقههای
مشارکت اجتماعی

1

تم اجتماعی
ایجاد تعامل
مؤثر

ایجاد مکانیسم
رقابت

0

0

0

1

بهکارگیری مفهوم
گروهگرایی

1

0

0

0

1

ایجاد مکانیسم
مسابقه

1

0

0

0

2

استفاده از تابلوی
امتیازات

4

-1.386294361

0.540476309

1

1

تم آمادهسازی

اصول ابتدایی
طراحی بازی

اطالعرسانی

متعادلسازی
طراحی بازی

1

0

0

0

1

گروهبندی
مخاطبان خود

1

0

0

0

1

انتخاب نام مناسب
برای بازی

1

0

0

0

1

انتخاب سبک بازی

1

0

0

0

1

مشخص کردن
تعداد مراحل بازی

1

0

0

0

1

داشتن راهنمای
مناسب دربازی

1

0

0

0

2

استفاده از نقشه
مسیر

2

-0.69315

0.2702382

1

1

آمادهسازی کاربران

1

0

0

0

2
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بهکارگیری
دستگاههای
مناسب

30

انتخاب نوع پلتفرم

2

-0.69315

0.2702382

0.5

1

انتخاب نوع
نرمافزار

2

-0.69315

0.2702382

0.5

1

تم آموزشی

هدفمندسازی
آموزشی

ارزیابی دوره

تطبیﻖ ایده اولیه با
عالئﻖ کاربران

2

-0.69315

0.2702382

0.1518612

2

تعیین مشوقها و
محرکها

2

-0.69315

0.2702382

0.1518612

2

تعیین بازهی زمانی
برای دستیابی به
اهداف

2

-0.69315

0.2702382

0.1518612

2

مشخص کردن
اهداف آموزشی

3

-1.098612

0.4283173

0.2406942

1

انطباق دادن
داستان بازی با
اهداف آموزشی

1

0

0

0

6

تعیین خصوصیات
کاربران

2

-0.69315

0.2702382

0.1518612

2

ارزیابی دقیﻖ

2

-0.346574

0.2702382

0.5

1

تعیین هدف
ارزیابی

2

-0.346574

0.2702382

0.5

1

تعیین استانداردها
و معیارهای ارزیابی

1

0

0

0

3

تم سازمانی

هدفمندسازی
سازمانی

ایجاد سیستم
داوری

اجرای قانون سه
دقیقه

2

-0.693147181

0.270238154

0.3333333

1

تعریف اهداف
کسبوکار

1

0

0

0

4

همتراز کردن
اهداف سازمان با
اهداف کارکنان

2

-0.693147181

0.270238154

0.3333333

1

تعیین ذینفعان،
برنامهریزی

2

-0.693147181

0.270238154

0.3333333

1

نظرسنجی توسﻂ
اربابرجوع

1

0

0

0

1
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نظرسنجی توسﻂ
خود کارکنان

1

0

0

0

1

منبع( :یافتههای نگارندگان)

شکل شماره  :1مدل مفهومی پژوهش
منبع( :یافتههای نگارندگان)

در شکل شماره  1تصویر کلی از نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان دادهشده است .بدینصورت که
ابتدا در مرحله اول از متن مصاحبهها ،مفاهیم (راهکارها) استخراجشدهاند که  53راهکار نهایی شد .در
مرحله دوم با برقراری پیوند بین مفاهیم دستهبندی جامعتری از اطالعات مرحله اول انجام گرفت که
در قالب  15مقوله طبقهبندی شد و در مرحله آخر دستهبندیها بهصورت نظاممند مرتبﻂ شدند و تمها
شناسایی شدند و راهکارها در دستهبندی اصلی قرار گرفتند که عبارتاند از :راهکارهای شناختی،
احساسی ،اجتماعی ،آمادهسازی ،آموزشی ،سازمانی.
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-4بحث و نتیجهگیری
موضوع موردبحث مقاله حاضر این است که برای پیادهسازی گیمیفیکیشن در آموزش کارکنان چه
راهکارهایی وجود دارد و کدام راهکارها اولویت باﻻتری دارند؛ که در این پژوهش  53راهکار به دست
آورده شد و راهکارها نیز اولویتبندی شدند که در ادامه به تشریح آنها پرداخته میشود.
ایجاد تعلﻖ و وابستگی ازجمله محرکهای بیرونی است که به شخص حس مالکیت را تلقین میکند.
زمانی که فرد احساس کند مالک چیزی است سعی در بهتر کردن آن و همچنین به دست آوردن
چیزهای بیشتر میکند .جمعکردن یک مجموعه انگیزهای برای ادامه بازی برای گروه خاصی از
مخاطبین است .مشخص کردن اهداف آموزشی ،تطبیﻖ ایده با عالئﻖ کاربران و انطباق داستان بازی با
اهداف آموزشی مواردی هستند که تحقﻖ آنها ﻻزمهی حفظ بازیکن در بازی است .به عبارتی،
مادامیکه بازیکن نتواند هدف از طی مراحل و مکانیکهای بازی را درک کند ،عالقهای به ادامه بازی
نخواهد داشت (.)27
همترازی اهداف سازمان و کارکنان ازاینجهت است که کارکنان باعالقه بیشتری اهداف خود را دنبال
کنند و اگر به نحوی بین اهداف کارکنان و سازمان هماهنگی ایجاد شود ،تحقﻖ اهداف سازمان نیز به
سهولت اتفاق میافتد .در تائید راهکار القای حس قهرمان بودن ،به اهمیت این مؤلفه بهعنوان محرک
درونی اشاره میکند .تفویض آزادی عمل به کاربران باعث میشود که عمیﻖتر درگیر فعالیتها شوند و
عملکردشان نیز پربارتر میشود .راهکار ایجاد چالش ،کاربران را تحتفشار زمانی قرارمی دهند که نیاز
به انجام شدن درزمانی مشخص برای دریافت جایزه ،پاداش و مدال رادارند .برای درگیر کردن بازیکنان
و ایجاد انگیزه به آنها به کار میرود.
ایجاد مکانیسم مسابقه ازجمله راهکاری است که به طراحی گیمیفیکیشن اشاره دارد .رقابت از
عناصر مهم در بازی به شمار میروند که بهراحتی میتواند یادگیرندگان را برای فعالیت بیشتر ترغیب
کندو رقابت بین کاربران باعث ایجاد تحریک افراد میشود ( .)28استفاده از تابلوی امتیازات نیز عنصر
دیگری است که به ایجاد فضای رقابتی کمک میکنند .عموم بازیکنان دوست دارند که اسمشان در
تابلوی امتیازات در ردههای باﻻ قرار گیرد و به همین منظور ،تالش بیشتری از خود نشان میدهند .این
ایده بهعنوان یک محرک قدرتمند عمل میکند.
به کارگیری خالقیت در بازی راهکار دیگری است که در چارچوب اکتالیسیس نیز به آن بهعنوان رانه
سوم از آن یادشده و انگیزش درونی برای جلب مشارکت کارکنان بشمار میرود .به عبارتی ،اگر در
جلسات مختلف دوره آموزشی ،وظایف خالقانه به کارکنان داده شود؛ برخالف روشهای سنتی کارکنان
توجه بیشتری به دوره نشان میدهند .دلیل این اتفاق ،میتواند نوین و جدید بودن مسئله یا روش حل
مسئله باشد .استفاده از نقشه مسیر و داشتن راهنمای مناسب در بازی ،با کمک به بازیکن از سردرگمی
و درنتیجه کنار گذاشتن بازی جلوگیری میکند .سخت شدن تدریجی مراحل از این بابت است که
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بازی در ابتدا با مکانیکهای ساده شروع شود تا بازیکن بتواند مأموریتها را پشت سر بگذارد .باگذشت
زمان و مرحلهبهمرحله مکانیکهای بیشتر ،سختتر و چالشهای بزرگتر ارائه شوند .دلیل این امر آن
است که اگر بازیکن در ابتدا با مأموریت سختی مواجه شود ،بهاحتمالزیاد از انجام آن ناامید شده و
بازی را کنار میگذارد.
همچنین ،طبقهبندی انواع بازیکنان از دیدگاه بارتل نیز اهمیت گروهبندی مخاطب را تائید میکند
( .)29سبک بازی نیز متناسب با گروهبندی مخاطبان انتخاب میشود .ایجاد حلقههای مشارکت
اجتماعی ،بهکارگیری مفهوم گروهگرایی برای به اشتراک گذاشتن دستاوردها ،مدالها ،تجربیات،
پیشرفت ،موفقیت در یک سیستم میباشند و کارکنان حس میکنند عضوی از یک تیم هستند که باید
به یکدیگر کمک کنند .تعیین قوانین و مقررات راهکاری است که اساس بازی (گیم) را تشکیل میدهد.
بدون قوانین بازی انجام نمیشود ،قوانین برای مشخص کردن محدودیتهای بازی و حفظ بازی انجام
میشود ( .)30این قواعدی هستند که بازیکنان میخواهند یاد بگیرند.
راهکار استفاده از حس فوریت به اعمال محدودیت در بازی اشاره دارد .این امر به آنها کمک میکند
تا توانایی خود را در تصمیمگیری در کوتاهمدت و برای رسیدن به اهداف تعیین کنند .اعطای پاداش و
جوایز ،اعطای مدال و نشانهای مجازی ،ایجاد مکانیسم امتیاز ،دریافت کاﻻهای مجازی ،اعطای
گواهینامهها ،استفاده از خطوط پیشرو و بهکارگیری نوار پیشرفت همگی به سیستم بازخورد اشاره
دارند .این راهکارها معادل انگیزشهای بیرونی هستند که فرد را برای مشارکت در دوره تشویﻖ
میکنند .دو راهکار امکان ادامه بازی از نقطه قبل و استفاده از مکانیسم تکرار نیز از عناصر بازی بشمار
روند و به بازیکن جرات شکست و خطا را میدهند.
راهکار متعادلسازی طراحی بازی به این موضوع اشاره دارد که عناصر و مکانیکهای بازی باید
متناسب با یکدیگر و اهداف بازی طراحی و استفاده شوند؛ بنابراین مشخص کردن تعداد مراحل بازی
نیز بخشی از متعادلسازی طراحی به شمار میرود .راهکارهای بهکارگیری شخصیتهای جذاب،
بهکارگیری جذابیتهای بصری و صوتی ،باعث جذابیت دوره میشود ،میتواند مشارکت و فعالیت در
دوره آموزشی را افزایش دهد .انتخاب نوع پلتفرم و نرمافزار تاثیربسزایی در موفقیت طراحی دارد بهطور
مثال چنانچه استفاده از گوشیهای هوشمند یا دسترسی به اینترنت در سازمان ممکن نباشد ،طراحی و
پیادهسازی دوره آموزشی گیمیفای شده وابسته به این نتیجه نخواهد رسید (.)6
اجرای قانون سه دقیقه به میزان بازدهی کارکنان در دوره آموزشی اشاره دارد .به عبارتی ،دوره
آموزشی نباید طوﻻنی طراحی شود که بازدهی یادگیرندگان کاهش پیدا کند .راهکار آمادهسازی
کارکنان به پذیرش و همکاری بیشتر کارکنان با روند جدید آموزش کمک میکند .استفاده از سورپرایز
دربازی و مکانیسم قرعهکشی دو راهکاری هستند که در چارچوب اکتالیسیس تحت عنوان رانه عدم
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قطعیت به آنها اشارهشده است .سورپرایز بهنوعی این حس را به فرد منتقل میکند که انسان
خوششانس و برگزیدهای است و همین تفکر باعث تمایل به ادامه بازی میشود .در قرعهکشی نیز حس
کنجکاوی از این بابت که نتیجه چه خواهد بود باعث اشتیاق فرد به ادامه روند میشود.
استفاده از مکانیسم اکتشاف و جستجو بهویژه برای مخاطبینی که در طبقهبندی بارتل در گروه
کاوشگران قرار دارد ،نیز میتواند بسیار جذاب باشد .راهکارهای ارزیابی دقیﻖ ،تعیین هدف ارزیابی،
تعیین استانداردها و معیارهای ارزیابی که باعث میشود قضاوتهای شخصی در نتایج ارزیابان حذف
است .همچنین برای داوری نیز راهکارهایی ازجمله ،نظرسنجی توسﻂ اربابرجوع و نظرسنجی توسﻂ
خود کارکنان میباشد وقتی ارزیابی توسﻂ خود افراد صورت میگیرد حالت دفاعی آنها کاهش مییابد
و انگیزه آنها برای مشارکت بیشتر میشود .مشوقها و محرکها رایجترین انگیزههای بیرونی
مورداستفاده در تحریک مشارکت کاربران هستند.
تعیین ذینفعان و برنامهریزی ،تعیین خصوصیات کارکنان مانند هر پروژهی دیگری در سازمان از
گامهای اولیه بشمار میرود .انتخاب نام مناسب بازی جزو اصول ابتدایی طراحی بازی میباشد .برای
بازی باید نام مناسبی انتخاب شود ،با شنیدن نام بازی به کلیت داستان و سبک بازی پی برده شود ،نام
بازی تأثیر زیادی در جذب مخاطب دارد .تعیین بازهی زمانی جزو هدفمندسازی آموزشی میباشد برای
رسیدن به اهداف باید بازهی زمانی مشخص شود ،بازی آموزشی گیمفاید شده در چه محدوده زمانی
باید انجام شود تا به اهداف تعیینشده دستیابیم.
راهکارهای شناختی مستقیماً بر روی روان انسان تاثیردارند .محدودیت یا حس متضرر بودن همیشه
انسان را به اتخاذ تصمیماتی ترغیب میکنند که در حالت عادی ممکن است چنین تصمیمی نگیرند.
برانگیختن حس کنجکاوی و پیشرفت با استفاده از عدم قطعیت و مکانیسم بازخورد نیز با تأثیر مثبت
بر بعد روانشناختی انسان ،آنها را ترغیب به انجام کارهای موردنظر میکند .راهکارهای احساسی،
باعث برانگیختن احساسات و بهویژه احساسات مثبت در افراد میشود و منجر به انجام کارهایی
میشوند که در حالت عادی انجام دادنشان بهندرت اتفاق میافتد و به لحاظ مادی هیچ دستاورد دیگری
برایشان ندارد.
راهکارهای اجتماعی به ابعاد اجتماعی زندگی افراد اشاره دارد .همکاری ،فعالیت گروهی و رقابت
ازجمله مواردی هستند که معموﻻً اثربخشی بیشتری نسبت به حرکتهای فردی داشتند .راهکارهای
آمادهسازی به مفاهیمی اشاره میکند که به آمادهسازی یک طرح موفﻖ گیمیفیکیشن برای دورههای
آموزشی کارکنان کمک میکند .اینکه از چه سیستمی استفاده شود کارکنان از جریان طرح و دوره
آگاه باشند و اصول بکار رفته در بازی متناسب با مخاطبان باشند تأثیر بسزایی درنتیجه اجرای طرح
گیمیفیکیشن خواهد داشت .راهکارهای آموزشی به اهداف ،محتوا ،مخاطب و دیگر فاکتورهای آموزشی
اشاره میکند که در طراحی دوره آموزشی گیمیفای شده ﻻزم است در نظر گرفته شوند .راهکارهای
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سازمانی بهطور خاص به مسائل و دغدغههای سازمانی میپردازند .برای ورود هر پروژهای ازجمله دوره
آموزشی در یک سازمان ،ﻻزم است مالحظات سازمانی ازجمله اهداف و استراتژی سازمان در نظر گرفته
شوند.
در ادامه به نتایج سؤال دوم پژوهش پرداختهشده است و هریک از مقولهها بهصورت جداگانه
اولویتبندی شدهاند .بهطور مثال مقوله ایجاد مکانیسم بازخورد؛ بهکارگیری نوار پیشرفت ،اعطای
پاداش و جوایز ،ایجاد مکانیسم امتیاز در رتبه اول قرار میگیرند ،اعطای مدال ونشان مجازی در رتبه
دوم قرار میگیرد و استفاده از خطوط پیشرو ،اعطای گواهینامه و دریافت کاﻻهای مجازی در رتبه
سوم میباشند .مقوله ایجاد جذابیت؛ آزادی عمل به کاربران در رتبه اول قرار میگیرد ،بهکارگیری
جذابیتهای بصری و صوتی در رتبه دوم میباشد ،ایجاد تعلﻖ و وابستگی ،بهکارگیری خالقیت در
بازی ،بهکارگیری شخصیتهای جذاب ،استفاده از مکانیسم اکتشاف و جستجو و القای حس قهرمان
بودن در رتبه سوم قرار میگیرد.
مقوله ایجاد تعامل مؤثر؛ ایجاد زمینه معاشرت کاربران ،بهکارگیری مفهوم گروهگرایی هر دو دریک
رتبه قرار میگیرند .مقوله اصول ابتدایی طراحی بازی؛ متعادلسازی طراحی بازی ،گروهبندی مخاطبان
خود ،انتخاب نام مناسب برای بازی ،انتخاب سبک بازی ،مشخص کردن تعداد مراحل بازی همگی در
یک رتبه قرار میگیرند .مقوله هدفمندسازی آموزشی؛ مشخص کردن اهداف آموزشی در رتبه اول
قرارمی گیرد و تطبیﻖ ایده با عالئﻖ کاربران ،تعیین مشوق و محرکها ،تعیین بازهی زمانی برای
دستیابی به اهداف ،تعیین خصوصیات کاربران همگی در رتبه دوم میباشند و انطباق دادن داستان
بازی با اهداف آموزشی در رتبه سوم قرار می گیرد .مقوله هدفمندسازی سازمانی؛ اجرای قانون سه
دقیقه ،همتراز کردن اهداف سازمان با اهداف کارکنان ،تعیین ذینفعان ،برنامهریزی همگی در رتبه اول
قرار میگیرند و تعریف اهداف کسبوکار در رتبه دوم قرار میگیرد.
در تحقیقات گذشته پژوهشی با این جامعیت با عنوان شناسایی راهکارهای پیادهسازی گیمیفیکیشن
انجامنشده است ،بهطور مثال در پژوهش برادلی و همکاران راهکارهای شناختی موردبررسی
قرارگرفتهاند ( ،)11در پژوهش یوکای چو بهطور مختصر به راهکارهای شناختی ،احساسی و اجتماعی
اشارهشده است ( ،) 17ورباخ و هانتر در پژوهش خود یک نگاه کلی به بررسی راهکارهای سازمانی
داشتهاند ( ) 6و در پژوهش کپ برخی از راهکارهای آموزشی موردبررسی قرارگرفته شده است (.)28
در این پژوهش راهکارهای کامالً جدید و نسبتاً جامع شناسایی شد که در پژوهشهای گوناگون به
برخی از این راهکارها اشارهشده است .از مهمترین محدودیتهای پژوهش به ممکن نبودن ارزیابی و
میزان اثربخشی هرکدام از راهکارها در دنیایی واقعی با توجه به محدودیت زمانی میتوان اشاره کرد و
محدودیت دیگر پژوهش این میباشد که راهکارهای شناساییشده در حوزه آموزش کارکنان و
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سازمانها میباشند؛ لذا قابلیت تعمیم دهی بهکل کاربردهای گیمیفیکیشن را ندارند و همچنین تعداد
انگشت شمار خبرگان و سختی دسترسی به این افراد یکی دیگر از محدودیت های این پژوهش می
باشد.
با توجه به نتایج تحقیﻖ و نظر کارشناسان و خبرگان در این حوزه پیشنهاد میشود که راهکارها
باهدف ترویج استفاده ازگیمیفیکیشن در دورههای آموزشی به سازمانها ارائه شوند و برگزاری دورههای
آموزشی گیمیفای شده برای سازمانها با پیروی از این راهکارها بهمنظور افزایش موفقیت گیمیفیکیشن
طراحی شود .اولویتبندی راهکارها نیز نقش بسزایی در هدایت طراحی و پیادهسازی گیمیفیکیشن در
دورههای آموزشی ایفا میکند؛ بهاینترتیب که طراح گیمیفیکیشن چنانچه زمان و بودجه کمی داشته
باشد و یا به هر دلیلی نتواند تمام راهکارهای ذکرشده را لحاظ کند ،با کمک این اولویتبندی میتواند
حداقل مهمترینها را اعمال کند؛ بنابراین ،از پژوهش حاضر میتوان در طراحی دورههای آموزشی
گیمیفای شده در سازمانها بهطوریکه خواستههای مدیران ،مدرسان و کارکنانی که آموزش میبینند
برآورده شود ،استفاده کرد.
با توجه به یافتههای تحقیﻖ برای انجام پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود میزان اثربخشی هرکدام از
راهکارها ارائهشده را در دنیای واقعی پیادهسازی و ارزیابی کرد .پژوهشگران آینده میتوانند مدلهایی
جامعتر و کاملتر ارائه دهند که فقﻂ محدود به راهکارهای شناساییشده نباشد و همچنین میتوانند
راهکارهای پیادهسازی گیمیفیکیشن را در زمینههای مختلف گیمیفیکیشن مانند فعالیتهای مربوط به
ورزش بهداشت و سالمت ،استراتژیهای بازاریابی ،تجارت و بازرگانی شناسایی کنند و درنهایت میتوان
ارتباط بین راهکارها را تعیین کرد که به درک بهتر و استفاده مؤثرتر از آنها کمک میکند.
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ارائه مدل عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری مدیران دانشگاههای آزاد اسالمی
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(تاریخ دریافت1398/11/25 :؛ تاریخ پذیرش)1399/08/21 :
چکیده
تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری مدیران دانشگاههای آزاد اسالمی انجام شده است .این
پژوهش به روش ترکیبی بوده که در بخش کیفی از روش متوالی -اکتشافی و در بخش کمی روش توصیفی -پیمایشی
استفاده شده است .مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل  21نفر از صاحبنظران دانشگاهی بودهاند که به صورت هدفمند
و با روش صاحبنظران کلیدی و استفاده از روش اشباع نظری انتخاب شدهاند و در بخش کمی جامعه آماری کلیه هیئت
علمی و کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی استان فارس به تعداد  1800نفر بودهاند که برای تعیین حجم نمونه از جامعه
آماری از جدول مورگان استفاده شده که براساس این جدول از تعداد  1800هیئت علمی و کارمند دانشگاههای آزاد اسالمی
استان فارس ،تعداد  317نفر از آنها انتخاب شدند .ابزار پژوهش در بخش کیفی ،مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختمند و در
بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته ؛ عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری مدیران که براساس مضامین بدست آمده در
مرحله کیفی طراحی شده ،استفاده گردیده است .نتایج بدست در بخش کیفی عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری را در
قالب 21ویژگی پایه ،چهار ویژگی سازمان دهنده (اخالقگرایی ،انگیزشی ،مدیریتی و ساختاری) و دو عامل فراگیر (فردی و
سازمانی) نشان داد که براساس این یافتهها مدل عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری مدیران طراحی گردید و نتایج بخش کمی
نشان داد که عامل ساختاری در دانشگاهها بر روی شایستگیهای رهبران و مدیران تأثیر زیادی میگذارد و مدل بدست
آمده از برازش مطلوبی برخوردار است .با توجه به نتایج تحقیق ،چهار عامل تأثیر گذار بر شایستگی رهبری بدست آمده که
عبارتند از :اخالق گرایی ،انگیزشی ،مدیریتی و ساختاری است که الزم است راهبردهای کالن و خرد که موجبات بروز و
ظهور شایستگیهای رهبری در مدیران دانشگاه آزاد را فراهم میکند ،اتخاذ شود.
کلید واژه ها  :رهبری ،مدیریت ،شایستگی ،آموزش عالی و دانشگاه.

 -1این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول میباشد.
 -2گروه علوم تربیتی ،دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،ایران.
 -3استادیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران .مسئول مکاتبات Mamirianzadeh15@gmail.com.
 -4استادیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
 -5استادیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
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مقدمه
آموزش عالی مظهر رشد و توسعه اطالعات و دانش و تأمین کننده قدرت جوامع در عرصه رقابت
جهانی است .این پدیده روبه رشد به دلیل اهمیت ذاتی که دارد به صورت روزافزونی از سوی جوامع
مورد توجه قرار می گیرد ( .)1بنابراین آموزش عالی نقش مهمی در توسعه پایدار جوامع بعنوان مراکز
دانش و نوآوری دارند .عالوه بر این ،آنها در حال حاضر با فرآیندهای مدیریت تغییر خود مواجه
هستند که شامل تحقیق ،مدیریت موسسات و مناطق محروم جامعه هستند ( .)2بیشک حکمرانی
مناسب یکی از عوامل اصلی در بهبود کیفیت آموزش عالی است .برای ایجاد تعادل بین استقالل و
پاسخگویی ،نقش کیفیت در آموزش عالی به مرور افزایش یافته است ( .)3از طرفی براساس تفاوتهایی
که نظامهای آموزشی و به ویژه دانشگاهها با سایر سازمانها دارند ،مدیریت نظامهای آموزشی و آموزش
عالی شایستگیهای رهبری خاصی را نیز میطلبد .برخورداری مدیران از شایستگیهای مختلﻒ
مدیریت در یک مؤسسه آموزش عالی میتواند عاملی برای برانگیختگی اعضاء هیئت علمی ،کارکنان و
دانشجویان دانشگاه در جهت رسیدن به اهداف سازمان و ارتقاء کیفیت آموزشی و توسعه فعالیتهای
پژوهشی و ارتقاء سطﺢ خدمات مختلﻒ دانشجویی به دانشجویان باشد .از این رو مدیران دانشگاهها،
اساتید برجسته و رؤسای ادارات دانشگاهی ،تأثیر عمده در همه دانشگاهها دارند ( .)4بنابراین تصدی
مناصب دانشگاهی با توجه به رسالت های خطیر آن ،نیازمند برخورداری از شایستگیها و تواناییهایی
است که بتواند با بهرهبرداری مناسب از ظرفیتها جامعه را به سر منزل مقصود برساند ( .)5امروزه
دانشگاهی را نمیتوان یافت که رشدی مستمر و موفقیتی پایدار را تجربه کرده باشد مگر آنکه توسط
مدیر یا تیمی از مدیران و رهبران شایسته و کارآمد ،اداره و هدایت شده باشد (.)6رهبرانی شایسته که
ضمن پذیرش شیوههای جدید ،به حل مشکالت و زمینه تحوالت عظیمی را در جهت ایجاد تحرك و
پویایی دانشگاهها فراهم آورد .در دانشگاهها ،رهبرانی که از ویژگیهای مطلوب (شایستگی) برخوردار
باشند ،دانشگاه را به سمت رشد و تعالی سوق میدهند ،عملکرد آن را باال میبرند و شایستگی و
شایسته ساالری را در سیستم جاری می سازند ( .)7از اینرو دانشگاهها باید به گونهای مدیریت و
رهبری شوند که شایسته ساالری و نوآوری در کارها به عنوان یک فرهنگ مطرح شود ( .)8همانطور
که در اسناد باالدستی دانشگاهها در بند  4و  2مدیریت اشاره شده باید برای رهبری دانشگاهها به
تربیت و انتخاب مدیرانی متعهد و متخصﺺ با تأکید بر شایسته ساالری توجه بیشتر شود و اصالح و
طراحی نظام جامع و هماهنگ مدیریت براساس ایجاد تعادل در فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و
اجتماعی با توجه و تأکید بر حذف مراکز موازی تصمیمگیری ،رایزنی و مشورت با مسئوالن و
دستاندرکاران و جلب مشارکت دانشگاهیان باشد .در نتیجه باید عواملی که منجر به شایستگی رهبران
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مدیران باشد را شناسایی تا با رفع موانع موجود بتوان در حوزههای مدیریتی برای رقابت سالم و رشد
پیشرفت توان رهبران دانشگاه را افزایش داد .همچنین طبق آنچه در اسناد باالدستی به آن اشاره شده
میتوان با تقویت زمینههای نظری و عملی برای اصالح مداوم روشهای مدیریتی و افزایش کارآمدی آنها
به منظور تحقق ارزشهای اسالمی و معیارهای انقالبی اقدام کرد و با نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر
ابعاد علمی و اسالمی مدیریت مراکز آموزشی و علمی را تقویت نمود.از اینرو با توجه به مطالب ارائه
شده استفاده صحیﺢ از شایستگان در دانشگاههای آزاد اسالمی استان فارس مستلزم استقرار نوعی
رهبری و مدیریت است که به نظام شایسته ساالری ،شهرت دارد که بر شایسته شناسی،
شایستهسنجی ،شایسته گزینی ،شایستهگیری ،شایسته گماری ،شایسته داری و شایسته پروری وابسته
است .استقرار چنین مدیریتی با استفاده بهینه و برنامهریزی شده از ظرفیتهای علمی دانشگاهها و
مراکز پژوهشی در سطﺢ ملی و بینالمللی و استفاده هماهنگ از ظرفیتهای علمی و پژوهشی و
متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی رشتههای علوم انسانی مستلزم وجود رهبران شایسته
ای ست که با ژرفنگری ،جهت مناسب و مسیر آینده دانشگاهها را مشخﺺ سازند ،و انگیزه ایجاد
تحول را در کارکنان و دانشجویان به وجود آورند .بنابراین محقق درصدد پاسخگویی به این سوال است
که عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری مدیران دانشگاههای آزاد اسالمی کدامند؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تعریﻒ رهبری :رهبری به عنوان یک نیروی قابل قبول ،که انگیزش کارکنان را برای رسیدن به
اهدافشان و الهام گرفتن از آنها برای انجام کاری بیشتر از آنچه که فکر می کردند ،را امکانپذیر
میکند ( .)9برخی مواقع مفاهیم رهبری اینگونه در نظر گرفته میشود که در جایی رهبری به عنوان
روندی که از طریق آن افراد متقاعد میشوند به مسئولیت پذیری جمعی تا اینکه مسائل و مشکالت
مشترك را حل کنند ( .)10رهبری به عنوان یک سری رفتارهای مثبت رهبری در نظر گرفته میشود
که باعث میشود که اعضای گروه حس تعلق در درون گروه داشته و در کارهای گروهی شرکت کنند
در حالی که یگانگی آنها در درون گروه حفظ گردیده و در عین حال در تمام کارها و روندهای اجرایی
گروه شرکت کرده و در فصول نتیجه مشارکت دارند .رهبر طرفدار گوناگونی و تنوع ،معتقد است که
پیچیدگیهای شناختی و افتادگی و فروتنی شایستگی رفتارهای رهبری را افزایش میدهد (.)11
رهبری فرایندی پویاست که شامل ترکیب پیچیدهای از مهارتهای فردی و ویژگیها ،ارزشها و
رفتارهای شخصی است و همواره روشهای ارتباطی مؤثر و اخالقی را ایجاد میکند .این روشها از
تیمهای ارتباطی موفقی پشتیبانی کرده و آنها را راهنمایی میکند ،در جهت نیل به اهداف به
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سازمانها کمک میکند و به سازمانهای جامعه مشروعیت قانونی میبخشد ( .)12جان کاتر از
دانشکده مدیریت هاروارد معقد است رهبری مستلزم کنارآمدن با تغییر است.رهبران ابتدا با تدوین
چشم اندازی درباره آینده،جهت گیری را مشخﺺ میکنند ،بعد با انتقال چشمانداز به مردم و امید
بخشیدن جهت غلبه بر موانع آنها را متحد میکنند ( .)13رهبری در مدیریت فراگرد اثرگذاری و نفوذ
در رفتار اعضای سازمان برای یاری و هدایت آنها در ایفای وظایﻒ سازمانی است (.)14
شایستگی رهبری  :برای اصطالح شایستگی تعاریﻒ مختلفی ارائه شده است .شایستگی رهبری به
سابقه و توانایی رهبر در انجام کار اشاره دارد .شایستگی این اطمینان را میدهد که رهبر قادر است کل
یک سازمان کوچک یا بزرگ را در مسیری که نیاز است حرکت داده و هدایت نماید (.)15
شایستگیهای رهبری ،شایستگی یک ویژگی فرد قلمداد شده است که منجر به بروز عملکرد شغلی
موفق و کسب نتایج سازمانی می شود .اسپنسر شایستگی را "خصیصه بنیادی یک شخﺺ دانسته که با
عملکرد عالی و یا مؤثر مرجع رابطه علی دارد  .وی اعتقاد دارد که شایستگی در پنج قالب قرار میگیرد:
انگیزه ها ،ویژگیها ،خود مفهومی ،دانش و مهارت (.)16
عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری و مدیریت
در نظر گرفتن تخصﺺها و شایستگیها ،با توجه به تفکیک شاخههای علوم و فنون ،و جدا شدن
عرصههای کاری از یکدیگر ،از ضروریات زندگی است .جامعه بدون آن ،ره به جایی نمیبرد .اما در مورد
حکومتها ،استفاده از نیروهای اهل و شایسته ،از ابزارهای مهم کارآمدی آنهاست .به کارگیری افراد،
بسته به نوع حکومت و اهداف حاکمان است و با تفاوت اهداف ،معیار لیاقت و شایستگی و درجه آن
تفاوت میکند  .هر رفتار انسانی ،اعم از فردی و اجتماعی ،به ناچار بر پایه یک سلسله ارزشها استوار
است که از سوی رفتارکننده ،پذیرفته شده است .با تفاوت پایههای ارزشی ،روشهای مدیریتی و به
کارگیری افراد متفاوت خواهد کرد .اگر سلسله مراتب اجتماعی بر پایه شایستگی بنا شود ،بدین
معناست که وضعیت باالتری دارند ،باید مستعدتر ،ارزشمندتر ،سخت کوشتر و شایستهتر از کسانی
باشند که وضعیت پایین تری دارند .این شایسته ساالری الزمة اجتناب ناپذیر اداره سالم است (.)17
علم مدیریت به منزلة علم اداره سازمانها ،معیارهایی را برای شایستگی افراد ،به ویژه هنگام انتخاب و
انتصاب آنان در پست های مختلﻒ مورد توجه قرار داده است؛ زیرا در ارتقا ،شایستگی معنا و مفهوم پیدا
میکند .عواملی که بر شایستگی تأثیر گذار است عبارتند از :عوامل فردی (دانش ،مهارت و مشخصههای
فردی) ،عوامل سازمانی (مدیریت مشارکتی ،اخالق سازمانی و سبک رهبری) و عوامل محیطی (عوامل
فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و قانونی) میباشد.
عوامل فردی  :الﻒ) دانش  :منظور از شایستگی ،دانشی داشتن اطالعات مورد نیاز و شناخت کافی از
کار و محیط پیرامون آن برای انجام صحیﺢ کارها میباشد .بعد دانش در دو مدل شایستگی کارکنان و
مدیران ،به دو مؤلفه دانش آشکار (دانشی است که فرد از طریق شرکت در دورههای رسمی آموزشی به
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دست آورده است) و دانش ضمنی (دانشی است که فرد از طریق حضور در فضای کاری و کسب
تجربیات مختلﻒ در مورد کار خود به دست آورده است) تقسیم میگردد (.)18
ب) مهارت :مهارت یعنی زبردستی کامل در انجام یک فعالیت خاص.برخی از مهارتها در ذیل شرح
داده شده است:
مهارتها ی رهبری :برقراری ارتباط مناسب با دیگران ،ایجاد انگیزش در زیردستان در جهت
•
اهداف سازمان ،تأیید ،ترغیب و تشویق کار خوب ،راهنمایی ،حمایت و فراهم آوردن زمینه رشد
افراد ،نفوذ در دیگران و جلب احترام آنان نسبت به خود ،ازجمله مهارتهای رهبری است که باعث
شایستگی رهبری میشود.
مهارتهای مدیریتی :مدیری شایسته است که فنون برنامهریزی ،سازماندهی و هماهنگی
•
مناسب کار ،نیروها و امکانات سازمان ،سرپرستی و هدایت امور سازمانی ،گروهی و فردی ،درك
موقعیت و به کارگیری سبک مدیریت مناسب ،هدفگذاری دقیق و مشخﺺ فردی و گروهی،
پیگیری ،بررسی و کنترل مسائل و امور مهم ،آگاهی از تشکیالت ،قوانین و رویههای اداری و مالی
سازمان را داشته باشد .بنابراین ،داشتن مهارتهای مدیریتی و سرپرستی ،یکی از مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر شایستگی مدیریت است.
مهارتهای فنی :توانایی استفاده از دانش خاص و بهرهمندی از فنون و منابع مختلﻒ در
•
فعالیتهای اجرایی ،داشتن مهارتها ی فنی در مدیریت سطوح پایین ،به دلیل ماهیت سرپرستی و
مشکل گشایی آن اهمیت بسیاری دارد
مهارتهای اطالعاتی :مدیران و رهبران شایسته باید توان گردآوری ،انتشار و به کارگیری به
•
موقع اطالعات صحیﺢ مربوط را در اموری مانند برنامهریزی ،پیش بینی و قضاوت داشته باشند.
مهارت رایانه ای :توانایی استفاده از رایانه در انجام امور و وظایﻒ ،از الزامهای ضروری دنیای
•
جدید است .قانع نشدن به وضع موجود و تالش برای خود سازی ،پذیرش چالشهای شغل جدید،
وجود زمینة الزم برای رشد و کسب مهارت بیشتر در موارد ده گانه مزبور است.
مهارتهای ادراکی :منظور از مهارتهای ادراکی ،توانایی درك پیچیدگی های سازمانی،
•
تشخیﺺ عوامل اصلی و درك ارتباط آنها با سایر عوامل درون و برون سازمانی و نقش و جایگاه
خود در موقعیتهای مختلﻒ است .این مهارت ،برای احراز پست مدیریت عالی به خاطر نقش
رهبری آن بسیار اهمیت دارد و باعث شایستگی رهبری و مدیریت میشود.
مهارتهای انسانی  :مهارت انسانی  ،یعنی مهارت ایجاد ارتباط صریﺢ ،آزاد ،منصفانه و بدون
•
حب و بغض و همراه با اطمینان متقابل نسبت به دیگران ،که اساس کار مدیریت است و زمانی
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مدیریت و رهبری دارای شایستگی است که مدیران و رهبران آن از مهارتهای انسانی باالیی
برخوردار باشند.
مهارتهای گفت وگو و مذاکره :امروزه مذاکره از بحث روابط صنعتی به صﻒ مقدم مهارتهای
•
ضروری یک مدیر تغییر مکان داده است .هر انسانی همواره در حال مذاکره کردن است .سخنران و
شنونده خوبی بودن ،هنر است .از این رو ،باید برای درك نظر و موضع دیگران برای انجام مذاکرات
سازنده و مؤثر در درون و بیرون سازمان تالش کرد.
مهارتهای تصمیم گیری :تصمیم گیری جوهره مدیریت است .بنابراین ،مدیریتی دارای
•
شایستگی است که مدیران آن دارای مهارت تصمیم گیری به موقع ،قاطع و همراه با دقت ،توجه به
اهداف و استراتژیها ،دیدگاهها و وضعیت سازمان و هماهنگی با بخشهای دیگر سازمان در
تصمیمگیری ،به اجرا گذاشتن سریع تصمیمات اتخاذ شده و اثربخشی تصمیمهای گرفته شده
باشند (.)19
ج) مشخصههای فردی :عبارت است از برخی از ویژگ های انسانی که با عملکرد نیروی انسانی
سازمانها رابطه مستقیم دارد که برخی از آن عبارتند از:
حُسن خُلق و محبت :مدیر غالب طرح ها و برنامه های مدیریت را از طریق همکاران اجرایی
•
میکند و در واقع تمام افرادی که در سازمانها ،نهادها و تشکیالت دولتی مشغول کارند کارگزاران
مدیرند و بازو و عاملی برای وی میباشند ،در فرهنگ اسالمی نقش همراهان و یاران در ترویج و
گسترش اندیشههای الهی از موقعیتی ویژه برخوردار است ،مدیری که به اخالص ،کمالخواهی،
دلسوزی ،صداقت و درستی مزیّن میباشد ،در چهارچوب ضوابط ارزشی و با رعایت اصل فطرت،
حُسن خُلق و کرامتهای انسانی اندیشهها و طرحهای مفید ،سازنده ،رشد دهنده و اصالحی را به
دست همکاران مؤمن ،متعهد و دارای وجدان دینی و اخالقی میسپارد و از آنان میخواهد به عنوان
تکلیﻒ شرعی در گسترش و اجرای آنها بکوشند .محبت و حسن خلق یکی از اصول مهم اخالقی
اجتماعی است که تأثیر شگرفی در پیوند دلهای مردم دارد .این اصل مهم و اساسی ،یکی از
ابزارهای الزم و ضرو ری برای مدیریت و رهبری است .مدیر برای اینکه بتواند دیگران را خوب به کار
گیرد باید برای افراد تحت مدیریت خود ،جاذبه داشته باشد و جاذبه داشتن فرع محبت وحسن
خلق است .چرا که نفوذی که از طریق محبت حاصل میشود ،بدون شک مدیریت شایسته کسی
است که با محبت و حسن خلق و صمیمیت با همه عناصر و نیروها رفتار کند .پیامبر اکرم (ص) در
روایتی میفرمایند« :شما هرگز نمیتوان ید به همه مردم با مالتان ،رسیدگی کنید .پس با ایشان با
چهره گشاده و برخورد نیکو مالقات کنید»( .)20بردباری و شکیبایی :شکیبایی و صبر در امور
مدیریتی از شاخصههای برجسته و کارآمدی است که ثمرات فراوانی بر آن بار میشود .مدیری که با
صبر و حوصله کافی به امور میپردازد ،به نتایج صحیﺢ و کافی می رسد و در نتیجه سایر همکاران
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خود را به سختی نمیاندازد .قرآن کریم شاخصه بزرگ امامان حق و هدایتکنندگان به راه درست
را ،صبر و شکیبایی برمیشمارد و میگوید :وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِ َأمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَکَانُوا بِآَیَاتِنَا
یُوقِنُونَ؛ (و از آنان امامان و پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت میکردند چون شکیبایی
نمودند و به آیات ما یقین داشتند) در اینجا جا دارد مدیران بدانند کلید بسیاری از موفقیتها در
کارهای مدیریتی ،بویژه در برخورد با مردم ،صبر و شکیبایی است ،تا بتوان به خوبی مسئولیتها را
به سامان رساند (.)21
امین بودن  :مدیریت از دیدگاه اسالم ،امانتی است که به مدیر سپرده میشود و او باید از این
•
مقام ک ه به عنوان امانت در دست اوست ،شدیداً مراقبت نماید و امانت را بر طبق معیارهایش امانت
دار باشد .رهبری و والیتی که از جانب خداوند به کسی محول میگردد و یا مردم به شخصی واگذار
میکنند ،از بزرگترین امانتها میباشد و سنگینی تکلیﻒ در آن به مراتب بیشتر است و از آن جهت
که از دیدگاه اسالم ،مدیریت و رهبری امانت است لذا در واگذاری مناصب حساس مدیریت و
رهبری معیارها و شرائطی الزم است که از مهمترین آنها «امانت داری» است .بنابراین کوچک و
بزرگی پست و مقام نباید ما را از این نکته غافل نماید که مدیران و رهبران شایسته در هر سطحی
از مدیریت جامعه و سازمانها ،باید واجد دو وصﻒ تخصﺺ و امانت باشد.
•

گذشت :یکی از کارسازترین ابزار مدیران ،مدارا با سایر همکاران و زیردستان است (.)22

برخورد منطقی :تکیه بر منطق و کالمِ عقلپسند ،در دلهای مستعد و بیمرض و غرض ،مؤثر
•
میافتد (.)23
عوامل سازمانی  :شایستگی شامل روش ویژهای در ترکیب منابع گوناگون سازمان با یکدیگر است.
به عبارت دیگر ،شایستگی شامل ترکیب متقابل دانش و مهارتهای کارکنان با دیگر منابع سازمان،
مانند سبک رهبری ،مدیریت مشارکتی ،اخالق سازمانی ،دانش سیستمها ،امور جاری ،رویهها و تولیدات
فناورانه است ( .)25در زیر برخی از عوامل مؤثر بر شایستگی رهبران مدیران اشاره شده است:
الﻒ) مدیریت مشارکتی :عبارت است از به وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام
کارکنان و مشاوران یک سازمان در روند تصمیمگیری و حل مسائل و مشکالت سازمان با مدیریت
همکاری و مشارکت جویند .در واقع این نوع مدیریت میخواهد از ایدهها ،پیشنهادها ،ابتکارات،
خالقیتها و توان فنی و علمی کارکنان و مشتریان در حل مسائل و مشکالت سازمان و بهبود مستمر
فعالیتهای آن استفاده نماید.
ب)سبک رهبری :سبک رهبری در برخی از سازمانها به صورت دستوری ،آمرانه و استتبدادی و از
باال به پایین است .سازمانهای کته دارای ستبک رهبتری مشتارکتی و دمکراتیتک (در ستازمانهای
شبکهای( باشند افراد شایستهتری نسبت به سازمانهای که سبک رهبری دستوری ،آمرانه و استبدادی
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دارند پرورش میدهند بنابراین سبک رهبری میتواند از عوامل تتأثیر گتذار بتر شایستتگی رهبتران یتا
مدیران باشد .در تحقیقاتی که در دانشگاههای امریکا انجام شده نشان میدهد که اعضای هیأت علم در
دانشگاه برای رهبرانتی ارزش قائلنتد کته خصوصتیات زیتر را دارا باشتند  :تأکیتد بتر تغییتر ،متدیریت
مشارکتی ،قدرشناسی از عملکترد ،متدیریت منتابع ،و گتوش دادن بته کارکنتان .بنتابراین زمتانی کتار
سازمانها بهتر انجام میشود که رهبر آن توانا ،مرتبط ،درستکار ،وظیفه شناس و شایسته باشد.
ج) اخالق سازمانی :مفاهیمی چون ،اعتماد ،صداقت  ،درستی ،وفای به عهتد نستبت بته دیگتران و
عدالت و مساوات را در بر میگیرد .بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و رهبتران ،متتأثر از ارزشهتای
اخالقی بوده و ریشه در رعایت اخالق رفتار سازمانی دارد .اخالق کتاری بته معنتای شتناخت درستت از
نادرست در محیط کار و آنگاه انجام درست و ترك نادرست است .و بته اعتقتاد بارنتارد نتاممکن استت
سازمانهای رسمی بتوانند بدون عنصر اخالقی عمل کنند .رهبر و مدیرانی که به اصول اخالقتی عمتل
میکنند ،نفوذ بیشتری دارند (.)25
عوامل محیطی
الﻒ) عوامل فرهنگی -اجتماعی :عواملی چون ارزشهای اجتماعی  -فرهنگی جامعه ،ارزشتمند بتودن
سخت کوشی در جامعه ،اعتقاد به وجود فاصله قدرت در جامعته ،پتذیرش افکتار عمتومی میتوانتد بتر
شایستگی رهبران و مدیران سازمانها اثرگذار باشد.
ب) عوامل اقتصادی :عوامل میزان رشد و رونق اقتصادی ،شرایط و سطﺢ اشتغال ،محركها و انگیزهها
برای تالش بیشتر در جامعه ،عدالت در توزیع درآمد در جامعه جزو عوامل مؤثر بر شایستگی رهبران و
مدیران است.
ج) عوامل سیاسی ،قانونی  :مالحظات سیاسی در کسب مشاغل ،فشار گروههای ذی نفوذ در انتصاب
افراد ،قوانین و مقررات استخدامی با فرصت برابر ،قانون گرایی و ثبات در قوانین میتواند بر شایستگی
رهبران و مدیران سازمانها اثرگذار باشد .به طور کلی عوامل فردی ،سازمانی و محیطی در صورتی بر
شایستگی رهبران و مدیران تأثیر میگذارد که سازمان دارای هدفهایی روشن ،مفید ،هماورد طلب و
قابل قبول باشد .فقدان چنین هدفهایی میتواند به کاهش سه عامل کارایی ،کیفیت و رقابت منجر
شود (.)25
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جدول ( )1خالصه پیشینه پژوهش های خارج و داخل کشور
محقق

اسپندلو و
همکاران

سال

نتیجه گیری

2017

یافتهها نشان داد اکثر پاسخ دهندگان بر این باور بودند که اعتبار دانشگاهی و
تجربه زندگی دانشگاهها برای رهبری مؤثر در آموزش عالی بسیار مهم است و
فعالیت های پژوهشی و آموزشی خود را همراه با نقش های مدیریتی خود ادامه
میدهند .مهارتهای افراد ،از جمله توانایی برقراری ارتباط و مذاکره با دیگران ،نیز
مورد توجه قرار گرفت .اکثر دانشگاهها در این مطالعه هیچ روش سیستماتیک
برای شناسایی یا توسعه مهارتهای رهبری ندارند .اصالت /ارزش  -رهبری مؤثر و
مدیریت دانشگاهها یک مسئله حیاتی برای سیاست گذاران ،خود رهبران و
کارکنان دانشگاه است .این تحقیق نشان میدهد که رهبری دانشگاه اصوالً از
رهبری در زمینههای دیگر متفاوت است و نیاز به شایستگیهای اضافی دارد.

دورجی ،1تیجاواد
2018

نتایج این مطالعه سه سطﺢ شایستگی و هفت سطﺢ کلیدی را مشخﺺ میکند.
سطﺢ فردی به عنوان باالترین شایستگی مورد نیاز در نظر گرفته شد  .برای هفت
زیر سطﺢ کلیدی ،دامنه ارتباطی به عنوان باالترین شایستگی مورد نیاز در نظر
گرفته شد و به دنبال آن حرفهای بودن ،مدیریت تغییر ،ایجاد رابطه ،تفکر تحلیلی،
مهارت رهبری و تفکر خالق.

2018

نتایج نشان میدهد که مهارتهای بین فردی مهمترین مهارت برای مدیران
گردشگری تایلند میباشد .تأثیر اهمیت سن ،تجربه مدیریتی و مدیریت هتل بر
اهمیت سطوح تواناییهای رهبری وجود دارد .مطالعات اندکی که در زمینه
شایستگی رهبری مدیریت گردشگری تایلند وجود دارد ،با نتایج این مطالعه
ترکیب شده است تا چارچوب شایستگی رهبری را ارائه دهد که میتواند به عنوان
پایه ای برای توسعه صنعت رقابت تایلندی در سطﺢ بینالمللی مورد استفاده قرار
گیرد.

2018

در این مطالعه آزمایشی ،مدل تواناییهای رهبری در لیستی که شامل  195رفتار
که به  15شایستگی دستهبندی شده بود و شامل  44مهارت بود ،ارزیابی شد .در
این مطالعه این مهارتها به مهارتهای رهبری تجاری ،مهارتهای رهبری
شخصی و مهارتهای رهبری افراد تقسیم شدند .نتایج حاصل از رتبه بندی نشان

هانا،2
اسارپورنپابول،3
کروچشناک 4و
براگس

کارتر 5و بیسون

6

شام و همکاران

1

Dorji
Tejativaddhana
3 Siripornpibul
4 Cruickshank
5
Carter
6
Beeton
2
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داد که در حالی که شایستگیهای رهبری کسب و کار اولویت اصلی مدیران بود،
تواناییهای رهبری افراد برای مدیران خط مقدم اولویت اول به شمار میآمد.

هاهن

2019

یافتهها نشان داد که چارچوب شایستگیهای رهبری برای مدیران خدمات
بهداشتی و درمانی (فهرست جهانی شایستگیها) که توسط کنسرسیوم جهانی
فدراسیون بیمارستان بین المللی برای مدیریت مراقبتهای بهداشتی تهیه شده
است ،به عنوان یک کاتالیزور و منبعی برای تعریﻒ مهارتها ،دانش و تواناییهای
الزم برای حرفه مدیریت مراقبتهای بهداشتی میباشد.

آلبتکوو

2019

یافتهها نشان داد که شایستگیهای رهبری آزمایشگاهی ساختاری را برای توسعه
رهبران آزمایشگاه با دانش ،مهارت و توانایی در ساختن پلها ،تقویت ارتباطات،
ایجاد همکاری و توسعه درك هم افزاییهای موجود بین انسان حیوانات ،محیط
زیست و سایر بخشهای بهداشتی مرتبط فراهم میکند.

1397

نتایج پژوهش نشان داد که مدل طراحی شده براساس متغیرهای فردی نتوانست
به صورت معناداری تغییرات شایستگی را تبیین کند از بین متغیرهای وارد شده
به مدل (هوش هیجانی ،خالقیت ،انگیزش شغلی و توانمندسازی روانشناختی)
تنها متغیرهای توانمندسازی روانشناختی و هوش هیجانی وارد مدل شده و
توانستند تغییرات شایستگی را تبیین کنند و عوامل سازمانی نیز توانستند به
صورت معناداری تغییرات شایستگی را تبیین نمایند.

1397

پس از گردآوری پرسشنامه ها ،به کمک تکنیک دلفی فازی 61 ،شایستگی با
اعداد قطعی باالتر از  ،0/8به عنوان شایستگیهای مطلوب تعیین شد؛ در گام بعد،
شایستگیهای مطلوب به روش نظریه مفهوم سازی داده بنیاد چندگانه در  6دسته
اصلی از جمله شایستگیهای )1 :ارزشی و اعتقادی )2 ،فردی و شخصیتی)3 ،
علمی و فناورانه )4 ،مدیریتی و اجرایی )5 ،ارتباطی و میان فردی و  )6تحلیلی،
ذهنی و فکری؛ کُدگذاری ،دسته بندی و در نهایت الگوی شایستگی براساس آن
طراحی گردید.

1397

براساس یافتههای بدست آمده مدل نهایی پنج شایستگی اثربخشی فردی،
شایستگی دانشی و دانشگاهی ،شایستگیهای میان فردی و ارتباطی،
شایستگیهای عمومی سازمانی و شایستگی تخصصی دانشگاهی طراحی شد.

1397

نتایج نشان میدهد که شایستگیهای مدیران تربیت بدنی دانشگاههای ایران
شامل شایستگی اسالمی ،ویژگیهای فردی ،عملکرد مطلوب ،توانایی فکری،
ارتباطی ،سازمانی و حرفهای است که از میان این عوامل ،شایستگی اسالمی،
بیشترین اهمیت را در طراحی الگو از دیدگاه مدیران داشته است.
ارزیابی و توسعة این شایستگیها باید به اولویتی
اساسی در انتخاب ،انتصاب و ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی دانشگاههای
ایران تبدیل شود.

بابایی ،عباسپور،
اسدزاده ،دالور و
عبدالهی

قلی پور و
همکاران

گودرزی و
همکاران

چراغ بیرجندی
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سواالت پژوهش
 عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری در مدیران دانشگاههای آزاد اسالمی کدامند؟ ارزیابی مدل عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری در مدیران دانشگاههای آزاد اسالمی چگونه است؟ برازش مدل عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری در مدیران دانشگاههای آزاد اسالمی به چه میزانمیباشد؟
روش پژوهش
روش تحقیق حاضر روش ترکیبی 1است که در بخش کیفی ،روش اکتشافی و در بخش کمی با روش
توصیفی -پیمایشی میباشد .مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل  21نفر از صاحبنظران دانشگاهی
بوده و در بخش کمی جامعه آماری کلیه هیئت علمی و کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی استان
فارس بودهاند .روش نمونه گیری در بخش کیفی بصورت هدفمند و با روش صاحبنظران کلیدی و
استفاده از روش اشباع نظری انتخاب شدهاند و در بخش کمی برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان
استفاده شده که براساس این جدول از تعداد  1800هیئت علمی و کارمند دانشگاههای آزاد اسالمی
استان فارس ،تعداد  317نفر از آنها بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .در بخش کیفی از ابزار
مصاحبه اکتشافی و نیز نیمه ساختمند استفاده شده .و در بخش کمی برای ارزیابی مدیران
دانشگاههای آزاد اسالمی استان فارس از پرسشنامههای عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری مدیران که
براساس مضامین بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شده ،استفاده گردیده که شامل  21گویه و 4
بعد بوده است .که در ادامه مقیاسها و گویههای این پرسشنامه ذکر شده است .همچنین برای تعیین
اعتبار پرسشنامه ابتدا سواالت پرسشنامه زیر نظر استاد راهنما بررسی گردید و سپس اساتید
صاحبنظر در رشته مدیریت آموزشی ،صاحبنظران و استادان فن آن را تأیید کردهاند بنابراین سوالهای
این پرسشنامه از اعتبار محتوایی الزم برخوردار است .همچنین برای محاسبه پایایی از روش دو بار
آزمایی استفاده شده که ابتدا پرسشنامههای محقق ساخته را در بین  30متخصﺺ و صاحبنظر پخش و
جمع آوری و بعد از  2هفته دوباره همان پرسشنامه را بین آنها پخش و جمع آوری و سپس از ضریب
آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی استفاده شده است.ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عوامل
مؤثر بر شایستگی رهبری 0/95بدست آمده است.

Mixed Method

1
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شکل شماره ( )1فرآیند پژوهش ترکیبی اکتشافی -متوالی(اقتباس از کرسولو پالنوکالرک)2007،

شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها به قرار زیر است :
شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری مدیران در دانشگاه آزاد اسالمی
↓
مطالعه پیشینه نظری و تجربی-مصاحبه با نمونه های تحقیق-ثبت مشاهدات و گفتارها
↓
تدوین عوامل
↓
تفسیر کیفی اطالعات و ارائه مدل
↓
اعتبارسنجی مدل کیفی و تحلیل عاملی عوامل
↓
طراحی پرسشنامه به کمک اطالعات حاصل از بخش کیفی
↓
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
↓
توزیع پرسشنامه بین نمونه ها
↓
کدگذاری و اطالعات و واردکردن آن در نرم افزار
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↓
تجزیه و تحلیل آماری اطالعات
↓
بحث و نتیجه گیری و تفسیر نتایج کیفی و کمی
جدول شماره ( )2ابعاد پرسشنامه عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری مدیران و شماره گویههای مربوطه
ابعاد

تعداد

گویهها

اخالق گرایی

1-3

3

انگیزشی

4-8

5

مدیریتی

9-16

8

ساختاری

17-21

5

روایی و پایایی ابزار پژوهش
در این پژوهش جهت تایید روایی پرسشنامههای طراحی شده از روش  FVIو  CVRاستفاده شد.
روایی صوری :جهت بررسی روایی صوری پرسشنامه ،ابتدا گویههای پرسشنامه تهیه و در اختیار  10نفر
از متخصصین و صاحبنظران دانشگاهی قرار گرفت .پس از بررسی و اظهار نظر متخصصان و
صاحبنظران دانشگاهی و ویرایش گویهها ،پرسشنامه نهایی تدوین شد.
روش  :CVRکه در زیر شرح آن آورده شده است:
در روش  ،CVRفرمول محاسبه روایی ،به صورت زیر میباشد:

در این رابطه  n_Eتعداد متخصصانی است که به گزینه ضروری پاسخ دادهاند و  Nتعداد کل
متخصصان است .اگر مقدار محاسبه شده از مقدار جدول تصمیمگیری  CVRبزرگتر باشد ،اعتبار
محتوای آن آیتم پذیرفته میشود.
جدول( )3جدول تصمیمگیری CVR
تعداد افراد نظر دهنده (متخصصین و خبرگان)

حداقل مقدار روایی

5

0/99

6

0/99

7

0/99

8

0/75
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9

0/78

10

0/62

20

0/42

30

0/33

40

0/29

با توجه به تعداد متخصصین و صاحبنظران دانشگاهی ،گویههایی که  CVRآنها بیشتر از 0/62
محاسبه شد ،مورد تأیید قرار گرفتند.
پایایی ابزار پژوهش
برای محاسبه پایایی از روش دوبارآزمایی استفاده شده که ابتدا پرس شنامه های محقق ساخته را در بین
 30متخصﺺ و صاحبنظر پخش و جمع آوری و بعد از  2هفته دوباره همان پرسشنامه را بین آنها
پخش و جمعآوری و سپس از ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی استفاده شده است .ضریب
آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شایستگی رهبری مدیران  0/96و برای پرسشنامه عوامل مؤثر بر
شایستگی رهبری  0/95بدست آمده است.
جدول( )5بررسی پایایی پرسشنامه عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری مدیران
عوامل

الفای کرونباخ

اخالق گرایی

0/853

انگیزشی

0/889

مدیریتی

0/920

ساختاری

0/898

کل

0/953

یافتههای بخش کیفی
در مرحله کیفی اول مصاحبههای صورت گرفته با صاحبنظران دانشگاهی مورد تحلیل قرار گرفته و
کدهای معنایی اولیه استخراج گردید و در دو مقوله (عوامل فردی و عوامل سازمانی) 4 ،مضمون
سازمان دهنده اخالق گرایی ،انگیزشی ،مدیریتی و ساختاری استخراج گردید که در جدول ( )6آورده
شده است.
جدول ( )6مضامین سازمان دهنده و فراگیر عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری مدیران دانشگاه آزاد اسالمی
مضامین پایه و سازمان دهنده و فراگیر عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری مدیران دانشگاههای آزاد
اسالمی استان فارس
اخالق گرایی

دیانت

عوامل فردی
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رعایت اصول اخالقی
خدمتگزار
سیستم تشویق
درونگرایی مدیران
انگیزشی

برونگرایی مدیران
ماهیت وظیفه
حمایت های نظارتی و مربی گری
ارزیابی عملکرد
ارتباط رشته تحصیلی
بهره گیری از فناوری اطالعات
مهارت تصمیمگیری

مدیریتی

آموزش ضمن خدمت
جانشین پروری
مهارت رهبری
تحصیالت
ثبات ساختاری
حذف قوانین دست و پا گیر

ساختاری

انعطاف پذیری قوانین
عدم بروکراسی سنگین
مسیرشغلی مشخﺺ

عوامل سازمانی
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خدمتگذار

اخالق گرایی

دیانت

رعایت اصول
اخالقی

عوامل
فردی

درونگرایی مدیران

انگیزشی

برونگرایی مدیران
ماهیت وظیفه

شایستگی رهبری
مدیران

حمایتهای نظارتی و
مربیگری
بهره گیری از فناوری
اطالعات
ارتباط رشته تحصیلی

عوامل سازمانی

مدیریتی

ارزیابی عملکرد

ساختاری

مهارت تصمیم گیری
آموزش ضمن خدمت

مهارت رهبری
جانشین پروری
تحصیالت

ثبات ساختاری
مسیرشغلی مشخﺺ
عدم بروکراسی سنگین
انعطاف پذیری قوانین
حذف قوانین دست و پاگیر

شکل شماره ( )2مدل مفهومی عوامل موثربر شایستگی رهبری مدیران دانشگاه آزاد اسالمی ،برگرفته شده از مصاحبه با
صاحبنظران دانشگاهی
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یافتههای بخش کمی
•

عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری مدیران دانشگاههای آزاد اسالمی فارس به چه میزان است؟
جدول ( )7مقایسه میانگین عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری با میانگین حد نظری و حد مطلوب

عوامل مؤثر

تعداد

اخالقگرایی
انگیزشی

میانگین

انحراف
استاندارد

3/63

0/89

3/80

0/78

317

میانگین
حد
نظری

t

درجه
آزادی

12/62

0/0001

18/20
3

سطﺢ
معنیداری

میانگین
حد
مطلوب

0/0001
316

t

سطﺢ
معنیداری

-7/15

0/0001

-4/48

0/0001

4

مدیریتی

3/87

0/84

18/57

0/0001

-2/54

0/01

ساختاری

4/12

0/85

23/40

0/0001

2/58

0/01

براساس جدول فوق ،آزمون تی تک نمونهای نشان داد که میانگین عامل اخالقگرایی ( )3/63باالتر از
میانگین حد نظری ( )3میباشد و با توجه به  tبه دست آمده ( )12/62در درجه آزادی  316تفاوت
معنیداری بین این دو میانگین در سطﺢ  0/0001وجود دارد .میانگین عامل انگیزشی ( )3/80باالتر از
میانگین حد نظری ( )3میباشد و با توجه به  tبه دست آمده ( )18/20در درجه آزادی  316تفاوت
معنیداری بین این دو میانگین در سطﺢ  0/0001وجود دارد .میانگین عامل مدیریتی ( )3/87باالتر از
میانگین حد نظری ( )3میباشد و با توجه به  tبه دست آمده ( )18/57در درجه آزادی  316تفاوت
معنیداری بین این دو میانگین در سطﺢ  0/0001وجود دارد .میانگین عامل ساختاری ( )4/12باالتر از
میانگین حد نظری ( )3میباشد و با توجه به  tبه دست آمده ( )23/40در درجه آزادی  316تفاوت
معنیداری بین این دو میانگین در سطﺢ  0/0001وجود دارد.بهعالوه ،میانگین عامل اخالقگرایی
( )3/63پایینتر از میانگین حد مطلوب ( )4میباشد و با توجه به  tبه دست آمده ( )-7/15در درجه
آزادی  316تفاوت معنیداری بین این دو میانگین در سطﺢ  0/0001وجود دارد .میانگین عامل
انگیزشی ( )3/80پایینتر از میانگین حد مطلوب ( )4میباشد و با توجه به  tبه دست آمده ()-4/48
در درجه آزادی  316تفاوت معنیداری بین این دو میانگین در سطﺢ  0/0001وجود دارد .میانگین
عامل مدیریتی ( )3/87پایینتر از میانگین حد مطلوب ( )4میباشد و با توجه به  tبه دست آمده
( )-2/54در درجه آزادی  316تفاوت معنیداری بین این دو میانگین در سطﺢ  0/01وجود دارد.
میانگین عامل مدیریتی ( )4/12باالتر از میانگین حد مطلوب ( )4میباشد و با توجه به  tبه دست آمده
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( )2/58در درجه آزادی  316تفاوت معنیداری بین این دو میانگین در سطﺢ  0/01وجود دارد.بنابراین،
عوامل اخالقی گرایی ،انگیزشی و مدیریتی مؤثر بر شایستگی رهبری مدیران دانشگاههای اسالمی استان
فارس ،از نظر اهمیت از دید کارکنان آنها باالتر از حد متوسط و پایینتر از حد مطلوب است و اهمیت
عامل ساختاری باالتر از حد مطلوب میباشد.
آزمون نرمال بودن دادههای آماری
در ابتدا توزیع متغیرهای تحقیق براساس نرمال بودن با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف 1مورد بررسی
قرار گرفته است که نتایج این آزمون به شرح زیر است :با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون نرمالیته
در جدول( )8و با فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع دادهها؛ آزمون کولموگروف -اسمیرنﻒ برای
دادههای متغیر شایستگی رهبری در سطﺢ  0/05معنادار نشده ،به این معنا که مقدار سطﺢ معناداری
از مقدار آلفای مورد نظر یعنی  0/05بزرگتر بوده و بنابراین دادهها دارای توزیع نرمال بودهاند.
جدول ( )8آزمون نرمالیته شایستگی رهبری
کومولوگروف-اسمیرنف
عوامل مؤثر بر

آماره

تعداد

معنی داری

شایستگی رهبری

0/045

317

0/2

جدول( )9ماتریس ضریب همبستگی بین عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری
ساختاری

مدیریتی

انگیزشی

اخالق گرایی

عوامل

483.

597.

669.

1.000

اخالق گرایی

599.

725.

1.000

669.

انگیزشی

748.

1.000

725.

597.

مدیریتی

1.000

748.

599.

483.

ساختاری

Kolmogorov - Smirnov

1
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تحلیل عامل تاییدی عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری :به منظور آزمون ساختار عاملی عوامل مؤثر بر
شایستگی رهبری مدیران دانشگاههای آزاد اسالمی فارس ،از تحلیل عامل تاییدی استفاده شد که
ب ارعاملی گویه های ابزار پژوهش با عوامل چهارگانه مورد بررسی قرار گرفت .در این بررسی همان گونه
که در مدل زیر مشاهده می شود ،هر یک از زیرعامل ها دارای بار عاملی باال و قوی نسبت به عامل خود
می باشند .هم چنین ،ضرایب معنی داری عوامل چهارگانه با یکدیگر نیز میزان باالیی را نشان می دهد.
شاخﺺ های برازش آزمون ساختاری مرتبه اول ،نسبت مجذور کای به درجه آزادی (Chi-
 ،6/16 = )Square/dfشاخﺺ برازش هنجارشده ( ،0/94 =)NFIشاخﺺ ریشه میانگین مربعات
خطای برآورد ( ،0/128 =)RMSEAشاخﺺ نیکویی برازش ( ،0/68 =)GFIشاخﺺ برازش تطبیقی
( ،0/95 =)CFIشاخﺺ برازش افزایش ( 0/95 =)IFIو شاخﺺ برازش نسبی ( ،0/94 =)RFIبرازش
مطلوبی از مدل را نشان میدهند.
شکل شماره ( )3مدل عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری بر مبنای تحلیل عامل تاییدی
گويه 3
گويه 4
گويه 5

گويه 2
0/89

0/88

گويه 1

0/89

0/79

عامل اخالق گرايی
0/85

گويه 6
گويه 7
گويه 8

0/87

-1/10

عامل انگیزشی

0/74

0/71

0/17

گويه 9
گويه 10
گويه 11

عوامل
0/77

مؤثربرشايستگی

0/77

رهبران

0/09

0/73

عامل مديريتی

0/73

گويه 12
گويه 13

-0/21

0/85
0/84
0/79
0/68

گويه 14
عامل ساختاری

گويه 15
0/74

گويه 16
گويه 17

0/82

گويه 18

0/84

گويه 19

0/85

0/74

گويه 20

گويه 21
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• عوامل مؤثر بر شایستگی رهبری در مدیران دانشگاههای آزاد اسالمی کدامند؟
براساس یافتههای به دست آمده از دادههای کیفی در رابطه با این سوال دو عامل تأثیرگذار بر
شایستگی رهبری از مصاحبه با صاحبنظران دانشگاهی استخراج گردید که عبارتند از :عوامل فردی
(اخالق گرایی و انگیزشی) و عوامل سازمانی (مدیریتی و ساختاری) که در ادامه عوامل بدست آمده
مورد تبیین قرار گرفتهاند.
نتایج مربوط به عوامل مؤثر بر شایستگی( عوامل فردی)
یافتههای مطالعه در بخش کیفی نشان داد یکی از عواملی که بر شایستگی رهبران دانشگاه تأثیرگذار
هستند عوامل فردی میباشد .عوامل فردی عبارتند از برخی از ویژگیهای انسانی که با عملکرد نیروی
انسانی سازمانها رابطه مستقیم دارد .این یافته پژوهشی با یافتههای ،رابطه مستقیم دارد .این یافته
پژوهشی با یافتههای ،میکین ( )28بیورن ( ،)29کزار ( ،)30بابایی ،عباسپور ،اسدزاده ،دالور و
عبدالهی(،)31بردبار ،کریمی ،زارع وکنجکاومنفرد ( )32عباسپور ،احمدی ،رحیمیان و دالور( ،)33همسو
میباشد .به طور کلی باید گفت که تناسب روحی افراد با مشاغل آنها به عنوان یک عامل مهّم در
موفقیّت مدیران شناخته شده است.عوامل فردی داری دو بخش اخالق گرایی و انگیزشی است که هر
بخش دارای سه ویژگی پایه میباشد.اخالق گرایی دارای ویژگی های چون دیانت ،رعایت اصول اخالقی
و خدمتگزاری است و انگیزشی دارای ویژگی هایی چون مربیگری و حمایت نظارتی ،درونگرایی و
برونگرایی مدیران و ماهیت وظیفه است که از نظر مشارکت کنندگان هر کدام از این ویژگیها تأثیر
زیادی بر شایستگی رهبری مدیران دانشگاه آزاد دارد .هرگاه در رأس سازمانها رهبرانی شایسته،
بالیاقت ،ماهر و آگاه به اصول و فنون مدیریت قرار گیرند ،مؤفقیت سازمانی در رسیدن به اهداف
سازمانی تضمین خواهد شد .به همین دلیل رهبران شایسته یک سرمایه استراتژیک محسوب میشوند.
رهبران در سازمانها وظیفه دارند با برقراری روابط انسانی قوی ،منابع انسانی را در راستای اهداف
انسانی و مأموریت های سازمانی راهنمایی و هدایت نمایند .توفیق در ایفای نقش و انجام این مسئولیت
سنگین نیازمندآن است که انتخاب و انتصاب رهبران براساس شایستگی و نظام شایسته ساالری صورت
پذیرد از اینرو توجه به عواملی که باعث تربیت رهبران شایسته میشود امری ضروری است .تناسب
روحی افراد با مشاغل آنها به عنوان یک عامل مهّم در موفقیّت رهبران شناخته شده است ،لذا
خصوصیات شخصیتی افراد از لحاظ برونگرایی و درونگرایی ،از جمله شایستگیهای رهبران شناخته
شده است .شخصیت در یک تعریﻒ « مجموعهی الگوهای منحصر به فرد و نسبتاً ثابت رفتاری،
احساسی و فکری که انسآنها از خود بروز میدهند ،معرفی شده است .بنابراین اگر انسان در فضای این
الگوهای هماهنگ با جریان روحی خودش باشد راحت و بهینه عمل میکند امّا اگر در فضایی مغایر یا
متضاد با این الگوها قرار بگیرد طبیعی است که موفقیت چندانی به دست نخواهد آورد و انگیزهای برای
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کار کردن در خود و دیگران نمیتواند بوجود بیاورد .فردی شایسته است که روحیه خدمتگزاری داشته
باشد .کسی که مسؤولیتی بر دوش دارد ,چه در بعد معنوی و چه در بعد مادی و در ازای کار ،مزد
دریافت میکند ،خدمتگزار نیست گر چه نتیجه تالش او در راستای خدمت به خلق قرار میگیرد
بنابراین رهبرانی که خود را خادم دانشگاه میدانند همواره اساتید و دانشجویان را مورد احترام قرار
میدهند که این کار باعث افزایش انگیزه آنان برای کسب موفقیت های آموزشی و پژوهشی است که در
کل باعث ارتقا کیفیت آموزشی دانشگاه میشود.
نتایج مربوط به عوامل مؤثر بر شایستگی( عوامل سازمانی)
یافتهها ی مطالعه در بخش کیفی نشان داد دومین عاملی که بر شایستگی رهبران دانشگاه تأثیر گذار
هستند عوامل سازمانی است .عوامل سازمانی داری دو بخش مدیریتی و ساختاری است .عوامل
مدیریتی دارای  8ویژگی پایه میباشند که عبارتند از به روز بودن اطالعات ،ارتباط رشته تحصیلی،
ارزیابی عملکرد ،مهارت تصمیمگیری ،آموزش ضمن خدمت ،جانشین پروری ،مهارت رهبری ،تحصیالت
است و عوامل ساختاری دارای  5ویژگی پایه از جمله ثبات ساختاری ،حذف قوانین دست و پاگیر،
انعطافپذیری قوانین ،عدم بروکر اسی سنگین و مسیر شغلی مشخﺺ است .این یافته پژوهشی با
یافتههای میکین ( ،)28عباسلیم ( ،)34وینستون ( )35شام و همکاران ،)36(1بابایی ،عباسپور،
اسدزاده ،دالور و عبدالهی ( )31همسو میباشد .رهبران و مدیران همواره نقش مهم و حیاتی در
دانشگاهها ایفا میکنند .اثر رهبران برجسته در کسب موفقیت سازمانی ،امروزه همسو میباشد.رهبران
و مدیران همواره نقش مهم و حیاتی در دانشگاهها ایفا میکنند .اثر رهبران برجسته در کسب موفقیت
سازمانی ،امروزه به خوبی در بسیاری از سازمانهای آموزشی موفق بارز و آشکار است .از سوی دیگر
پاسخ سریع به تهدیدها و فرصتهای عصر حاضر ،رهبران و مدیران را بعنوان منبعی حیاتی در حل
مسائل در سازمانها مطرح ساخته که بر این اساس نیاز دانشگاهها به رهبران شایسته بیش از پیش
آشکار شده است البته به این نکته هم باید توجه شود که نقش سازمانها در شایستگی رهبران بسیار
چشمگیر است و همواره برای تربیت رهبرانی شایسته باید به عوامل سازمانی تأثیرگذار بر آن توجه کرد.
در دانشگاهها میبینیم که در راستای کارکردها تأکید بیش از حد بر رعایت دقیق قوانین و انعطاف
ناپذیری بیش از حد در برخی قوانین اداری است که در مواردی روند کار را مختل میکند و رعایت
همین مقررات که برای افزایش بازدهی کار وضع شده بود ،اکنون موجبات کاهش کارایی و انگیزه به
کار رهبران و مدیران دانشگاه را فراهم آورده است .کاغذ بازیها گاهی اوقات اضافه و تنها وقت گیر و
قوانین خشکی است که مدیران غالبا برای زیر بار مسئولیت نرفتن آن ،از زیر آن شانه خالی
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میکنند( .)26که این کار باعث کاهش عملکرد مطلوب مدیران میشود و عاملی میشود که جلوی
شایسته بودن مدیر را می گیرد که بهتر است با حذف قوانین دست و پا گیر و انعطاف پذیر بودن قوانین
راه را برای بروز شایستگی رهبران باز کنیم .از طرفی مدیران باید دارای مهارت تصمیمگیری به موقع،
قاطع و همراه با دقت ،توجه به اهداف و استراتژیها ،دیدگاهها و وضعیت سازمان و هماهنگی با
بخشهای دیگر سازمان در تصمیمگیری ،به اجرا گذاشتن سریع تصمیمات اتخاذ شده و اثربخشی
تصمیمهای گرفته شده باشد و باید توان گرد آوری ،انتشار و به کارگیری به موقع اطالعات صحیﺢ
مربوط را در اموری مانند برنامهریزی ،پیشبینی و قضاوت داشته باشند تا بتوانند رهبران شایستهای
باشند .سازمان باید زمینه شایسته ساالری را فراهم کند تا افراد برحسب شایستگی متصدی امور شوند.
دانشگاهی که رهبران و مدیران خود را برحسب شایستگی انتخاب میکند بیشک کارمندان و اعضای
هیئت علمی شایستهای را بکار میگیرد و هئیت علمی شایسته دانشجویان شایسته برای خدمت به
جامعه تربیت میکنند و مزایایی شایسته ساالری به صورت سلسله وار بر کل جامعه تأثیرگذار خواهد
بود.در واقعه شایسته ساالری ،یعنی ایجاد فرصتهای شغلی برابر ،بدون توجه به معیارهای ذهنی و
سلیقه ای مانند طبقه اجتماعی ،ثروت ،وابستگی فامیلی ،افکار و عقاید و توجه به معیارهای عینی مانند
دانش ،تجربه ،مهارت ،رفتار و اطالعات .روشن است که ایجاد شایسته ساالری بر مبنای یک سیستم
جامع و با در نظر گرفتن تمامی جنبههای آن ،امکانپذیر است مسلماً ،سابقه و شهرت در زمرة
ویژگیهای ناپایدار شایستگی میباشند .برای همکاری در یک سازمان شایسته ساالر ،یک فرد باید
شایستگی خود را در قالب هوش و استعداد ذاتی ،تحصیالت و مهارتها به اثبات برسانند .افراد شایسته
در برخی ویژگیهای فردی از دیگران متمایز میباشند .به همین دلیل ،باید منافعی بیش از دیگران
دریافت کنند .بهترین نویسنده ،بهترین مدیر ،بهترین استاد ،بهترین دانشجو و بهترین معلم ،کسانی
هستند که از دیگران متمایز بوده و در مقایسه با دیگران ،از مزیت رقابتی برخوردارند که آنها را از
دیگران مستثنا کرده و برای آنها همین مزیت رقابتی عامل کسب احترام بیشتر به سایرین است (.)27
استقرار شایسته ساالری در یک سازمان ،با شایسته دوستی شروع ،با شایسته گزینی و شایسته پروری
تکامل و با شایسته داری تداوم می یابد .در واقع ،اجرای شایسته ساالری به کوششی بلندمدت ،پیگیر و
مستمر برای دگرگونی اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد .برای دگرگونی ،می بایست زمینههای مختلﻒ به
طور همزمان به کار گرفته شوند.
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• ارزیابی مدل شایستگی رهبری در مدیران دانشگاههای آزاد اسالمی چگونه است؟
بر اساس عوامل بدست آمده در بخش کیفی مدل شایستگی رهبری طراحی شده و عوامل مربوطه
در پرسشنامهای تحت عنوان ارزیابی مدل در اختیار  30نفر از اساتید صاحبنظر در رشته مدیریت
آموزشی ،صاحبنظران و استادان فن؛ قرار داده شد که آنها بیشتر مفاهیم و متغیر های الگو را مناسب
ارزیابی کردند همچنین نتایج آمار توصیفی سوالهای ارزیابی الگو بیانگر این است که سوال ها دارای
میانگین بزرگتر از  93/7هستند و این نشان دهنده تایید مدل شایستگی رهبری میباشد .همچنین
برای اعتباریابی دادههای کیفی پژوهش از روش همسوسازی دادهها استفاده شد که در بخش کیفی با
توجه به شواهد نظری و پژوهشهای عملی انجام شده ،مورد تأیید قرار گرفتند استفاده شده است .به
عنوان مثال برای مضمون سازمان دهندة عوامل فردی مؤثر بر شایستگیهای رهبری کشﻒ شده،
میتوان به مفاهیم ارائه شده توسط میکین ( ،)28عباسلیم ( ،)34وینستون ( ،)35شام و همکاران1
( ،)36بابایی ،عباسپور ،اسدزاده ،دالور ،عبدالهی ( ،)31کزار ( ،)30بردبار ،کریمی ،زارع و کنجکاو منفرد
( ،)32عباسپور ،احمدی ،رحیمیان و دالور( ،)33اشاره کرد و برای عوامل سازمانی مؤثر بر شایستگی
رهبری میتوان به مفاهیم ارائه شده توسط میکین ( ،)28وینستون ( )35شام و همکاران،)36( 2
بابایی ،عباسپور ،اسدزاده ،دالور و عبدالهی ( )31اشاره کرد .به طور کلی در نظر گرفتن تخصﺺها و
شایستگیها ،با توجه به تفکیک شاخه های علوم و فنون ،و جدا شدن عرصه های کاری از یکدیگر ،از
ضروریات سازمانها است .جامعه بدون آن ،ره به جایی نمی برد .اما در مورد دانشگاهها ،استفاده از
نیروهای اهل و شایسته ،از ابزارهای مهم کارآمدی آنهاست .به کارگیری افراد ،بسته به اهداف مدیران
دانشگاهها است و با تفاوت اهداف ،معیار لیاقت و شایستگی و درجه آن تفاوت میکند .هر رفتار انسانی،
اعم از فردی و اجتماعی ،به ناچار بر پایه یک سلسله ارزشها استوار است که از سوی رفتارکننده،
پذیرفته شده است .با تفاوت پایههای ارزشی ،روشهای مدیریتی و به کارگیری افراد متفاوت خواهد
کرد .اگر سلسله مراتب سازمانی در دانشگاههای آزاد اسالمی بر پایه شایستگی بنا شود ،بدین معناست
که دانشگاهها وضعیت باالتری دارند ،باید مستعدتر ،ارزشمندتر ،سخت کوش تر و شایسته تر از افرادی
باشند که در دانشگاههایی با وضعیت پایینتری مشغول هستند .این شایسته ساالری الزمة
اجتنابناپذیر اداره سالم است .علم مدیریت به منزلة علم اداره سازمانها ،معیارهایی را برای شایستگی
افراد ،به ویژه هنگام انتخاب و انتصاب آنان در پستهای مختلﻒ مورد توجه قرار داده است؛ زیرا در
ارتقا ،شایستگی معنا و مفهوم پیدا میکند .بنابراین شایستگیهای رهبری ،شایستگی یک ویژگی فرد
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قلمداد شده است که منجر به بروز عملکرد شغلی موفق و کسب نتایج سازمانی میشود .اسپنسر
شایستگی را خصیصه بنیادی یک شخﺺ دانسته که با عملکرد عالی و یا مؤثر مرجع رابطه علی دارد.
شایستگی به طور کلی بر روی صفات و ویژگیهای اساسی یک شخﺺ تاکید دارد .این صفات می توانند
انگیزش ،رفتار ،مهارت و تصور فرد از نقش اجتماعی و یا مجموعهای از دانش باشد ،که فرد در انجام
کارها و فعالیتها ،از آنها استفاده میکند.
• برازش مدل شایستگی رهبری در مدیران دانشگاههای آزاد اسالمی به چه میزان میباشد؟
یک از اهداف اصلی در استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری ،شناخت میزان همخوانی بین دادههای
تجربی با مدل مفهومی و نظری است .برای شناخت میزان همخوانی دادههای تجربی و مدل مفهومی از
شاخﺺها و معیارهایی استفاده میشود که به آنها شاخﺺ های برازش مدل می گویند.به منظور
آزمون ساختار عاملی مدل مولفههای شایستگیهای رهبری و عوامل مؤثر بر آن در مدیران دانشگاههای
آزاد اسالمی فارس ،از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد که بار عاملی گویههای ابزار پژوهش با عوامل
چهارگانه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که هریک از زیرعامل ها دارای بار عاملی باال و قوی
نسبت به عامل خود میباشند .هم چنین ،ضرایب معنی داری عوامل چهارگانه با یکدیگر نیز میزان
باالیی را نشان میدادند .الزم به ذکر است که شاخﺺهای برازش آزمون ساختاری مرتبه اول ،نسبت
مجذور کای به درجه آزادی ( ،)6/16شاخﺺ برازش هنجارشده ( ،)0/94شاخﺺ ریشه میانگین مربعات
خطای برآورد ( ،)0/128شاخﺺ نیکویی برازش ( ،)0/68شاخﺺ برازش تطبیقی ( ،)0/95شاخﺺ
برازش افزایش ( )0/95و شاخﺺ برازش نسبی ( )0/94میباشد که به این معناست که مدل برازش
مطلوبی دارد .بنابراین از انجام این پژوهش و نتایج به دست آمده میتوان دریافتکه مقیاس شایستگی
رهبری ،ابزاری مفیدی برای مدیران دانشگاه آزاد اسالمی است و یافتههای منتج از این ابزار نیز به
تصمیمگیرندگان برای انتصاب مدیران دانشگاه آزاد اسالمی استان فارسکمک میکند تا استراتژیها و
فرایندهای مؤثر جهت افزایش شایستگیهای رهبری مدیران را گسترش دهند و در واقع برای آنها به
عنوان یک راهنما عمل خواهد کرد .همچنین به احتمال زیاد میتوان مقیاس اندازهگیری شایستگی
رهبری را به عنوان یک ابزار تشخیصی توأم با بازخورد در راستای شایستگی رهبری مدیران دانشگاه
به کار برد .به طورکلی با تأیید مدل این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که تحقق و دستیابی به
شاخصهای حکمرانی خوب در دانشگاه آزاد اسالمی باید از انتخاب درست مدیران و انتصاب شایسته
ترین آنها صورت بپذیرد .زیرا رهبران ،نقش مهمی در ایفای الگوی سرامدی در ارزشها ،رفتارها و
مالحظات مورد انتظار از کارکنان دارند بنابراین هرگاه در رأس دانشگاهها رهبران شایسته ،بالیاقت،
ماهر و آگاه به اصول و فنون مدیریت قرارگیرند ،موفقیت دانشگاهها در رسیدن به اهداف دانشگاه
تضمین خواهد شد .به همین دلیل رهبران شایسته یک سرمایه استراتژیک محسوب میشوند.
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نتیجه گیری
با توجه به نتایج تحقیق ،چهار عامل تأثیرگذار بر شایستگی رهبری بدست آمده که عبارتند از:
اخالق گرایی ،انگیزشی ،مدیریتی و ساختاری است که در ذیل مدل کلی آن ارائه شده است ،از اینرو
باید به این مهم توجه کرد که مدیران در سازمانها وظیفه دارند با برقراری روابط انسانی قوی ،منابع
انسانی را در راستای اهداف انسانی و مأموریتهای سازمانی راهنمایی و هدایت نمایند .توفیق در ایفای
نقش و انجام این مسئولیت سنگین نیازمندا ن است که انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی و
نظام شایسته ساالری صورت پذیرد و دیگر اینکه آگاهی از مناسبات اجتماعی در روابط انسانی و داشتن
روابط انسانی مناسب با همکاران ،دانشجویان یکی از شروط انتخاب مدیر شایسته است .همچنین باید
آگاهی از مهارتهای شغلی و حرفهای و داشتن تخصﺺ و تجربه الزم برای احراز پستهای مدیریتی
افراد در نظر گرفته شود زیرا اگر در انتخاب مدیران به نحو احسن دقت شود و کسانی که از هر لحاظ
شایستگی دینی و اخالقی و ویژگی مثبت فردی را دارا باشند به منصب مدیریت برسند ،تردیدی نیست
که اعضای هئیت علمی و کارکنان برای اجرای قوانین و مقررات در جهت رسیدن به اهداف دانشگاه و
جلوگیری از فساد و ظلم و ستم به دیگران ،تالش خود را مینمایند و بیشک مشکالت ناشی از کم
کاری و مسامحه به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت و فرد مراقب کارهای خویش خواهد بود .به
خصوص اگر هیئت علمی و کارمندان ببینند که مدیر آنان از شایستهترین انتخاب شده و با این وجود
خود را در خدمت به دانشگاه قرار میدهد ،آنان نیز از تمام توان خود در جهت کار و کوشش استفاده
میکنند و از همکاری با مدیر دریغ نمیکنند.
انگیزشی

عوامل فردی
اخالق گرایی

شایستگی رهبری
مدیران

مدیریتی
عوامل سازمانی

ساختاری
شکل شماره ( )4مدل کلی عوامل مؤثر بر شایستگیهای رهری مدیران دانشگاههای آزاد اسالمی
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پیشنهادات کاربردی
دورة دانش افزایی مدیران دانشگاهی با توجه به شایستگیهای پنجگانة اخالقی و عواملی که بر این
شایستگیها تأثیر گذار هستند ،طراحی و اجرا شود.
نظام جامع ارزیابی برای شایسته ساالری ،شایسته سنجی ،شایسته گزینی ،شایسته پروری و
شایستهگماری در مدیریت دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس استقرار یابد.
نظام نامة اخالق مدیریت در آموزش عالی توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تدوین گردد و هیئت
امنای دانشگاهی را متعهد به اجرای آن کنند.
دانشگاههای آزاد اسالمی بدلیل نبود زمینهها و بسترهای الزم برای جذب و اشتغال فارغ التحصیالن
دانشگاهی با کاهش دانشجو مواجه شدهاند از اینرو پیشنهاد میگردد :که دانشگاههای آزاد اسالمی
ارتباط خود را با صنعت بهبود بخشد و به سمت پژوهش محوری و تجاریسازی ایدهها بروند و
طرحهای شرکتها ،ادارات و کارخانجاتی که منجر به ایجاد اقتصاد و پیشرفت در جامعه میشوند را در
قالب پایاننامه ،طرح پزوهشی و پروژه دانشجویی در داخل دانشگاه پیاده نمایند ،که این کار هم باعث
اشتغال دانشجویان میشود و هم انگیزه آنها را برای تحصیل در دانشگاه باال میبرد.
همچنین میتوان با پرورش دانشجویان مهارتی و توانمندکردن آنها به مهارت کارآفرینی در طول
تحصیالت دانشگاهی ،مسیر اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی را هموار کرد.
میتوان فعالیت های پژوهشی از طریق انعقاد قرارداد و فروش تولیدات علمی جهت تقویت بنیه مالی
دانشگاه توسعه داد.
نکته دیگری که بدون شک تأثیر بسیار زیادی در بروز وضعیت فعلی دانشگاههای آزاد اسالمی استان
فارس داشته است و صاحبنظران دانشگاهی به آن اشاره کردهاند عدم ثبات مدیریتی در دانشگاههای
آزاد اسالمی استان فارس است که این امر سبب شد بخشنامهها و قوانین نسبتاً خوبی که برای تأمین
درآمد از راههای غیر از شهریه وجود داشته ،به دلیل عدم ثبات مدیریتی ،مدیران میانی و میدانی در
دانشگاه آزاد اسالمی آنها را اجرا نکند چون به دلیل این بیثباتی قدرت ریسک کردن ندارند از اینرو
پیشنهاد میگردد  :مدیران دانشگاهها براساس آگاهی ،صالحیت و شایستگی انتخاب شوند .همچنین
مؤلفههای شایستگی رهبری بدست آمده در این مدل ،را به عنوان مالك و شاخﺺ ارزیابی مدیران در
فرم ارزیابی عملکرد ساالنه در کنار سایر مالكها قرار دهند.
همچنین زمینه استقال بیشتر مدیریت واحدهای دانشگاهی جهت پیادهسازی ایدهها فراهم گردد.
ساز وکارهای ارزیابی دورهای با تعریﻒ شاخﺺهای قابل اندازهگیری در سطﺢ دانشگاههای آزاد اسالمی
ایجاد شود و واحدهای برتر مورد تشویق قرار گیرند.
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طراحی الگوی شایستگیهای مدیران میانی در شهرداری تهران و اعتبار بخشی آن با
مدل معادالت ساختاری

سید رضا رضوی سعیدی

*1

(تاریخ دریافت1399/05/30 :؛ تاریخ پذیرش)1399/07/03 :

چکیده
نوع مدیریت در شهرداری ها که نوعا سازمان های خدماتی هستند ،با سایر سازمان ها متفاوت است .به همین جهتت
شایستگیهای مدیران این گونه سازمان ها با سایر سازمان ها متفتاوت خواهتد بتود .هتدو پتحوهر ا تر طرا تی اگگتوی
شایستگیهای مدیران میانی شهرداری بوده که در مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران انجام گرفته استت کته پحوهیتی
کاربردی محسوب میشود .در این تحقیق از روش ترکیبی ( کیفی-کمی ) استتفاده شتد ودر فتاز اول ،تمن مﺎاگﻪه ادبیات
مو وع و بررسﻰ مدل ها و اگگوهاﻯ شایستگی 20 ،نفر از خبرگان سازمانی در  8مﻪاونت مختلف با روش گلوگه برفی انتختاب
شده و با آن ها مصا به نیمه ساختاریافته انجام گردید تا به اشباع نظری رسیده شد و متدل اوگیته شایستتگیهای متدیران
میانی شهرداری با روش تحلیل محتوا اصل شد .بر اساس شایستگیهای مستتخر ازمر لته لبتل ،پرسیتنامه ای طرا تی
گردید و در بین  7نفر از خبرگان سازمانی توزیع شد .این خبرگان بته روش هدفمنتد انتختاب شتدند و جت متدیران میتانی
شهرداری بوده و تحصیالت باالتر گیسانس داشتند و سابق کار آن ها باالتر از ده سال بود .با انجام سه مر لته پنتل دگفتی در
بین آن ها ،از طریق آزمون رتبه های دبلیو کندال و با نرم اف ار  ، SPSSمدل اصالح شده شایستتگیها اصتل شتد .درفتاز
دوم برای اعتباربخیی مدل ،از مدل مﻪاالت ساختاری و نرم اف ار  Lisrelاستفاده شد و پرسینامه ای تدوین و دربتین 274
نفر از مدیران میانی شهرداری توزیع گردید و در نهایت ،مدل شایستگی مدیران میانی شتهرداری در  3بﻪتد (اجرایتی ،فنتی،
فردی)  6 ،موگفه (مدیریتی ،سازمانی ،تخصصی ،عمومی ،نگرشی و رفتاری) و  45شاخص ارائه گردید.

واژه های کلیدی :

شایستگی مدیران  ،مدیران میانی  ،شهرداری
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مقدمه
امروزه رشد زندگی اجتماعی به همراه گستردگی شهرها  ،وظایف بستیاری را پتیر روی ستازمان
های عمومی نهاده است ،به گونه ای که می توان گفت اداره شتهر در زمتان ا تر بتدون دخاگتت ایتن
سازمان ها ناممكن به نظر می رسد .شهرداری از نظر مدیریت شهری  ،سازمانی است که با بهتره گیتری
از اگگوها و مفاهیم مدیریت شهری  ،وظیفه مدیریت و اداره امور شهرها را بر عهده دارد .بدیهی است که
چنین مدیریتی را مﻪموالً مجموعه ای از مدیران و کارگ اران بر عهده می گیرند .پیچیده شتدن مستائل
شهری  ،دگرگونی های بییتری را در وظایف سازمان های متوگی امور شهری  ،از جمله شهرداری باعث
شده و وظایف جدیدی را بر عهده آنها گذاشته است .انجام این وظایف متضمن داشتتن شایستتگیهایی
است که این شایستگیها زیربنای عملكرد شغلی موفق و کارآمد است .شناسایی ایتن شایستتگیها ،بته
شهرداری کمک می کند تا بتواند اگگویی برای انتخاب مدیران ختود داشتته باشتد و بﻪنتوان رویكتردی
مكمل در کنار شاخص های عملكردی  ،مبنای انتخاب و انتصاب مدیران سازمان باشتد و از آستی های
باگقوه ناشی از به کارگیری نادرست بكاهد.
تغییرات سریع محیﺎی و پییرفت سریع فناوری در کنار گسترده تر شدن فضای ارتباطی و جتم
زیاد اطالعات  ،موج شده که سازمان ها پیچیده تر از گذشتته شتوند ( .)1دنیتای پیچیتده امتروز بته
سازمانهایی نیاز دارد که چابک باشند  ،تا بتوانند در واکنر به تغییتر  ،عكتس اگﻪمتل هتای الزم را بته
سرعت انجام دهند ( .)2دتون )2018( 1اظهار داشت آشفتگی هتای جتاری بته علتت جدیتد بودنیتان
مدیران را سردرگم نموده است چون روش های اثبات شده برای مقابله با آن ها به مقتدار کتافی وجتود
ندارد ( .)3در دنیایی که محیط به طور مداوم در ال تغییتر هستت  ،متدیران بترای اطمینتان از بقتا و
ماندگاری سازمانیان باید شایستگیها ،مهارتها  ،ذهنیت ها و استراتحی هتای روزانته ختود را تقویتت
کنند (.)4
عدم آمادگی مدیران ممكن است باعث شود آن ها از اف ایر استرس و فقتدان بهداشتت روان رنت
ببرند و به همین دگیل در محیط عملیاتی عملكرد ﻪیفی داشته باشند( .)6 ، 5آمتاده بتودن و داشتتن
شایستگیهای الزم به مدیران کمک می کند تا بتوانند چاگر های آینده را پیر بینتی نمتوده و پاستخ
مناسبی به آنها ارائه دهند ( .)7شرط آماده بودن مدیران درشرایﺎی که فیتار زیتاد  ،تغییترات مكترر و
محیط های مبهم و نامیخص وجود دارد  ،داشتن شایستگیهای خاصی است که بتوانتد در مواجهته بتا
مو وعات متضاد و متنالض  ،به شیوه ای آرام  ،تﻪادل برلرار کنند تا سازمان بتواند بته موفقیتت برستد
(.)8
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هامید 1و همكاران ( )2020بیان می کنند که نیاز فوری به توسﻪه در شایستتگیهای متدیران متی
باشد تا بتوانند بﺎور اثربخر سازمان را در شرایط پیچیده امروز مدیریت کنند( .)9در والع سازمانها بته
مدیرانی ا تیا دارند که بتوانند با تغییرات سازگار شتوند و بتا اعتمتاد بته نفتس ،چیتم انتداز تجتاری
سازمان را با تغییر مهارتها و رفتارهای الزم  ،مدیریت کرده و توسﻪه دهند( .)10نقر متدیران بستیار
مهم است آنها در این شرایط نقر ساسی دارند چتون بایتد بته کارکنتان کمتک کننتد تتا بتواننتد
تحوالت جدید در سازمان و پیامدهای کاری شان و مسئوگیت هتای جدیتد شتغلی ختود را در کننتد
( .)11شایستگیهای مدیران بسیار مهم هستند و می توانند در موفقیت و توسﻪه سازمان تاثیر بگذارنتد
و باعث شوند که تحوالت برنامهری ی شده بصورت اثر بخر انجام شوند( .)13 ، 12در والع شایستگیها
برای سازمان ها رفتارهایی را تﻪریف میکنند که کارمندان با نیان دادن آن رفتارها به نتای مورد نظتر
سازمانها برسند ( .)14برای اینكه سازمان بتواند از مهارت نیروی کار کامالً بهرهمنتد شتود ،ابتتدا بایتد
سازمان اگگوهای شایستتگی ختا شتغلی را پیادهستازی کنتد .یتک متدل شایستتگی مجموعته ای از
شایستگیهاست و شامل رفتارها و مهارتهایی میباشد که باعث موفقیت در یک کار خا میشتود .از
مدل شایستگی می توان سﺎح فﻪلی مهارت نیروی کار را نی در نمود و سود لابل توجهی را به همراه
خواهد داشت  ،زیرا نه تنها بینر غنی در مورد دانر و نوالص مهارت نیروی کتارفﻪلی ستازمان ایجتاد
می کند  ،بلكه داده های عملی به همراه می آورد که می تواند بترای تج یته و تحلیتل و برنامته ریت ی
استراتحیک نیروی کار نی  ،استفاده شود ( .)15استفاده از مدلهای شایستگی می تواند باعث ایجاد یتک
زبان میتر برای مدیران بیود  .همچنین می تواند به مدیران در اگگو بترداری رفتتاری کمتک کنتد و
انتظارات سازمان ها از نحوه عملكرد متدیران را بته روشتنی میتخص کنتد ( .)16ستازمانها متدلهای
شایستگی را برای تیخیص رفتار رهبری اثر گذار توسﻪه میدهند ( .)17هنگامی که سازمانها دراعمال
کردن شایستگیها در انتخاب و توسﻪه افراد تالش می کنند  ،آنها از ه ینه های آستی رو یته پتایین،
میتریان نارا ی و همچنین فرصتهای از دست رفته مرتبط با استخدام بد ،جلتوگیری میکننتد (.)18
در والع وجود مدیران شایسته در تمام سازمانها ،علی اگخصو درسازمانهایی که بته متردم ختدمات
مستقیم ارائه میدهند ،از ساسیت بییتری برخوردار است.
شهرداری یكی از ب رگترین و گستردهترین نهاد خدماتی در جمهوری اسالمی ایران می باشد و در
کنار آن نی  ،تهران ،پایتخت سیاسی و اداری کیور ،کالن شهری با مسا تی بیر از چند کیور در
دنیا ،دارای  22منﺎقه و  134نا یه شهری ( شامل ری و تجریر) و  374محله  ،دارای لومیت ها و
مذاه مختلف می باشد .شهرداری تهران از نظر ساختاری و فرآیند تصمیم گیری بسیار پیچیده است.
دروالع مدیریت هر منﺎقه به عهده شهردار آن منﺎقه است که توسط شهردار تهران انتخاب میشود و
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با نظارت مﻪاون امور مناطق فﻪاگیت میکند .بنابراین سازمان شهرداری تهران ماهیتاً با شهرداریهای
دیگر دنیا  ،تفاوت مﻪ ناداری دارد و گستردگی فﻪاگیت آن آنقدر زیاد است که به این سازمان ،کیور
کوچک نی برچس میزنند .با این توصیف ،شایستگیهای مﺎرح شده در دیگر شهرداریهای دنیا با
شایستگیهایی که برای شهرداری تهران استخرا میشود متفاوت است.
مساگه مدیران متخصص شهرداریها در برنامههای پن ساگه سوم و چهارم توسﻪه کیور به عنتوان
مهمترین و اساسی ترین میكل مورد توجه لرار گرفت و به عنوان سیاست استراتحیک مورد تاکیتد لترار
گرفت .بر اساس ماده  138الیحه برنامه پنجم توسﻪه ،توستﻪه متدیریت و ارتقتاش شایستتگی آنهتا در
سالهای اجرای برنامه پن ساگه ،یكی از مهمترین اهداو شتهرداری میباشتد .بتدین منظتور در ستال
 ، 1385اداره کل ارزشیابی و کارگ ینی مدیران در خصو نیازهای مدیریتی مجموعه شهرداری تهتران
و با هدو کیف و شناسایی مدیران توانمند  ،نظارت و ارزشیابی مستمر عملكرد آنان و تسهیل در امتور
مربوط به قوق و م ایا و رفاهی مدیران تأسیس شتد و تتالش نمتود بتا رویكردهتای شایستتگیمحور،
انتخاب و انتصابات را بخوبی شكل دهد .با توجه به ماموریتت و جایگتاه ویتحه شتهرداری تهتران در امتر
خدمت رسانی  ،مدیران متخصص و متﻪهد  ،نقر شایانی در تحقق اهداو و استراتحیهای این ستازمان
خواهد د اشت .همچنین رویكردهای سنتی در امر پرورش مدیران در این سازمان نتوانسته خواسته های
مدیران ارشد را برآورده نماید بنابراین رویكردهای مﻪتبرتر و لابتل اتكتاتر همچتون رویكترد شایستتگی
محور میتواند نقﺎه عﺎفی برای مجموعه شهرداری باشد.
شورای عاگی اداری در مورد «برنامه آموزش و تربیتت متدیران آینتده دستتگاه هتای اجرایتی» و در
راستای اجرای بند  4سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی مقام مﻪظم رهبری مبنی بر «دانر گرایتی و
شایسته ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نص و ارتقای مدیران» تمامی وزارت خانه ها  ،موسسات ،
شرکتها  ،نهادهای عمومی غیر دوگتی و استانداری ها  ،در سال  1393برنامه ای را تصتوی نمتود کته
شامل فرایند توسﻪه شایستگیها ی عمومی مدیریت به منظور پرورش و توسﻪه مدیران رفته ای متورد
نیاز دستگاه های اجرایی است  .و دستگاههای اجرایی موظفند از ابتدای سال  1395در انتخاب ،انتصاب
و ارتقای مدیران از افرادی استفاده نمایند کته دارای گواهینامته شایستتگی عمتومی ا تراز ستمتهای
مدیریتی باشند و این مو وع اهمیت توجه به شایستگی مدیران را آشكار میسازد .در ایتن راستتا ایتن
پحوهر بر آن است که شایستگیهای مدیران میانی شهرداری تهران را ا صا نماید.
مدلهای شایستگی
شایستگی یک ویحگی اساسی افراد بوده و مﻪیاری برای عملكترد بهتتر و متوثرتر در یتک شتغل یتا
مولﻪیت می باشد ( .)19در عین ال شایستگی افراد می تواند به عنتوان توانتایی عملكتردی کلتی کته
باعث تحقق اهداو خاصی میشتود ،بیتان شتود ( .)20اصتوال شایستتگی متدیران ،ظرفیتت بكتارگیری
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مهارتها  ،دانر و ویحگیها ی شخصی است که باعث اف ایر کارایی و اثربخیی عملكرد کاری متدیران
و متﻪال آن اف ایر ا تمال موفقیت در کار می باشد( .)21مدلهای شایستگی بﻪنوان راه لی جهتت
ارتقای پاسخگویی سازمانی در نظر گرفته می شود آنهم بته دو دگیتل .اول اینكته متدلهای شایستتگی،
شرایط مورد نیاز برای موفقیت را تﻪریف می کند که از طریتق ترکیت مهارتهتا  ،تواناییهتا و دانتر،
محقق میشود مانند اینكه اکثر میاغل امروزی نیازمند مهارتهای پیچیده و جمﻪی برای تل مستئله
هستند .دیگر اینكه مدلهای شایستگی سﻪی میکنند تا هر دوی نیازهتای آتتی و فﻪلتی مولﻪیتتهتای
شغلی را با استراتحی سازمان همسو سازد و بدین ترتی مدیریت را لادر سازد تا بهتتر التدام بته پتیر
بینی ،انﺎباق و مدیریت سرعت تغییر مورد نیاز برای جوابگویی طرح کار و طترح ستازمانی ،نمایتد(.)22
که این به نوبة خود به سازمانها کمک می کند تا در محیﺎهای پیچیدة جهانی رای در لترن بیستت و
یكم ،به فﻪاگیت بپردازند (.)23
در مورد شناسایی شایستگیهای مدیران و طرا ی اگگوی شایستگیهای آن ها با توجه به نوع
فﻪاگیت و زمینه کاری ،مدلهای زیادی طرا ی شده است که در جدول یک به نمونههایی از آنها اشاره
می کنیم.
جدول ( )1شایستگیهای شناسایی شده در پییینه پحوهر
نویسنده

سال

وزه کاری

شایستگیهای اصلی

منبع

موالئی
وهمكاران

1387

مدیران صنﻪت نفت

نقر های مدیریتی  ،مهارتهای مدیریتی  ،توانایی های
مدیریتی  ،ویحگیهای شخصیتی  ،ذهنیت فلسفی  ،دانر
مدیریتی

24

زاهدی
وهمكاران

1389

مدیران میانی
دوگتی

دانر وآگاهی ها  ،مهارتها  ،ویحگیهای فردی  ،ارزش ها

25

رعنایی و
همكاران

1391

عمومی

مدیریت دیگران  ،ادراکی  ،تخصصی  ،وزه های نوین ،
ارتباطی  ،نگرش و ارزش ها  ،ویحگیهای شخصیتی ،
مدیریت خوییتن

26

1393

وزارت ورزش و
جوانان

اجتماعی ،وظیفه ای ،فراشایستگی و شناختی

27

1393

مدیران گروههای
آموزشی

مدیریتی ،اجتماعی و فردی

28

لاسمی و
همكاران
شمس
مورکانی و
همكاران
پورعابدی و
همكاران

1395

بروجردی
علوی و

1395

مدیران سازمان
تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی
مدیران روابط
عمومی

مدیریتی ،عمومی ،تخصصی و پایه

29

عمومی ،اجتماعی و وظیفهای

30
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همكاران
محمد نحاد
جمییدی
کهساری و
دیگران
ایمانی و
همكاران

1395

مدیران ITسازمان
فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری

فردی و سازمانی

31

1395

سازمان های
خدمات شهری

فردی ذهنی  ،فردی شخصیتی  ،بین فردی  ،سازمانی ،
فراسازمانی

32

1395

وزه آموزشی

توانمندی و ویحگیهای فردی  ،دانر و آگاهی  ،نگرش ،
مهارت

33

مدیران شهری
استان اگبرز
شرکت ملی گاز
ایران
مدیران شهرداری
دزفول
مدیران شرکت ملی
گاز

ویحگیهای فردی  ،مهارتها

34

ادراکی ،تحلیلگری ،سازمانی ،میان فردی ،اجرایی ،فردی و
تخصصی

35

فردی و ذهنی ،ارتباطی و بین فردی ،مدیریتی و سازمانی

36

ذهنی ،درون فردی ،بین فردی ،اجرایی ،سازمانی ،تخصصی
و تحلیلگر محیﺎی

37

1396

مدیران شهرداری

ادراکی ،انسانی و فنی

38

1396

مدیران شهرداری

فردی و سازمانی

39

1397

مدیران پروژه

فردی ،رفتاری ،دانر مدیریت پروژه و فنی

40

1397

مدیران روابط
عمومی

فردی ،تخصصی و عمومی

41

1398

وزه آموزشی

آموزشی  ،پحوهیی  ،سازمانی  ،اخاللی  ،فردی  ،رفه ای

42

لاسم گی

1396

هاشمیان و
همكاران

1396

نجفی

1396

عباس پور
وهمكاران
افظی و
همكاران
طباطبایی
م دآبادی
دیانت و
همكاران
آراسته و
همكاران
محبت و
همكاران
عسگری
ا تیام و
همكاران
رمضان پناه
و همكاران

1396

1398

مدیران فروش در
صنﻪت پخر

1398

مدیران بانک های
دوگتی

شایستگیهای فردی  ،شایستگیهای ارتباطی ت اجتماعی ،
شایستگیهای مدیریتی ت رهبری  ،شایستگیهای بینیی ت
شناختی  ،شایستگیهای دانیی  ،شایستگیهای هوشمندی
فردی ت شخصیتی  ،فردی ت ذهنی (شناختی)  ،بین فردی
(اجتماعی)  ،سازمانی  ،مدیریتی

1399

صنایع پتروشیمی

فردی  ،میان فردی  ،اجرایی

43

44
45
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بریتس 1و
همكاران

2014

وزه بانكی

شایستگیهای تخصصی شغلی و عملكردی  ،شایستگیهای
توانمندساز  ،شایستگیهای مدیریتی و رهبری ،
شایستگیهای اخاللی  ،شایستگی در پیچیدگی محیﺎی

46

مرندی 2و
همكاران

2016

مدیران ورزشی

سازمانی  ،فردی  ،بین فردی

47

3

2017

مدیران صنﻪت
ساخت و ساز

دانر  ،نگرش  ،مهارت مدیریتی

48

2018

شرکت خا

ژکنسكی
4

براون
وهمكاران
5
سیمیلر
علی 6و
همكاران
بسیجی

7

2018

وزه آموزشی

تفكر تحلیلی ،مدیریت تغییر ،تفكر ذهنی ،اجرایی ،تی هوشی
ماگی ،پرورش نوآوری  ،جرات مدیریتی
بین فردی ،درون فردی  ،اجتماعی  ،استراتحیک

50

2020

مدیران بانک

رفتاری  ،فنی  ،دانیی

51

2020

مدیران بازاریابی
بین اگملل

وزه فناوری اطالعات  ،مدیریتی  ،بازاریابی  ،فنی  ،ماگی-
التصادی

52

49

با مﺎاگﻪه جدول یک می توان دریافت که پحوهر هایی که تاکنون در زمینه شایستگی مدیران
انجام شده اند  ،تالش کرده اند تا با توجه به وزه کاری مورد مﺎاگﻪه خود  ،به ابﻪادی از موگفه های
شایستگی مدیران بپردازند.
با بررسی ادبیات تحقیتق میتاهده شتد کته پحوهرهتایی در متورد شایستتگی متدیران میتانی در
سازمانها انجتام شتدهاند ماننتد متوالئی و همكتاران ( ،)1387زاهتدی و همكتاران ( ،)1389لاستمی و
همكاران ( )1393و رمضان پنتاه وهمكتاران ( .)1399همچنتین در متورد شایستتگیهای متدیران در
شهرداری نی مقاالت محمدنحاد ( ،)1395جمییدی کهساری و همكاران ( ،)1395لاستم گتی (،)1396
افظی وهمكاران ( ،)1396طباطبایی م دآبادی ( )1396و نجفی ( )1396میاهده گردیتد وگتی بﺎتور
خا در مورد مدل شایستگیهای مدیران میانی در شهرداری ،پحوهیی میاهده نگردید که ایتن ختود
نوآوری تحقیق ا ر را بیان میکند .گذا پحوهر ا ر در نظر دارد تا به طرا ی اگگوی شایستگیهای
مدیران میانی در شهرداری تهران بپردازد.
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4
. Brown
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مدیران میانی و شایستگیهای آن ها
مدیران میانی به عنوان پیوندی بین مدیران ارشد و کارکنان عمل می کنند و بنابراین نقر مهمی
در موفقیت سازمان ها دارند .نقر اصلی آنها پاسخگویی به تصمیمات استراتحیک مدیران ارشد و تبدیل
آنها به الدامات عملیاتی است ( .)53مدیران میانی بازیگران اصلی در دستتیابی بته اهتداو ستازمانی بتا
ایجاد انگی ه در کارمندان  ،برطرو کردن موانع  ،شفاو سازی مستیرهای رستیدن بته هتدو و پتاداش
دادن آنها بر این اساس هستند .آنچه مدیران میانی را منحصتر بته فترد متی کنتد  ،دسترستی آنهتا بته
مدیریت عاگی است که همراه با دانر آنها در مورد عملیتات استت .در والتع متدیران میتانی بته عنتوان
بازیگران یاتی عملكرد و تغییر شرکتها در نظر گرفته می شتوند .مستئوگیت هتای آنهتا نیتان دهنتده
تبدیل اهداو و برنامه های کلی مدیریت عاگی به اهداو و الدامات دلیق تر است ( .)54متدیریت میتانی
شامل گروهی از مدیران است که شامل دو سﺎح پایین تر از مدیرعامل و یک سﺎح باالتر از کارمندان و
کارکنان رفه ای محسوب میشود ( .)55مدیران میانی به عنوان عتاملین تغییتر ،نیازمنتد مهارتهتای
مختلفی اند و همین باعث میشود این مدیران مهارتهتای جدیتد را فترا گرفتته و بكارگیرنتد ،و آمتاده
پذیرش تغییر از طریق انﻪﺎاو پذیری و ریسک پذیری شوند .ولتی سازمان ها با محتیط هتای در تال
تغییر  ،سازگاری پیدا کنند  ،ساختاربندی مجدد  ،منجر به کتاهر تﻪتداد الیته هتای متدیریت میتانی
مییود .وظایف ب رگتر و پیچیده تر رهبری ،به الیه های پایین تر ستازمان منتقتل متی شتوند و همتین
باعث میشود نقر های مدیریت میانی چاگیی تر و پیچیده تر متی شتوند .امتروزه توستﻪه شایستتگی
مدیریت میانی همچنان نالص است و در اگی که توسﻪه متدیر ستﺎح میتانی بترای موفقیتت ستازمان
روری است ،ادترین میكل شایستگی در همین سﺎح مدیریت میانی سازمان میاهده مییود(.)56
روش پژوهش
تحقیق ا ر به گحاظ پرداختن به مو وع شناسایی مدل شایستگیهای مدیران میانی شتهرداری
یک تحقیق کاربردی تلقی می شود .که در آن هم از روش های کمی و هم روش های کیفی در فراینتد
پحوهر استفاده شده است.
پحوهر ا ر در دو فاز انجام شده است .فاز اول ،طرا ی مدل بوده و خود شتامل دو مر لته متی
باشد .در مر له اول از فاز نخست ،جهت استتخرا شایستتگیهای متدیران میتانی شتهرداری  ،تمن
مﺎاگﻪه ادبیات مو وع و بررسﻰ مدل ها و اگگوهاﻯ شایستگی ،مصا به نیمه ساختاریافته با بیست نفتر
از خبرگان سازمانی در هیت مﻪاونت مختلف ،که از بین مدیران میانی شهرداری و با روش گلوگه برفتی
انتخاب شده بودند ،انجام گرفت تا به اشباع نظری رسیده شد و مدل اوگیه با روش تحلیل محتوا اصل
شد .دراین مر له ،از رویكرد لراردادی ،برای تحلیل محتتوا استتفاده شتد و تﻪتداد  104کتد شناستایی
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گردید .پس از اتمام کدگذاری ،تﻪداد  70شاخص اصل شتد کته از ترکیت شتاخص هتایی کته وجته
اشترا زیادی با هم داشته و ول یک مو وع خا بودند ،موگفه ها شناسایی شدند و در انتها ،موگفته
ها درلاگ سه بﻪد اصلی دسته بندی شدند.
در مر له دوم از فاز نخست ،بر اساس شایستگیهای مستخر ازمر له لبل ،پرسینامه ای طرا ی
گردید و با استفاده از روش دگفی دربین  7نفر از خبرگان سازمانی توزیع گردید و در نهایت مدل اصالح
شده اصل گردید .این خبرگان سازمانی متیكل از افرادی بودند که اوال ج مدیران میتانی شتهرداری
بوده و همچنین تحصیالت باالتر گیسانس داشتند و در من سابق کار آن ها باالتر از ده سال بتود و بته
روش هدفمند انتخاب شدند.
در فاز دوم پحوهر نی اعتبار بخیی مدل اصالح شتده صتورت گرفتته استت .در ایتن مر لته کته
رویكردی کمی دارد بر اساس مدل اصالح شده مستتخر از فتاز اول پتحوهر ،پرسیتنامه ای طرا تی
گردید و در بین  274نفر از مدیران میانی شتهرداری توزیتع گردیتد کته داده هتا بتا استتفاده از متدل
مﻪادالت ساختاری و با نرم اف ار گی رل تحلیل گردید.
با توجه بته اینكته شتهرداری دارای هیتت مﻪاونتت متفتاوت متی باشتد  ،الزم بتود بترای ا صتاش
شایستگیها  ،بﺎور جداگانه با خبرگانی از هر مﻪاونت مصا به صورت پذیرد که توزیع فراوانتی مصتا به
شوندگان در مﻪاونت های مختلف در جدول دو بیان شده است.
جدول ( )2جامﻪه آماری مدیران میانی شهرداری جهت مصا به
محل خدمت
مﻪاونت ماگی و التصادی
مﻪاونت فنی و عمرانی
مﻪاونت خدمات شهری و محیط زیست
مﻪاونت امور اجتماعی وفرهنگی
مﻪاونت شهرسازی و مﻪماری
مﻪاونت برنامه ری ی و توسﻪه شهری و امور شورا
مﻪاونت توسﻪه منابع انسانی
مﻪاونت مل ونقل و ترافیک
جمع

تﻪداد مصا به شونده
3
2
3
3
2
2
2
2
20

برای بررسی اعتبار پحوهر به دو شیوه بازخور میارکت کننتده و دریافتت نظترات همكتاران عمتل
شده است .بدینگونه کته بترای دریافتت بتازخورد میتارکت کننتدگان از  3نفتر از مصتا به شتوندگان
درخواست شد تا نظرات خود را درباره مفاهیم و ابﻪاد موجود در مصا به ها بیان نمایند .همچنین برای
دریافت نظرات همكاران از  2نفر از افراد متخصص در زمینه شایستگی مدیران استتفاده گردیتده استت.
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برای ارزیابی پایایی در این مر له  ،پس از تحلیل  ،نتتای در اختیتار مصتا به شتوندگان لترار گرفتت.
همچنین یكی از مصا به ها مجددا توسط یک متخصص دیگر کدگذاری گردیتد و بتا استتفاده از روش
هوگستی 68 ،1کد در مر له اول 73 ،کد در مر له دوم و  65کد میابه اصل شد که مقدار پایایی 92
درصد بدست آمد که نیان دهنده پایایی لابل لبوگی می باشد.
در مر له دوم از فاز نخست ،بر اساس شایستگیهای مستخر ازمر له لبل ،پرسینامه ای طرا ی
گردید و با استفاده از روش دگفی دربین  7نفر از خبرگان سازمانی توزیع گردید .سپس با استفاده از نرم
اف ار  ، Spssداده ها تحلیل گردید و مدل اصالح شده اصل شد .برای آزمتون روش دگفتی ،از آزمتون
رتبه های دبلیو کندال ،استتفاده شتد .در طیتف  5درجته ای  ،میتانگین زیتر  4مبنتای تذو عوامتل
است( .)57بر مبنتای نتتای اصتل از مﺎاگﻪه ادبیات مو وع و بررسﻰ مدل ها و اگگوهاﻯ شایستتگی و
همچنین مصا به با مدیران میانی شهرداری  ،شاخص ها شناسایی شدند که با توجه به مﻪنتا و مفهتوم
شان به  6موگفه تقسیم شدند و به هر دسته یک عنوان ،مرتبط با شاخص های موجتود در آن داده شتد
(مدیریتی ،سازمانی ،تخصصی ،عمومی ،نگرشی و رفتاری) و سپس ابﻪاد سه گانه اجرایی ،فنی ،فردی بتا
توجه به ارتباط مﻪنایی بین موگفه ها ،میخص گردیتد و در نهایتت پرسیتنامه ای شتامل  3بﻪتد و 6
موگفه و  70شاخص تدوین شد و ب رای اعضای پانل ارسال و از آنهتا خواستته شتد در خصتو میت ان
اهمیت هر یک از این عوامل نظرات خود را اعالم نمایند .ستپس میت ان توافتق میتان اعضتاش از طریتق
ری توافق کندال تحلیل گردید.
در فاز دوم پحوهر نی اعتبار بخیی مدل اصالح شده انجام شد .در این مر لته پرسیتنامه ای بتر
اساس  45شاخص مستخر از مدل اصالح شده تدوین شد .روایتی پرسیتنامه بتا نظتر خبرگتان تاییتد
گردید و برای سنجر پایایی نی از ری آگفای کرونباخ استفاده گردیدکه بتا توجته بته شتر موگفته،
مقادیر  0/954 ، 0/902 ، 0/925 ، 0/902 ، 0/936و  0/927اصل شد که در تد لابتل لبتوگی متی
باشد .در این فاز ،جامﻪه آماری مدیران میانی شهرداری تهران بودندکه تﻪداد آن ها  914نفتر بتود و بتا
استفاده از جدول مورگان ،پرسینامه بین  274نفر از مدیران میانی شهرداری توزیع گردیتد و درنهایتت
داده ها با استفاده از مدل مﻪادالت ساختاری مورد تج یه و تحلیل لرار گرفتند.
یافته های پژوهش
نتای پرسینامه دور اول دگفی و می ان توافق خبرگان در جدول سه نمایر داده شده است.

. Holsti

1
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جدول ( )3نتای دور اول دگفی
موگفه
مدیریتی
سازمانی
تخصصی
عمومی
نگرشی
رفتاری

شاخص ها
15
10
10
5
21
9

ری هماهنگی کندال W
0/271
0/389
0/371
0/431
0/272
0/361

درجه آزادی
14
9
9
4
20
8

سﺎح مﻪناداری
0/022
0/004
0/005
0/017
0/000
0/010

نتیجه
توافق ﻪیف
توافق ﻪیف
توافق ﻪیف
متوسط
توافق ﻪیف
توافق ﻪیف

با توجه به جدول  ، 3مقدار ری توافق برای شاخص های موجود در موگفه ها  ،زیر مقدار متوسط
می باشد که نیان می دهد اتفاق نظر ﻪیف است ،گتذا مر لته دوم دگفتی بترای همته موگفتهها اجتراش
گردید .در این مر له شاخص هایی که میانگین زیر  4داشتند ،ذو شدند و وارد مر له بﻪتدی دگفتی
نیدند.
بر مبنای نتای اصل از تحلیل داده ها در دور اول دگفی ،پرسینامهای شامل  3بﻪتد و  6موگفته و
 53شاخص تدوین و برای اعضای پانل ارسال شد .نتای دوردوم دگفی در جدول چهار بیان شده است.
جدول ( )4نتای دور دوم دگفی
موگفه
مدیریتی
سازمانی
تخصصی
عمومی
نگرشی
رفتاری

شاخص ها
13
8
8
4
13
7

ری هماهنگی کندال W
0/461
0/512
0/403
0/857
0/492
0/706

درجه آزادی
12
7
7
3
12
6

سﺎح مﻪناداری
0/000
0/001
0/006
0/000
0/000
0/000

نتیجه
متوسط
متوسط
متوسط
بسیار لوی
متوسط
لوی

با توجه به جدول  ، 4مقدار ری توافق برای شاخصهای موجود در دو موگفه عمتومی و رفتتاری،
باالتر از مقدار متوسط میباشد ،که نیان می دهد اتفاق نظر لوی است .در صورتیكه برای موگفته هتای
مدیرتی ،سازمانی ،تخصصی و نگرشی مقدار این ری کمتر از مقدار متوسط میباشد .بنتابراین موگفته
های متدیرتی  ،ستازمانی  ،تخصصتی و نگرشتی وارد مر لته ستوم دگفتی شتدند .در ایتن مر لته نیت
شاخصهایی که میانگین زیر  4داشتند ،ذو شدند و وارد مر له بﻪدی دگفی نیدند .بر مبنای نتتای
اصل از تحلیل داده ها در دوردوم دگفی  ،پرسینامه ای شامل  3بﻪد و  4موگفه و  45شاخص تدوین
و برای اعضای پانل ارسال شد .نتای دور سوم دگفی در جدول پن بیان شده است.
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جدول ( )5نتای دور سوم دگفی
موگفه
مدیریتی
سازمانی
تخصصی
نگرشی

شاخص ها
11
6
7
10

ری هماهنگی کندال W
0/824
0/801
0/724
0/713

درجه آزادی
10
5
6
9

سﺎح مﻪناداری
0/000
0/000
0/000
0/000

نتیجه
بسیار لوی
بسیار لوی
لوی
لوی

با توجه به رای کندال در جدول  5که همگی باالی متوسط می باشند  ،نظرسنجی متولف
گردید .در جدول شر  ،ابﻪاد  ،موگفه ها و شاخص های مدل اصالح شده مستخر از پانل دگفی ،بیان
شده است.
جدول ( )6ابﻪاد  ،موگفه ها و شاخص های مدل اصالح شده مستخر از پانل دگفی
بعد

مولفه

مدیریتی

اجرایی

سازمانی

فنی

تخصصی

شاخص
ایجاد هماهنگی
ارزیابی عملكرد
برنامه ری ی
تقسیم کار
تصمیم گیری
تفویض اختیار
توانمند سازی
مدیریت استرس
سازماندهی
نظارت
مدیریت تﻪارض
مدیریت تغییرو تحول
مدیریت بحران
مدیریت ماگی و بودجه
مدیریت اطالعات
مدیریت بهینه منابع
مدیریت فﻪاگیت
تسلط به لوانین و آیین نامه ها
شناخت بافت شهری
تسلط بر استانداردهای توسﻪه شهری
شناخت طرحهای توسﻪه ای
مدیریت توسﻪه پایدار

میانگین
5
4
5
4
4
4/29
4
4
4/29
4
4
4
5
4/14
4/14
4/86
4
5
4
4/29
4/29
4/29

انحراف معیار
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/488
0/000
0/000
0/488
0/000
0/000
0/000
0/000
0/378
0/378
0/378
0/000
0/000
0/000
0/488
0/488
0/488
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عمومی

نگرشی

فردی

رفتاری

آشنایی با خدمات شهری
تسلط به استانداردهای ساخت و ساز
تحصیالت دانیگاهی
مهارت استفاده از اینترنت
دانر عمومی رایانه ای
تسلط به نرم اف ارهای اداری
انتقادپذیری
انﻪﺎاو پذیری
خاللیت
مسئوگیت پذیری
صدالت در کار
صبور
عادل بودن
اعتماد به نفس
منضبط
رازدار
گوش دادن فﻪال
مهارت مذاکره
ا ترام و در متقابل
توانایی متقاعد کردن دیگران
مردمی بودن
توانایی برلراری ارتباط با دیگران
مقبوگیت در محیط کار
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4/29
5
4
4
4/86
4/86
4/29
4/29
4
5
4/29
4/29
4/14
5
4
5
5
4
4/57
4/57
4
4/57
5

0/488
0/000
0/000
0/000
0/378
0/378
0/488
0/488
0/000
0/000
0/488
0/488
0/690
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/535
0/535
0/000
0/535
0/000

جدول  6نیان میدهد که مقادیر میانگین ها بییتر از  4می باشند و اتفاق نظر میان اعضای پانتل
دگفی در خصو شایستگیهای مدیران میانی شهرداری اصل شده است .
در فاز دوم پحوهر نی اعتبار بخیی مدل صورت گرفته است .در این مر له بر اساس مدل اصتالح
شده مستخر از فاز اول پحوهر ،پرسینامهای طرا تی گردیتد و در بتین  274نفتر از متدیران میتانی
شهرداری توزیع گردید که داده ها با استفاده از مدل مﻪادالت ساختاری و بتا نترم افت ار گیت رل تحلیتل
گردید که در شكل ( )1نیان داده شده است.
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شكل ( )1مدل پحوهر در اگت تخمین رای استاندارد

برای سنجر نرمال بودن دادهها ،چوگگی و کییدگی آنها بررسی گردیتد .در صتورتی کته مقتادیر
چوگگی و کییدگی در فاصله ( +2و  )-2لرار داشته باشند ،داده ها نرمال محسوب می شتوند ( .)58بتا
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مال ظه جدول هیت میاهده میشود که مقادیر چوگگی و نرمال در فاصله مذکور هستند بنابراین داده
ها نرمال می باشند .برای سنجر کیفیت مدل مفهومی  ،از شاخص های بترازش استتفاده شتده استت.
همانﺎورکه در جدول هفت مال ظه میشود  ،تمامی شتاخص هتا در فاصتله مجتاز متی باشتند و متدل
مفهومی پحوهر از برازش لابل لبوگی برخوردار است .شاخص های برازش مدل پتحوهر  ،در جتدول 7
بیان شده است.
جدول ( )7شاخص های برازش مدل پحوهر
شاخص برازش
نسبت کای اسكوئر به درجه آزادی

2



df

رییه میانگین مربﻪات خﺎای برآورد ()RMSEA
شاخص نیكوئی برازش( )GFI
شاخص نیكوئی برازش اصالح شده ()AGFI
رییه میانگین مربﻪات بالیمانده استاندارد شده()SRMR
شاخص برازش هنجار شده ()NFI
شاخص برازش هنجار نیده ()NNFI
شاخص برازش تﺎبیقی ()CFI

د مجاز

مقدار بدست آمده

3

1/47

تایید

0  /08

0/042

تایید

0/82

تایید

0  /8
0  /8

0  /08
0  /9

0  /95
0  /9
0  /9

شاخص برازش اف اییی ()IFI

0  /9

شاخص برازش نسبی ()RFI
شاخص برازش هنجارشده و اصالح شده مقتصد ()PNFI

0  /5

نتیجه

0/80

تایید

0/049

تایید

0/94

تایید

0/98

تایید

0/98

تایید

0/98

تایید

0/93

تایید

0/88

تایید

بر اساس خروجی اصل از نرم اف ار گی رل  ،تمامی بارهای عاملی شاخص ها ،بییتر از  0/5بتوده و
همینﺎور کلیه مقادیر  t-valueدر خار از فاصله ( 1/96و  )-1/96می باشند بنابراین همه شاخص هتا
تایید شدند .در جدول هیت رای آماری شاخص ها و مﻪناداری آن ها بیان شده است.
جدول ( )8رای آماری شاخص ها و مﻪناداری آن ها
بﻪد

موگفه

اجرایی

مدیریتی

ایجاد هماهنگی

-0/868

0/260

0/80

tvalue
15/81

0/64

تایید

ارزیابی عملكرد

-0/868

0/325

0/87

17/94

0/76

تایید

برنامه ری ی

-0/832

0/315

0/82

16/46

0/68

تقسیم کار

-0/848

0/369

0/74

13/94

0/54

شاخص

چوگگی

کییدگی

بارعاملی

R2

AVE

CR

نتیجه

تایید
0/57

0/93

تایید

تصمیم گیری

-0/623

0/238

0/73

13/76

0/53

تایید

تفویض اختیار

-0/868

0/845

0/72

13/57

0/52

تایید

توانمند سازی

-0/793

0/066

0/75

14/28

0/56

تایید

طرا ی اگگوی شایستگی مدیران شهرداری / ...سید ر ا ر وی سﻪیدی

83

سازمانی

مدیریت استرس

-0/970

0/831

0/73

13/74

0/53

تایید

سازماندهی

-0/866

0/757

0/72

13/55

0/52

تایید

نظارت

-0/517

-0/502

0/72

13/48

0/52

تایید

مدیریت تﻪارض

-0/474

0/030

0/72

13/40

0/51

تایید

مدیریت تغییرو تحول

-1/359

1/443

0/77

14/82

0/60

تایید

مدیریت بحران

-1/434

1/936

0/92

19/50

0/85

تایید

مدیریت ماگی و بودجه

-1/149

1/484

0/75

14/19

0/56

مدیریت اطالعات

-1/452

1/016

0/77

14/66

0/59

مدیریت بهینه منابع

-1/305

1/811

0/74

13/83

0/54

تایید

0/73

13/72

0/54

تایید

تخصصی
فنی
عمومی

مدیریت فﻪاگیت

-1/796

1/447

تسلط به لوانین و
آیین نامه ها

0/673

-0/011

شناخت بافت شهری

0/554

-0/090

تسلط براستاندارد های
توسﻪه شهری

0/796

0/344

شناخت طرح های
توسﻪه ای

1/090

0/933

مدیریت توسﻪه پایدار

0/647

0/076

آشنایی با خدمات
شهری

0/308

-0/476

تسلط به استانداردهای
ساخت و ساز

0/635

0/000

تحصیالت دانیگاهی

-1/095

1/159

مهارت استفاده از
اینترنت

-0/817

0/340

دانر عمومی رایانه
ای

-0/818

0/416

تسلط به نرم اف ارهای
اداری

-1/661

1/707

انتقادپذیری

-1/276

0/871

انﻪﺎاو پذیری

0/61

0/90

تایید
تایید

فردی

نگرشی

0/79

15/31

0/62

تایید

0/77

14/78

0/59

تایید

0/90

18/74

0/80

تایید

0/80

15/61

0/64

0/73

13/63

0/53

تایید

0/87

17/96

0/76

تایید

0/75

14/35

0/57

تایید

0/79

15/25

0/62

تایید

0/92

14/39

0/85

تایید

0/81

15/94

0/66

0/82

16/15

0/67

تایید

0/83

16/69

0/69

تایید

-1/435

1/499

0/84

17/08

0/71

تایید

خاللیت

-0/911

-0/142

0/87

17/97

0/75

تایید

مسئوگیت پذیری

-0/879

-0/116

0/87

17/95

0/75

تایید

صدالت در کار

-1/503

1/440

0/86

18/29

0/77

صبور

-1/614

1/019

0/83

16/83

0/69

0/64

0/70

0/68

0/92

0/90

0/95

تایید

تایید

تایید
تایید

عادل بودن

-1/471

1/391

0/76

14/64

0/57

تایید

اعتماد به نفس

-1/048

1/154

0/80

15/72

0/63

تایید

منضبط

-1/499

1/876

0/72

13/58

0/52

تایید

رازدار

-1/369

0/990

0/85

17/25

0/72

تایید
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گوش دادن فﻪال

-0/834

0/517

0/73

13/69

0/53

تایید

مهارت مذاکره

-0/662

0/045

0/76

14/53

0/58

تایید

متقابل

-0/765

0/429

0/84

16/74

0/70

تایید

توانایی متقاعد کردن
دیگران

-0/718

0/377

مردمی بودن

-0/289

-0/403

توانایی برلراری ارتباط
با دیگران

-1/164

1/824

مقبوگیت در محیط
کار

-1/124

1/639

ا ترام و در

رفتاری

0/84

16/73

0/70

0/87

17/75

0/75

تایید
0/64

0/95

تایید

0/83

16/51

0/69

تایید

0/77

14/81

0/59

تایید

طبق نظتر هیتر 1و همكتاران ( )2011در صتورتی کته مقتدار  0/5≤ AVEو مقتدار 0/7≤ CR
باشد( ، )59روایی و پایایی مدل مورد تایید است  .همانﺎور که در جدول هیت میاهده میشود مقادیر
 AVEو  CRتمام موگفهها در د لابل لبول می باشد  ،بنابراین روایی و پایتایی متدل نیت تاییتد متی
گردد.
با توجه به ابﻪتاد  ،موگفته هتا و شتاخص هتای تاییتد شتده در جتدول  7متی تتوان اگگتوی نهتایی
شایستگیهای مدیران میانی در شهرداری تهران را در شكل دو ارائه نمود.

. Hair

1
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شكل ( )2اگگوی شایستگیهای مدیران میانی شهرداری تهران

بحث و نتیجه گیری
مﺎابق با یافته های تحقیق ا ر روشن گردید که هر سه بﻪد شایستگی اجرایتی ،فنتی و فتردی از
اهمیت باالیی برای مدیران میانی برخوردار هستند.
در بﻪد شایستگی اجرایی ،دو موگفه سازمانی ومدیریتی شناسایی شتدند کته تحقیقتات عبتاس پتور
وهمكاران ( ،)1396هاشمیان و همكاران ( ،)1396رمضان پنتاه و همكتاران ( ،)1399بتراون وهمكتاران
( )2018وجود شایستگی اجرایی را تایید می کنند.
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در مورد موگفه سازمانی  ،نتای این پحوهر همسو با یافته های محبت و همكاران ( ،)1398ا تیام
و همكاران ( ،)1398مرندی و همكاران ( ،)2016بسیجی ( )2020می باشتد و در ایتن موگفته شتاخص
های مدیریت تغییرو تحول ،مدیریت بحران ،مدیریت ماگی و بودجه ،مدیریت اطالعات ،متدیریت بهینته
منابع و مدیریت فﻪاگیت شناسایی شدند.
در مورد موگفه مدیریتی نی تحقیقتات  ،ا تیتام و همكتاران ( ،)1398عستگری ( ،)1398بتریتس
وهمكاران ( ،)2014ژکنسكی ( )2017وجود این موگفه را تایید می کنند و در این موگفه شتاخص هتای
ایجاد هماهنگی ،ارزیابی عملكرد ،برنامه ری ی ،تقستیم کتار ،تصتمیم گیتری ،تفتویض اختیتار ،توانمنتد
سازی ،مدیریت استرس ،سازماندهی ،نظارت و مدیریت تﻪارض شناسایی شدند.
در بﻪد شایستگی فنی  ،دو موگفه تخصصی وعمومی شناسایی شدند که تحقیقات دیانت و همكتاران
( ،)1397علی و همكاران ( ،)2020بسیجی ( )2020وجود شایستگی فنی را تایید می کنند.
در مورد موگفه تخصصی  ،نتای این پحوهر همسو با یافته های هاشمیان و همكاران ( ،)1396آراسته و
همكاران ( ،)1397بریتس وهمكاران ( )2014می باشد و دراین موگفه شاخص های تسلط بته لتوانین و
آیین نامه ها ،شناخت بافت شهری ،تسلط بر استاندارد های توسﻪه شهری ،شناخت طترح هتای توستﻪه
ای ،مدیریت توسﻪه پایدار ،آشنایی با خدمات شهری و تسلط به استانداردهای ساخت و ستاز شناستایی
شدند.
در مورد موگفه عمومی نی تحقیقات پورعابتدی و همكتاران ( ،)1395بروجتردی علتوی و همكتاران
( ،)1395وجود این موگفه را تایید می کنند و در این موگفه شاخص های تحصیالت دانیتگاهی ،مهتارت
استفاده از اینترنت ،دانر عمومی رایانه ای و تسلط به نرم اف ارهای اداری شناسایی شدند.
در بﻪد شایستگی فردی ،دو موگفه نگرشی و رفتاری شناسایی شدند که تحقیقات آراسته و همكاران
( ،)1397محبت و همكاران ( ،)1398عسگری ( ،)1398ا تیام و همكاران ( ،)1398پنتاه و همكتاران
( ،)1399مرندی و همكاران ( ،)2016سیمیلر ( )2018وجود شایستگی فردی را تایید می کنند.
در مورد موگفه نگرشی  ،نتای این پحوهر همسو با یافته های رعنایی و همكاران ( ،)1391ایمتانی
و همكاران ( ،)1395ژکنسكی ( )2017می باشد و در این موگفته شتاخص هتای انتقادپتذیری ،انﻪﺎتاو
پذیری ،خاللیت ،مسئوگیت پذیری ،صدالت در کار ،صبور،عادل بودن ،اعتماد به نفس ،منضتبط و رازدار
شناسایی شدند.
در مورد موگفه رفتاری نی تحقیقات دیانتت و همكتاران ( ، )1397یتدری و همكتاران (، )1397
علی و همكاران ( )2020وجود این موگفه را تایید میکنند که در این موگفه شتاخص هتای گتوش دادن
فﻪال ،مهارت مذاکره ،ا ترام و در متقابل ،توانتایی متقاعتد کتردن دیگتران ،مردمتی بتودن ،توانتایی
برلراری ارتباط با دیگران و مقبوگیت در محیط کار شناسایی شدند.
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با رشد  ،بلوغ و ب رگ شدن سازمانها  ،به مدیرانی شایستته ،لدرتمنتد و توانمنتد نیتاز دارنتد تتا بته
اف ایر کارایی در سازمان کمک کنند( .)60با توجه به اینكه شایستگیها بﻪنوان رویكتردی مكمتل در
کنار شاخصهای عملكردی میتواند مبنای انتخاب و انتصاب مدیران سازمان باشد  ،اگگوی فوق میتوانتد
به عنوان یكی از مﻪیارهای تﻪیین جانیین بترای متدیران کنتونی شتهرداری ،متورد توجته لترار گیترد.
همچنین با توجه به اینكه بسیاری از این شایستگیها ماهیتاً ترویجی هستند و به مخاط اینگونته اگقتا
میشود که ما به چه شایستگیهایی نیاز داریم و باید به آن ها توجه شود ،به سازمان شتهرداری تهتران
توصیه می گردد نتای این پحوهر را در لاگ استند ،بروشور یا بوگتن به صورت نماییتی جلتوی دیتد
همگان لرار دهد.
نكته دیگری که لابل توجه است این است سازمانهایی که از شایستگیها در انتخاب و توستﻪه افتراد
در نقیهای کلیدی استفاده می کنند آسی های باگقوه ناشی از به کارگیری نادرست را کاهر میدهنتد.
گذا سازمان ها می توانند با انتخاب افراد مناس برای نقیهای کلیدی به عملكرد برجستته دستت پیتدا
کنند .سازمانها می توانند از مدل شایستتگیهای متدیران بترای تﻪیتین شتكاو مهارتهتای متدیران و
ارزیابی نتای عملكردشان استفاده کنند و این امر می تواند سازمانها را در تهیه برنامته هتای آمتوزش و
توسﻪه مؤثر برای ارتقاش کارآیی و اثربخیی یاری رسانند( .)61وا د آموزش شهرداری تهران می تواند بر
اساس این شایستگیها  ،آموزش های کاربردی و تﻪریف شده تری را طرا ی و اجرا کند زیرا به هر تال
اهداو رفتاری این شایستگیها تﻪیین شده  ،وعموماً لابل آموزش و توسﻪه هستند .دروالتع متی تتوان
دانر و مهارتها ی الزم برای کست شایستتگی را بته عنتوان دوره هتای آموزشتی تمن ختدمت بته
کارشناسان که مدیران آینده سازمان هستند  ،آموزش داد .همچنین شایستگیهای شناسایی شده برای
مدیران میانی می تواند در سازمان برای فرایند مختلتف ستازمانی ماننتد متدیریت استتﻪدادها  ،جبتران
خدمات و جانیین پروری نی استفاده گردد.
در من استفاده اجرایی از رویكرد شایستگیها ،نظتام و فرهنتش شایستته ستاالری را در ستازمان
شهرداری تهران ارتقا می دهد و به نوعی اگگویی برای تمام افراد مجموعه خواهد بود تتا بتر استاس آن،
خود را بسنجند و در جهت ارتقای آنها گام بردارد و این فرهنش شایسته ساالری باعث افت ایر رو یته
در افراد توانمند و الیق خواهد شد.
با توجه به محدودیت های زمانی و مكانی موجود ،در این پحوهر تنهتا بته گتردآوری اطالعتات در
شهر تهران و فقط در سﺎح مدیران میانی پرداخته شد و تنها از اب ار مصا به استفاده گردید.
برای صول مدگی جامع برای شایستگی مدیران ،به پحوهیگران آتی پیینهاد می گردد اوال نستبت
به شناسایی شایستگیهای سایر سﺎوح مدیریت نی مﺎاگﻪتاتی انجتام دهنتد .ثانیتا بتا توجته بته اینكته
شهرداری تهران  ،شهرداری ب رگترین کالن شهر می باشد و تفاوت هایی با سایر شهرداری های کیتور
دارد و مدل شایستگیها ی مدیران میانی ممكن است در شهرداری های شهرهای مختلف کیور متفاوت
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 الزم است در دیگر شهرداری های کیور نی پحوهر های میابه ای صورت گیرد تا بتتوان بترای، باشد
 همچنتین در ایتن پتحوهر جهتت. یک اگگوی جامع طرا ی کترد،کلیه سﺎوح مدیریت در شهرداری
 فقط به ادبیات پتحوهر و مستتندات کتابخانته ای و مصتا به،استخرا شایستگیها ی مدیران میانی
 به محققین آینده توصیه می گردد روشهای موثرتری مانند روش میاهده را انتخاب نمتوده و.اکتفا شد
 پحوهر ا ر تنها بته شناستایی شایستتگیهای متدیران. پحوهر نمایند، روی فرایندهای اجرایی آن
. میكالت و مسائل استقرار و اجرای روش هتا اشتاره نكترده استت،میانی الدام نموده است و به پیامدها
بنابراین به پحوهیگران آتی پیینهاد می گردد به مسائل و میكالت اجرایی ایجاد نظام شایستتگیهای
.مدیران میانی بپردازند
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چكيده
اين پژوﻫش به بررسي تأثير مربيگري سازماني بر بدبيني و عملكردشغلي با يك رويكـرد چندسـطحي پرداخﺘـه اسـت .روش
پژوﻫش حاضر توصيﻔي-پيمايشي است .جامعه آماري اين پژوﻫش شامل كليه كاركنـان شـركتﻫاي پﺘروشـيمي در منطقـه
ويژه اقﺘصادي ماﻫشهر بوده است .با توجه به تعيين تعداد نمونه از طريق فرمول كوكران پس از توزيع پرسشنامهﻫـا بـه روش
تصادفي طبقهاي ساده تعداد  ٢٥٣پرسشنامه سالﻢ از  ١٨شركت جمعآوري شده است و مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفﺘـه
است .براي تجزيه و تحليل دادهﻫا از نرمافزار  Smart PLSو بخش تحليل چند سطحي از نرمافزار  HLMاسﺘﻔاده شده است.
نﺘايج پژوﻫش در سطح فردي نشان داد كه بدبيني بر عملكرد شغلي تأثير منﻔي و معنيداري دارد .نﺘايج تحليل چندسـطحي
نشان داد كه مربيگري در سطح سازماني بر بدبيني در سطح فردي تأثير منﻔي و معنادار و بر عملكرد شـغلي تـأثير مثبـت و
معنيداري دارد .ﻫمچنين در اين پژوﻫش نقش تعديلكنندگي چنـد سـطحي مربيگـري سـازماني در رابطـه بـين بـدبيني و
عملكردشغلي مورد تاييد قرار گرفت .به نظر ميرسد كه مربيگري سـازماني و تقويـت آن در سـازمان باعـث كـاﻫش بـدبيني
سازمانيشده و عملكرد شغلي كارمندان را بهبود ميبخشد.
كليدواژهﻫا :بدبيني سازماني ،عملكرد شغلي ،مربيگري سازماني ،منطقه ويژه اقﺘصادي ماﻫشهر.
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٩٤

مﻘدمه

در عصر حاضر مديريت منابع انساني براي سازمانﻫايي كه ميخواﻫنـد در بـازار كـار بـومي و بينالمللـي
مزيت رقابﺘي كسب كنند ،نقش بسيار مهمي ايﻔا ميكند بـه طـوري كـه نيـروي كـار بـهعنوان يـك دارايـي
اسﺘراتژيك در تدوين و اجراي اسﺘراتژيﻫا در نظر گرفﺘه ميشـود .در حـوزه مـديريت منـابع انسـاني بررسـي
نگرش كاركنان يكي از موضوعات مورد توجه پژوﻫشگران در دﻫهﻫاي اخير بـوده اسـت و دليـل ايـن توجـه
تأثير عميق و قابل توجهي است كه نگرش بر رفﺘار كاركنان و در نﺘيجـه عملكـرد سـازمان دارد .پژوﻫشﻫـاي
انجامشده نشان ميدﻫد ﻫمانطور كه نگرش مثبت در كسب موفقيتﻫاي فردي و سازماني مﺆثر است وجـود
نگرش و ادراك منﻔي در كاركنان نيز ميتواند تأثيرات مخربي بر سازمان بگـذارد ) .(١در ايـن حـوزه بـدبيني
سازماني بهعنوان مﻔهوم جديدي در روابط كـارگر-كارفرمـا و بـهعنوان يكـي از مهﻢتـرين نگرشﻫـاي منﻔـي
كاركنان مطرح شده است ) .(٢بدبيني سازماني اشاره به نگرش منﻔي كارمنـد بـه سـازمان دارد .در سـالﻫاي
اخير پژوﻫشگران سازماني به دليل تاثيرات منﻔي كه اين گونه نگرشﻫا و ادراكات بـر محـيط كـار داشـﺘهاند
عﻼقه بسياري به مطالعه و ارائه راﻫكارﻫايي براي اصـﻼح ايـن گونـه نگرشﻫـا از خـود نشـان دادهانـد .طبـق
مطالعات انجامشده يكي از مهﻢتـرين مﺘغيرﻫـاي تاثيرگـذار بـر بـدبيني سـازماني و پيامـدﻫاي آن مربيگـري
سازماني است ) .(٣مربيگري سازماني بهعنوان يك رويكرد "يك بـه يـك" بـراي تسـهيل يـادگيري فـردي و
تغيير رفﺘار شناخﺘه ميشـود ) .(٥ ،٤مربيگـري سـازماني از طريـق بهبـود روابـط بـين مـافوق و زيردسـت و
بهطوركلي تمركز بر توسعه و يادگيري افرادي كه تحت مربيگري ﻫسﺘند عملكرد سـازماني را ارتقـاء ميدﻫـد
).(٦
با توجه به نقش مهﻢ شركتﻫاي پﺘروشيمي در منطقه ويژه اقﺘصادي ماﻫشهر ميتوان گﻔت كه توجه بـه
ابعاد مخﺘلف تأثيرگذار بر عملكرد كاركناني كـه در ايـن شـركتﻫا بـه فعاليـت مشـغولاند از اﻫميـت زيـادي
برخوردار ميباشد .از جمله مهﻢترين اين ابعاد ميتوان به نـوع نگـرش خوشبينانـه يـا بدبينانـه كاركنـان بـه
سازمان و پيامدﻫايي كه بر عملكرد كاركنان دارد اشاره نمود كه بررسي نقش مربيگري سازماني در اين رابطـه
اﻫميت بسيار زيادي دارد .از طرفي بررسي پژوﻫشﻫاي انجامشـده نشـان ميدﻫـد كـه پيامـدﻫاي مربيگـري
سازماني عمدت ًا مبﺘني بر رويكرد يك سطحي )عوامل سطح فردي يا عوامل سـطح سـازماني( اسـت .از ايـنرو
يافﺘهﻫاي حاصل از تحليلﻫاي يك سطحي ممكن است رويكرد جامعي براي انعكـاس واقعيتﻫـاي سـازماني
ارائه ندﻫد .به عبارت ديگر ،طي دﻫهﻫاي اخير محققان سطح خرد سازمان براي درك رفﺘارﻫاي فـردي تـﻼش
زيادي نمودهاند ،درحاليكه محققان سطح كﻼن براي درك رفﺘارﻫاي گروﻫي و سازماني به تحقيـق و مطالعـه
پرداخﺘهاند .ﻫيجكدام از اين ديدگاهﻫا به تنهايي نميتواند به صورت مناسبي رفﺘار سازماني را تبيين نمايـد .بـر
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اين اساس ،توراكو (٧) ١بر اﻫميت اتخاذ يك رويكرد چنـد سـطحي بـراي تحليـل مباحـث مربـوط بـه رفﺘـار
سازماني تأكيد دارد .انجام چنين تحقيقـاتي ميتوانـد منجـر بـه ايجـاد بينشـي جديـد در مسـائل سـازمان و
مديريتشده و راه را براي درك بهﺘر و صحيحتر سازمان و اجﺘماعات انساني ﻫموار ميسازد .از اينرو پـژوﻫش
حاضر براي پركردن شكاف تحقيقات قبلي با يك رويكرد چندسطحي به بررسي پيامدﻫاي مربيگري سـازماني
ميپردازد .از سوي ديگر ،در بررسي تحقيقات مرتبط با بـدبيني سـازماني ،عوامـل مﺘعـددي بـهعنوان عوامـل
اثرگذار بر آن شناسايي و تبيين شده است ،يكي از عواملي كه تاكنون كمﺘر مورد توجه قرار گرفﺘـه مربيگـري
سازماني است .بر اين اسـاس پـژوﻫش حاضـر در راسـﺘاي تكميـل پژوﻫشﻫـاي انجامشـده بـا يـك رويكـرد
چندسطحي به دنبال بررسي تأثير تعديلكنندگي و زمينهاي مربيگري سازماني بر بدبيني سازماني و عملكـرد
شغلي در منطقه آزاد پﺘروشيمي ماﻫشهر است.
مربيگري سازماني
مربيگري سازماني بهعنوان يك رويكرد "يك به يك" براي تسهيل يادگيري فردي و تغيير رفﺘار شـناخﺘه
شده است ) .(٤،٥اين امر مسﺘلزم اسﺘﻔاده از طيف گسﺘردهاي از روشﻫا و تكنيكﻫـاي رفﺘـاري ماننـد ايجـاد
خودآگاﻫي ،يادگيري و تمرين مهارتﻫاي جديد از طريـق نقـش بـازي كـردن ،مدلسـازي رفﺘـار و بـازخورد
مﺘمركز است ) .(٨،٩اين فعاليتﻫاي رفﺘاري مربيگري بـه افـراد كمـك ميكنـد تـا بـه افـزايش بهـره وري و
جلوگيري از انجام رفﺘارﻫاي غيرمولد دست يابند ) .(١٠،١١مربيگـري روشـي اسـت بـراي بهبـود عملكـرد از
طريق بهبود روابط بين مافوق و زيردست ) .(٦مربيگري يك مدل رشد و توسعه است كه اجازه ميدﻫـد افـراد
نقاط ضعف و قوت خود را شناسـايي كننـد ،آنﻫـا را ترغيـب ميكنـد دربـاره وضعيﺘشـان از خـود بپرسـند،
ﻫمچنين كمك ميكند خود را دوباره سازمان دﻫي كنند .مطالعات بررسي رفﺘار مربيگري نشان ميدﻫـد كـه
مربيگري اثراتي چون بهبود عملكرد شغلي ،توسعه خودآگاﻫي ،افزايش رضايت كارمندان و افـزايش رضـايت از
كار و مـدير را برسـازمانﻫا و مـدير دارد ) .(١٢در بررسـي ادبيـات تحقيـق كـه جهـت شناسـايي مولﻔـهﻫاي
مربيگري سازماني انجام شد ،پنج بعد كليدي مشخص شد كه تشكيلدﻫنده مربيگـري سـازماني مـﺆثر اسـت.
اين ابعاد عبارتند از ارتباطات باز ،رويكرد تيمي ،ارجحيت فرد نسبت به وظيﻔه ،پذيرش ابهـام و فـراﻫﻢ كـردن
شرايط آموزش و توسعه كاركنان است .مربيگري ميتواند از طريق تعامل اين پنج مﺆلﻔه تأمين شود ).(١٣
عملكرد شغلي
عملكرد شغلي مﻔهومي است كه به دﻻيل اﻫميت باﻻي بهرهوري در محـل كـار مـورد توجـه بسـياري از
سازمانﻫا بوده است و يك رفﺘار مهﻢ محسوب ميشود زيرا اين ظرفيت را دارد كه بﺘواند بر سود ،اثربخشـي و
بقاء سازمان تأثير بگذارد) .(١٤براي افراد ،نشان دادن عملكرد باﻻ در شغل خـود ،منـافع بسـياري را در سـطح
فردي و سازماني به ﻫمراه دارد .انجام وظايف از طريق كارايي باﻻ باعث ميشود افـراد رضـايت داشـﺘه باشـند،
. Torraco
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مﺆثرتر شوند و به كار خود تسلط پيدا كنند .در طول سالﻫا ،تعريفﻫـاي بسـياري از عملكـرد شـغلي مطـرح
شده است ،بهعنوان مثال ويزوسواران و وانز  (١٥)١از عملكرد شغلي بـهعنوان اقـدامات و رفﺘارﻫـاي كارمنـدان
براي رسيدن به اﻫداف سازماني ياد ميكنند .از ديدگاه نيـومن عملكـرد شـغلي عبـارت اسـت از ارزش مـورد
انﺘظار سازمانﻫا از رويدادﻫاي رفﺘاري مجزا كه افراد طي يك دوره زمـاني مشـخص انجـام ميدﻫنـد) .(١٦بـه
گﻔﺘه عثمان-گاني ،ﻫاشيﻢ و اسماعيل (١٧) ٢كارمندان ميتوانند با توليد ايـدهﻫا و اسـﺘﻔاده از آنﻫـا بـهعنوان
پايه و اساس ايجاد محصوﻻت ،خدمات و فرايندﻫاي كاري ،عملكرد سازماني را بهبود بخشند .عملكـرد شـغلي
ﻫمچنين ميتواند بهعنوان ارزش ايجادشده توسط رفﺘار كاركنان در طـول زمـان تعريـف شـود) .(١٨تعريـف
ديگري از عملكرد شغلي به چگونگي اقدامات افراد با محوريت اقدامات مﺘناسب با اﻫداف سـازماني اشـاره دارد
).(١٩
بدبيني سازماني
اصطﻼح بدبيني اغلب توسط يونانيان باسﺘان براي توصيف شـك و ترديـد ،عـدم اعﺘقـاد ،نااميـدي و
بدگماني اسﺘﻔاده ميشد ) .(٢٠نوس (٢١)٣بدبيني سازماني را به منزلـه نگـرش منﻔـي بـه سـازمان كـه
داراي سه بعد  .١باور به اينكه در سازمان راسﺘي و درسﺘي و جود ندارد .٢ .وجـود تمـايﻼت منﻔـي بـه
سازمان .٣ .تمايل به تحقير سازمان و نشان دادن رفﺘارﻫاي انﺘقادي به آن كه ﻫﻢ راسﺘا با ايـن باورﻫـا و
تمايﻼت است ،تعريف ميكند .بدبيني عبارت است از نگرش منﻔي كاركنان نسبت به سازمان خود .يـك
رويكرد بدبينانه كه بهوسيله فرد نسبت به سازمان خود شكل گرفﺘه است ) .(٢٢بر اين اسـاس كاركنـان
بدبين معﺘقدند كه ﻫمكاران آنﻫا خودخـواه ﻫسـﺘند و سـازمانﻫايي كـه در آنﻫـا كـار ميكننـد فاقـد
ارزشﻫايي چون صداقت ،عدالت ،اخﻼق و درسﺘي ﻫسﺘند ) .(٢٣درنﺘيجه افراد بدبين اغلـب در برخـورد
با ﻫمكاران و سازمانﻫايشان احساس بدگماني ،خشﻢ ،ناامني و نااميدي ميكنند ) .(٢٤يكي از مهﻢترين
تعاريف بدبيني توسط دلكن (٢٥) ٤اينطور بيان شده اسـت كـه "يـك نگـرش عـدم پـذيرش سـازمان
اســﺘخدامكننده ،يــا بخشــي از آن ،بــهعنوان يــك ش ـريك قــرارداد روانشــناخﺘي قابــل قبــول اســت"
موسي (٢٠)٥با اين تعريف ﻫر دو تئوري قرارداد روانشناخﺘي" ،كاركنان بر اساس تجربه گذشﺘه خود با
سازمانشان ،انﺘظارات آينده خود را شكل ميدﻫند" و تئوري رويدادﻫاي عـاطﻔي" ،رويـدادﻫاي كـاري و
اتﻔاقات محيط كار بر نگرش كارمندان تأثيرگذار است" را تأييد ميكند ).(٢٦،٢٧
بيرفوت ٦و ﻫمكاران ) (٢٨بيان ميكنند كه كاركنان بدبين موانعي ﻫسﺘند كه سازمان را از رسـيدن
به اﻫداف خويش باز مي دارد .عﻼوه بر اين ،بسياري از مطالعات رابطـه بـين بـدبيني و برخـي از عوامـل
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حياتي بيماريﻫاي سازماني مانند فرسودگي شغلي ،ترك خدمت ،غيبت ،سطح پايين بـدبيني و كـاﻫش
رفﺘار شهروندي و غيره را تضمين ميكند).(٢٩
مروري بر پيشينه پژوﻫش

جدول  : 1پيشينه پژوﻫش ﻫاي انجام شده در زمينه پژوﻫش حاضر
عنوان پژوﻫش

نويسنده

تأثيرات رفﺘارﻫاي مربيگري
مديريﺘي بر درك كاركنان از
رضايت شغلي ،تعهد سازماني و
عملكرد شغلي :مطالعه موردي

١

كالكاوان و كاترينلي
)(١٢

در صنعت بيمه در تركيه.
پوسا و ماتيو(٣٠) ٢
٣

ﻻتهام ،فورد و تزابار
) ،(٣١الينكر و بوسﺘروم

٤

) ،(٣٢آگاروال ،آنگست
و مگني(٣٣) ٥

يافته ﻫا
در پژوﻫشي كه با ﻫدف بررسي تأثير مربيگري سازماني بر عملكرد
شغلي ،رضايت شغلي و تعهد سازماني انجام شد نﺘايج نشان داد كه
مربيگري سازماني بر عملكرد شغلي ،رضايت شغلي و تعهد سازماني
تأثير مثبت و معنيداري دارد.

تأثير مربيگري بر عملكرد

نﺘايج پژوﻫش نشان داد كه كه مربيگري سازماني بهعنوان كليد

كاركنان :نﺘايج حاصل از دو
مطالعه كمي بين المللي

اصلي پيشرفت كاركنان و كمك به آنﻫا براي دسﺘيابي به
سطح باﻻتري از عملكرد است.

افزايش عملكرد كاركنان و
سازماني از طريق مربيگري بر
اساس بازخورد رمز و راز
خريداران :يك مطالعه نيمه

مربيگري سازماني بر عملكرد شغلي تأثير مثبت و معنيداري
دارد.

تجربي

مﺘه(٣٤) ٦

رابطه بين بدبيني سازماني و
رفﺘار رﻫبري اخﻼقي :مطالعه اي
در آموزش عالي

يافﺘهﻫاي اين پژوﻫش نشان داد كه مربيگري سازماني در
نگرشﻫاي بدبيني كاركنان سازمان مﺆثر است و در صورتيكه
رفﺘار مديران به شكل مثبﺘي باشد ،بدبيني كاركنان بهطور
معنيداري كاﻫش پيدا خواﻫد كرد

اندرسون و بﺘمن(٣٥) ٧

بدبيني در محيط كار :علل و
پيامدﻫا

در مطالعات خود اظهار داشﺘند زماني كه كاركنان به مديران
خود اعﺘماد نكنند و احساس ممانعت از انجام فعاليتﻫايشان را
داشﺘه باشند ،نگرشﻫاي بدبيني آنﻫا افزايش مييابد.

پشﺘيباني و عملكرد سازماني
ادراك شده :روابط بين سطوح

در خصوص تأثير مربيگري بر بروز نگرشﻫاي بدبينانه كاركنان
به اين نﺘيجه رسيدند كه ،زماني كه مديران در

بايرن و ﻫاچوارتر
)(٣٦،٣٧

٨
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عنوان پژوﻫش

يافته ﻫا

بدبيني سازماني

تصميﻢگيريﻫاي خود اخﻼقي رفﺘار نميكنند باعث ايجاد
نگرشﻫاي بدبينانه در كارمندان خواﻫد شد .ﻫمچنين بدقولي و
بدعهدي و دورويي مديران سازمان نيز باعث ايجاد بدبيني در
كاركنان خواﻫد شد
نﺘايج نشان داد كه ﻫر سه بعد شناخﺘي ،رفﺘاري و عاطﻔي
بدبيني سازماني بر عملكرد شغلي تأثير مثبت و معنيداري دارد
درحاليكه تعامل كاركنان اين رابطه را تعديل ميكند .كاركنان
بر اين باورند كه سازمان به وعدهﻫاي خود عمل نميكند در
نﺘيجه باعث ميشود كه مشاركت كاركنان در تصميﻢگيريﻫا و

ارسﻼن و رودكي(١) ١

بررسي نقش تعامل كاركنان در
رابطه بين بدبيني سازماني و
عملكرد كاركنان

فعاليتﻫاي سازمان كاﻫش يابد ،زيرا به نيات و برنامهﻫاي
سازمان و مديريت اعﺘماد و اعﺘقاد ندارند .درنﺘيجه اين امر،
تعهدي به اﻫداف سازمان نيز نخواﻫند داشت .بيتعهدي
كاركنان به اﻫداف سازمان نيز باعث ميشود كاركنان نه تنها
تﻼش مازاد بر وظيﻔه در جهت رسيدن به اﻫداف سازماني از
خود نشان ندﻫند بلكه وظايف رسمي و سازماني خود را نيز به
نحو مطلوبي انجام ندﻫند .اين موضوع منجر به عدم كارآيي و
عدم اثربخشي سازمان ميشود.

نوس )(٢١

بدبيني سازماني :تأثيرات كيﻔيت
روابط و عملكرد سرپرسﺘان-
زيردسﺘان

برندس و دادس )(٢

موقعيت سنجي بدبيني سازماني:
ايجاد مﻔاﻫيﻢ عملكرد

سنگري ،پور ولي)(٤١

تاثير رفﺘار مربيگري مدير بر
نﺘايج مرتبط با عملكرد كاركنان

ارشدي و ﻫمكاران)(٤٢

اثربخشي فرايند مربيگري بر

در پژوﻫشي كه با ﻫدف بررسي تأثير بدبيني سازماني بر كيﻔيت
ارتباطات سرپرسﺘان-زيردسﺘان و عملكرد شغلي انجام شد
نشان داد كه بدبيني سازماني بر كيﻔيت ارتباط سرپرسﺘان-
زيردسﺘان و عملكرد شغلي تأثير مثبت و معنيداري دارد.
دريافﺘند كه بدبيني سازماني بر عملكرد شغلي تأثير مثبت و
معنيداري دارد .با اين حال محققان اسﺘدﻻل ميكنند كه
كارمندان بدبين ميتوانند با به چالش كشيدن سياستﻫا و
روالﻫاي ناكارآمد و به تبع آن بر اثربخشي كار تأثيرگذار باشند.
نﺘايج نشان داد كه رفﺘار مربيگري مدير به طور مسﺘقيﻢ بر
رضايت شغلي و وضوح نقش و به طور غيرمسﺘقيﻢ و با
ميانجيگري مﺘغير رضايت شغلي بر تعهد سازماني كاركنان تاثير
مثبت دارد ،ﻫمچنين با ميانجيگري مﺘغير وضوح نقش به عنوان
يكي از نﺘايج مسﺘقيﻢ مربيگري مدير ،بر عملكرد شغلي كاركنان
نيز به طور مثبت تاثيرگذار است.
نﺘايج نشان داد كه مربيگري بر خودكارامدي شغلي و رفﺘار

Arslan & Roudaki
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عنوان پژوﻫش

يافته ﻫا

خودكارآمدي شغلي و رفﺘار
شهروندي سازماني

شهروندي تاثير مثبت و معناداري دارد.

تحليل ميان سطحي مربيگري سازماني

عليرغﻢ برخي اثرات مﺘغيرﻫا در سطح فردي و در سطح گروﻫي ،مﺘغيرﻫاي سـطح گروﻫـي ممكـن
است بر مﺘغيرﻫاي سطح فردي در قالب ساخﺘار چند سطحي تأثيرگـذار باشـند) .(٤٣در رويكـرد چنـد
سطحي ﻫﻢ ميتوان اثر مﺘغيرزمينهاي و ﻫﻢ اثر تعديلگري مﺘغيرﻫاي سطح گروﻫي بر سـطح فـردي را
بررسي كرد .در تحليل زمينهاي فرض بر اين است كه فرد با زمينهﻫاي اجﺘماعي كه به آنﻫا تعلـق دارد
در تعامل است و افراد تحت تأثير گروهﻫاي اجﺘماعي ﻫسﺘند كه در آنﻫا عضويت دارند .در اين رويكـرد
گروه بهعنوان يك زمينه در نظر گرفﺘه ميشود و اعﺘقاد بر ايـن اسـت كـه زمينـه گروﻫـي بـر اعمـال و
گرايشﻫاي افرادي كه به آنﻫا تعلق دارند تأثير ميگذارد .با توجه به مطالب بيان شده ميتـوان اﻫـداف
پژوﻫش را به صورت زير بيان كرد:
 .١بررسي تاثير معنادار مربيگري سازماني بر بدبيني سازماني
 .٢بررسي تاثير معنادار مربيگري سازماني بر عملكرد شغلي
 .٣بررسي تاثير معنادار بدبيني سازماني بر عملكرد شغلي
 .٤بررسي اثر تعديل كنندگي مربيگري سازماني در روابط بين بدبيني سازماني و عملكرد شغلي
بنابر آنچه گﻔﺘه شد فرضيهﻫاي زير مطرح ميشود:
فرضيه  .١مربيگري سازماني بر عملكرد شغلي تأثير مثبت و معنيداري دارد.
فرضيه  .٢مربيگري سازماني بر بدبيني سازماني تأثير منﻔي و معنيداري دارد.
فرضيه  .٣بدبيني سازماني بر عملكرد شغلي تأثير منﻔي و معنيداري دارد.
فرضيه  .٤مربيگري سازماني اثر بدبيني سازماني بر عملكرد شغلي را تعديل ميكند.
بر اساس ادبيات تحقيق و پيشينه پژوﻫشي مطرح شده مدل مﻔهومي تحقيق را به صورت )شكل (١
ميتوان ترسيﻢ كرد.
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سطح سازماني

مربيگري سازماني

H1
سطح فردي

H٢

H4

عملکرد شغلی



H٣




بدبيني سازماني
بدبيني عاطفي
بدبيني شناختي
بدبيني رفتاري

شكل  :1مدل مفهومي پژوﻫش

روش پژوﻫش
اين پژوﻫش از لحاظ ﻫدف كـاربردي و بـر اسـاس نحـوه گـردآوري داده جـز تحقيقـات توصـيﻔي-
پيمايشي است .با توجه به چند سطحي بودن اين پژوﻫش جامعه آماري آن در دو سطح سـازمان و فـرد
مورد بررسي قرار گرفﺘه است .در سطح سازمان ،تعداد  ٢٠شركت پﺘروشـيمي مسـﺘقر در منطقـه ويـژه
اقﺘصادي ماﻫشهر با روش سرشماري انﺘخاب شدند .در سطح فردي نيز جامعه آماري پـژوﻫش كاركنـان
شركتﻫا بودهاند .با توجه به اينكه تعداد كاركنان شركتﻫا  ٥٠٩٠نﻔر است طبق فرمول كوكران تعـداد
نمونه  ٣٨٤نﻔر در نظر گرفﺘه شده است .به منظور انجام تحليل چندسطحي روش نمونه گيري تصادفي
طبقه اي ساده انﺘخاب شده است به ايـن صـورت كـه مﺘناسـب بـا تعـداد كاركنـان ﻫـر شـركت تعـداد
پرسشنامه مورد نياز توزيع شده است .با توجه به احﺘمال برگشت ناقص پرسشنامهﻫـا ٤٠٠ ،پرسشـنامه
توزيع شد كه از اين تعداد  ٢٥٣پرسشنامه سالﻢ و قابل تجزيه و تحليل بازگردانـده شـده اسـت .در ايـن
پژوﻫش براي سنجش مﺘغيـر مربيگـري سـازماني از پرسشـنامه پـارك و ﻫمكـاران) (١٣اسـﺘﻔاده شـد .ايـن
پرسشنامه داراي  ١٨پرسش است؛ ﻫدف آن بررسي ابعاد مربيگـري سـازماني در پـنج بعـد ارتباطـات بـاز )٤
پرسش( ،رويكرد تيمي ) ٣پرسش( ،ارجحيت فرد نسبت به وظيﻔه ) ٣پرسش( ،پـذيرش ابهـام ) ٤پرسـش( و
تسهيل آموزش و توسعه كاركنان ) ٤پرسش( است .براي سنجش بـدبيني سـازماني از پرسـشنامه برانــدز و
دارورادکار و دين (٤٤) ١و كاﻻگان (٤٥) ٢اسﺘﻔاده شده است اين پرسشنامه داراي  ١٣سـﺆال اسـت؛ ﻫـدف
آن بررسي ابعاد بدبيني سازماني در سه بعـد بـدبيني شـناخﺘي ) ٥پرسـش( ،بـدبيني عـاطﻔي ) ٤پرسـش( و
. Dean, Brandes, & Dharwadkar
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بدبيني رفﺘاري ) ٤پرسش( است .براي سنجش عملكرد شـغلي از پرسشـنامه پاترسـون (٤٦) ١اسـﺘﻔاده شـده
است .اين پرسشنامه داراي ١٥سﺆال است .ﻫدف آن بررسي عملكرد شغلي كاركنان در حـوزه وظـايف شـغلي
سازماني است .براي تحليل دادهﻫا نيز از مدل معادﻻت ساخﺘاري و مدل خطي سلسله مراتبـي اسـﺘﻔاده شـد.
مدل خطي سلسله مراتبي يك تكنيك آماري است كه براي بررسي روابط بين مﺘغيرﻫاي سطح فردي ،سـطح
گروﻫي و سازماني و ﻫمچنين ،بررسي اثر تعديلكنندگي كه مﺘغير سطح گروﻫي يا سـازماني بـر روابـط بـين
مﺘغيرﻫاي سطوح پايينتر دارند ،به كار گرفﺘه ميشود.
يافتهﻫا

اطﻼعات گردآوريشده از نمونه مورد مطالعه بيانگر آن است كه بيشﺘرين فراواني پاسخگويان مربوط
به مردان با  ٨٥/١درصد بوده اسـت .از سـويي  ٥١/١درصـد از پاسـخگويان داراي مـدرك كارشناسـي
بوده اند .از نظر سابقه خدمت نيـز بيشـﺘر پاسـخگويان داراي پيشـينه كـاري بـين  ٢٠-١١سـال )٤٢/١
درصد( بودهاند ﻫمچنين بررسي وضعيت تأﻫل نيز نشان مـي دﻫـد كـه بيشـﺘرين فراوانـي مربـوط بـه
كاركنان مﺘأﻫل ) ٧١/٨درصد( بوده است .نمودار يافﺘهﻫاي توصيﻔي در )نمودار  (١ارائه شده است.

نمودار  :1يافته ﻫاي توصيفي پژوﻫش

. Paterson

1
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مدل اندازهگيري
دو مدل اندازهگيري )مدل بيروني( و مدل ساخﺘاري )مدل دروني( آزمون ميشود كـه
در مدلﻫاي
مدل اندازهگيري در ابﺘدا مورد ارزيابي قـرار ميگيـرد .برآوردﻫـاي روايـي و پايـايي ،مـدلﻫاي انـدازهگيري را
برحسب معيارﻫاي مطرح در مدلﻫاي بيروني ارزيابي ميكنند .وقﺘي شواﻫد كـافي مبنـي بـر روايـي و پايـايي
مدلﻫاي اندازهگيري بهدستآمد ،ميتوان مدل ساخﺘاري )مـدل درونـي( را ارزيـابي كـرد) .(٤٧نﺘـايج مــدل
اندازهگيـري در )جدول  (٢در قالـب شـاخصﻫـاي ضـريب آلﻔـاي كرونباخ )براي تمام نمونـه گردآوريشـده(
و ضريب پايايي مركب و ميانگين واريانس اسﺘخراجشـده ٢نشـان داده ميشود.
پيالاس،١

جدول  .٢شاخﺺﻫاي ارزيابي پايايي و روايي مدل اندازه گيري
متغيرﻫاي پنهان

عملكرد شغلي
بدبيني
مربيگري

آلفاي كرونباخ

ضريب پايايي مركب

AVE

شاخﺺ اشتراك

٠/٥٣

٠/٨٦

٠/٩٢

٠/٥٢

شناخﺘي

٠/٧٣

٠/٧٩

٠/٦٥

٠/٣٥

عاطﻔي

٠/٨٢

٠/٨٨

٠/٨٠

٠/٢٦

رفﺘاري

٠/٧٩

٠/٨٦

٠/٦٨

٠/٣٥

٠/٨٧

٠/٩٢

٠/٥٩

٠/٣٢

با توجه به )جدول  ،(٢مقادير آلﻔاي كرونباخ پيشنمونه و كل نمونه ﻫر مﺘغيـر بيشـﺘر از  ٠/٧اسـت
كه نشاندﻫنده پايايي پرسشنامه است .ﻫمچنـين ،بـا توجـه بـه اينكـه در ايــن پــژوﻫش از نرمافـزار
 PLS Smartبراي تجزيه و تحليل اسﺘﻔاده شد ،به منظور تأييد پايايي كل پرسشنامهﻫاي جمعآوريشده
از روش پايايي مركب)ديلون-گلدشاين( اسﺘﻔاده شد كه در مدلﻫاي مسير پـيالاس ارائـه ميشـود .بـا
توجه به)جدول  ،(٢مقادير پايايي مركب ﻫر مﺘغيـر داراي مقـدار بيشـﺘر از  ٠/٧اسـت كـه نشـاندﻫنده
پايايي پرسشنامه است.
در اين پژوﻫش براي ارزيابي روايي مدل اندازهگيري ،روايي محﺘوا و سازه پرسشنامه بررســي شـده
است .براي ارزيابي روايي سازه از شاخص ميانگين واريانس اسﺘخراجشده و معيار فورنل -ﻻركر اسـﺘﻔاده
شده است .شاخص  AVEدر)جدول  (٢بيان ميكند مﺘوسط واريانس اسﺘخراجشده ﻫر بعد مـدل داراي
مقدار بيشﺘر از  ٠/٥است ،پس روايي ﻫمگراي مدل تأييد ميشود .روايي واگـرا بـا معيـار فورنـل-ﻻركـر
. PLS
. Average variance extracted

1
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محاسبه شد .طبق معيار ،مقدار  AVEبراي ﻫر سازه بيشـﺘر از تـوان دوم ﻫمبسـﺘگي آن سـازه بـا سـاير
سازهﻫاي موجود در مدل است .بنابراين ،روايي واگراي مدل تأييد شده است .براي بررسي كيﻔيت مـدل
اندازهگيري از شاخص اشﺘراك ١اسﺘﻔاده شد كـه مقـادير مثبـت شـاخص اشـﺘراك در)جـدول  (٢بيـان
ميكند مدل اندازهگيري پژوﻫش حاضر كيﻔيت مطلوبي دارد.
مدل دروني

پس از آزمون مدل اندازهگيري ،بايد مدل ساخﺘاري ارائه شود كـه نشـانگر ارتبـاط بـين مﺘغيرﻫـاي
مكنون پژوﻫش است .با توجه به اينكه روايي ابزار جمعآوري دادهﻫـا توسـط روايـي سـازه تأييـد شـده
است ،ميتوان روابط ميان اين مﺘغير را بر اساس فرضيهﻫاي پژوﻫش بررسي كـرد .بـا اسـﺘﻔاده از نﺘـايج
مــدل ســاخﺘاري پــژوﻫش كــه در)شــكل  (٢مشــاﻫده ميشــود ،ميتــوان فرضــيهﻫاي مســﺘقيﻢ
پژوﻫش)فرضيهﻫاي سطح فردي( را بررسي كرد .از معيارﻫاي آماره  ،tضريب مسير و ضريب تعيين براي
ارزيابي اين مدل اسﺘﻔاده شده است.

شكل  :٢آماره  tو ضريب مسير در مدل ساختاري نرمافزار Smart PLS

در مورد معنيداري ضرايب مسير بايسﺘي آماره  ،tمحاسبه و معنـيداري ضـرايب مسـير مشـخص شـود.
ﻫمانطور كه در )شكل  (٢مشخص است ،ﻫمه روابط با بزرگﺘر بـودن ارزش آمـاره  tاز عـدد  ٢/٦٢در سـطح
اطمينان  ٩٩درصد معنيدار ﻫسﺘند .با توجه به معنيدار بودن روابط ميتوان كيﻔيت روابط را بر اساس مـدل
. Cross-validation-communality

1

١٠٤

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني ،سال ﻫﻔﺘﻢ ،شماره  ،٢٥تابسﺘان ١٣٩٩

اجراشده تحليل كرد .مقدار مثبت ضريب مسير روي خطوط نشان دﻫنده آثار مثبت )روابط مسـﺘقيﻢ بـين دو
)ضـريب تعيـين( بـراي ارزيـابي
سازه( يك سازه بر سازه ديگر است ) .(٤٧ﻫمچنين )جـدول  (٣مقـادير
مﺘغير مكنون را نشان ميدﻫد كه در سطح قابـل قبـولي قـرار دارد .مﺘغيـر بـدبيني سـازماني كـه از شـاخص
بعدشناخﺘي ،يعد عاطﻔي و بعد رفﺘـاري تشـكيل شـده اسـت حـدود  ٣٢درصـد از مﺘغيـر عملكـرد شـغلي را
پيشبيني ميكند.
جدول :٣ضرايب تعيين مدل پژوﻫش
متغيرﻫا
ضريب تعيين )

عملكرد شغلي
٠/٣٢

(

ﻫمانطور كه در )جدول  (٤مشاﻫده ميشود ،بدبيني سازماني بر عملكرد شـغلي بـا مقـدار آمـاره t
برابر  ٤/٤٩تأثير مثبـت و معنـيداري را نشـان ميدﻫـد )تأييـد فرضـيه  .(٣مقـدار ضـريب مسـير نيـز
٠/٥٦بهدست آمده اس ت؛ به اين معنا كه اگر بدبيني سازماني يك واحـد افـزايش يابـد ،ميـزان عملكـرد
شغلي  ٠/٥٦واحد كاﻫش مييابد.
جدول  :4نتايج آزمون مدل ساختاري
فرضيهﻫا
بدبيني سازماني ← عملكرد شغلي

ضريب مسير

آماره t

سطح خطا

نتيجه

-٠/٤٧٣

٥/٢٢٠

٠/٠٩١
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آزمون مدل خطي سلسله مراتبي
در اين پژوﻫش كه براي بررسي اثر تعديلكنندگي مﺘغير سـطح گروﻫـي بـرروابط بـين مﺘغيرﻫـاي
سطح فردي ،از آزمون مدل خطي سلسله مراتبي اسﺘﻔاده گرديد .بـراي بررسـي روابـط تعديلكننـدگي
مﺘغير سطح گروﻫي با مﺘغيرﻫاي سطح فردي از طريق مدل خطي سلسـله مراتبـي بايـد  ٢مـدل را بـه
شرح ذيل اسﺘخراج و تﻔسير نمود.

١٠٥

مدل صرفاً با اعداد
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در اين پژوﻫش ،مﺘغير مربيگري سازماني بهعنوان مﺘغير سطح باﻻتر در نظر گرفﺘه شد .براي آزمون
معنيداري واريانس بين گروﻫـي يـك مـدل صـرفاً بـا اعـداد ثابـت بـدون در نظـر گـرفﺘن مﺘغيرﻫـاي
پيشبين)بدبيني سازماني( در نظر گرفﺘه شد .در اين مرحله ﻫدف شناسايي درصدي از واريانس مﺘغيـر
وابسﺘه سطح فردي)عملكرد شغلي( است كه توسط تﻔاوت بين كاركنان تبيين ميگردد .نﺘايج اين مدل
( يعني بدبيني كاركنـان در ﻫـر
نشان داد كه واريانس بين گروﻫي صﻔر نيست )= ٠/١٢ ، = ٢/٠٥
شركت مﺘﻔاوت است.
مدل اعداد ثابت بهعنوان

پيامد٢

براي آزمون اثرات زمينهاي مﺘغيرﻫاي سطح گروه بر مﺘغيرﻫاي سطح فرد اسﺘﻔاده شد.
پارامﺘر
بر اساس جدول ) (٥با توجه به بزرگﺘـر بـودن عـدد معنـي داري ) (tاز  ،١/٩٦اثـر زمينـهاي مربيگـري
سازماني بر عملكرد شغلي و بدبيني سازماني تأييد ميشود .بنابراين فرضيهﻫاي ١و ٢تأييد ميشوند.
مدل شيبﻫا بهعنوان

پيامد٣

فرضيه  ٤بيان ميكند كه مربيگري سازماني ميتواند رابطه بين بدبيني سازماني و عملكرد شغلي را
تعديل كند .نﺘايج جدول ) (٥نشان ميدﻫد كه تأثير مربيگري سازماني بـر بـدبيني سـازماني و عملكـرد
شغلي معنيدار است .به عبارت ديگر اثر تعديلكنندگي بين سطحي مربيگري سازماني بر رابطه بدبيني
سازماني و عملكرد شغلي تأييد ميشود.
جدول  :٥نتايج تحليل چند سطحي
اثرات تعديلكننده
مربيگري)بدبيني سازماني ← عملكرد شغلي(
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بحث و نتيجهگيري

يافﺘهﻫاي پژوﻫش در سطح فـردي نشـان داد كـه بـدبيني سـازماني بـر عملكـرد شـغلي تـأثير مثبـت و
معنيداري دارد .به عبارت ديگر ﻫر چه ابعاد بدبيني سازماني در سطح باﻻتري باشـد عملكـرد شـغلي كـاﻫش
خواﻫد يافت .نﺘيجه اين يافﺘهﻫا با يافﺘهﻫاي تحقيقات ارسﻼن و رودكي ) ،(١نوس ) (٢١و برنـدس و دادس)(٢
ﻫمخواني دارد .يكي ديگر از اﻫداف اين پژوﻫش بررسي اثرات زمينهاي مﺘغيـر سـطح گروﻫـي بـر مﺘغيرﻫـاي
سطح فردي بود .در تحليل زمينهاي گروه بهعنوان يك زمينه در نظر گرفﺘه ميشود و اعﺘقاد بر اين اسـت كـه
زمينه گروﻫي بر اعمال و گرايشات افرادي كه به آن تعلق دارند ،تأثير ميگذارد) .(٤٨در اين راسﺘا نﺘـايج ايـن
پژوﻫش نشان داد كه مربيگري سازماني بـه عنـوان مﺘغيـر زمينـهاي بـر بـدبيني سـازماني و عملكـرد شـغلي
كارمندان پﺘروشيمي ماﻫشهر تأثير مثبت و معنيداري دارد .به عبـارت ديگـر ،شـركتﻫايي كـه از مربيگـري
سازماني باﻻتري برخودارند كارمندان اين شركتﻫا دچار بدبيني كمﺘـري ﻫسـﺘند و عملكـرد بهﺘـري دارنـد و
بالعكس .مديران با ايﻔاي نقش مربيگري و شﻔافسازي انﺘظاراتي كه از كاركنان دارند ،از طريق ارائـه اطﻼعـات
و كاﻫش ابهامات ميتوانند عملكرد شغلي كاركنان خود را ارتقاء دﻫند .نﺘايج اين يافﺘـهﻫا بـا نﺘـايج تحقيقـات
كالكاوان و كاترينلي) ،(١٢پوسا و ماتيو) ،(٣٠الينكـر و بوسـﺘروم ) ،(٣٢آگـاروال و ﻫمكـاران ) ،(٣٣مﺘـه )،(٣٤
اندرسون و بﺘمن )) ،(٣٥بومر و ﻫمكاران٣٨ ،؛ كـول و ﻫمكـاران٣٩ ،؛ ديـويس و گـاردنر ،(٤٠ ،برنـي و ﻫـوك
وارتر ) ،(٤٩جانسون و اوليار -كلي ) (٣٧ﻫمسو است .پوسا و ماتيو ) (٣٠در پژوﻫشـي دريافـت كـه مربيگـري
سازماني بهعنوان كليد اصلي پيشرفت كاركنان و كمك به آنﻫا براي دسﺘيابي بـه سـطح بـاﻻتري از عملكـرد
است .اندرسون و بﺘمن) (٣٥در مطالعات خود اظهار داشﺘند زماني كه كاركنان به مديران خود اعﺘمـاد نكننـد
و احساس ممانعت از انجام فعاليتﻫايشان را داشﺘه باشند ،نگرشﻫاي بدبيني آنﻫا افزايش مييابـد .بـا توجـه
به نﺘايج به دست آمده به مديران ارشد شركتﻫاي پﺘروشيمي در منطقـه ويـژه اقﺘصـادي ماﻫشـهر پيشـنهاد
ميشود در فرايند اسﺘخدام از طريق تست شخصيت و مصـاحبه ،افـرادي را شناسـايي و اسـﺘخدام كننـد كـه
تمايل زيادي جهت ﻫمكاري با ديگران دارند .مديران بايد به ايجاد روابط بـا كيﻔيـت بـاﻻ در گروهﻫـاي كـاري
رسمي و غيررسمي ،به حـداقل رسـاندن عوامـل اسـﺘرسزا و توسـعه فرﻫنگـي اجﺘمـاعي سـازمان ،پـذيرش
اشﺘباﻫات در ﻫنگام وقوع و عـذرخواﻫي و انجـام اقـدامات اصـﻼحي مناسب ،صداقت در رفﺘار و گﻔﺘـار توجـه
كنند .يافﺘهﻫاي اين پژوﻫش اثر تعديلكنندگي مﺘغير سطح گروﻫي يعني مربيگري سـازماني بـر رابطـه بـين
بدبيني سازماني و عملكرد شغلي شركت پﺘروشيمي ماﻫشهر را نيز تأييد كرد .به عبارت ديگر نﺘـايج نشـان داد
كه تأثير بدبيني سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان شـركتﻫاي پﺘروشـيمي ماﻫشـهر در شـركتﻫايي كـه از
مربيگري سازماني قويتري برخوردار ﻫسﺘند ،ضعيفتر است .در پژوﻫش بوليجـاك و ونوركـوم (٥٠) ١اشـاره
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شده است كه مربيگري در سطح سازماني ميتواند تأثيرات زمينه بر بهبود عملكرد تيﻢﻫاي كاري داشﺘه باشـد
و روابط زمينه را تعديل نمايد ،با اين حال اشارهاي به بدبيني نشده است كه در پژوﻫش حاضـر مـورد بررسـي
قرار گرفت .با توجه به نﺘايج بهدستآمده به مـديران ارشـد شـركتﻫاي پﺘروشـيمي منطقـه ويـژه اقﺘصـادي
ماﻫشهر پيشنهاد ميشود كه شرايط را براي آمـوزش و توسـعه كاركنـان بـا اسـﺘﻔاده از روشﻫـاي مخﺘلـف و
ﻫمچنين تقويت ارتباطات باز كه بهعنوان يكي از ابعاد كليـدي مربيگـري سـازماني شـناخﺘه ميشـود فـراﻫﻢ
كنند .در واقع ،ايجاد ارتباطات باز و رويكرد مشاركﺘي ،ﻻزمه مربيگري است و اين امر مسﺘلزم تعامـل صـادقانه
و توأم با اعﺘماد با كاركنان شركت است .مديران در بخشﻫاي مخﺘلف شـركت بايسـﺘي بـا تشـويق بـه جـاي
توجه به نقاط ضعف و كمبودﻫاي كاركنان بر نقاط قوت كاركنان تمركز كنند .در فرايند مربيگري بازخورد بـه
كاركنان اين امكان را ميدﻫد تا بﺘوانند اقدامات خود را بهبود دﻫند .در حقيقت ،وجود ارتباطـات بـاز ،رويكـرد
تيمي ،پذيرش ابهام ،توسعه تسهيﻼت و ارجحيت فرد نسبت به وظيﻔه كه از ابعاد مهﻢ رويكرد مربيگري اسـت
با افزايش حس اعﺘماد بين كاركنان و سرپرسﺘان موجب ميشود سطح بدبيني كه به سـازمان دارنـد تـأثيرات
كمﺘري بر عملكرد شغلي داشﺘه باشد و اين رابطه تعديل شود .در پايان به ساير پژوﻫشگران پيشنهاد ميشـود
كه به بررسي تأثير بدبيني سازماني بر ساير پيامدﻫاي شغلي ﻫمچون رفﺘار غيرمولد ،رفﺘار شهروندي سـازماني
و اعﺘماد سازماني بپردازند .ﻫمچنين پيشنهاد ميشود بـه بررسـي عوامـل تأثيرگـذار بـر بـدبيني سـازماني در
شركتﻫاي پﺘروشيمي منطقه ويژه اقﺘصادي ماﻫشهر پرداخﺘه شود.
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)تاريخ دريافت١٣٩٩/٠٤/٠٣ :؛ تاريخ پذيرش(١٣٩٩/٠٨/١٧ :

چكيده
ﻫدف پژوﻫش تدوين چارچوب يادگيري محيط كار بود .پارادايﻢ پژوﻫش كيﻔي بود و از روش دادهبنياد اسﺘﻔاده شد.
جامعه پژوﻫش كليه كاركنان و اعضاي اتاق بازرگاني شﻬر اﻫواز و اطﻼعرسانﻫا  ١٨نﻔر بودند كه به شيوه نمونهگيري
ﻫدفمند از نوع مﻼكمحور تا رسيدن به اشباع دادهﻫا انﺘخاب شدند .ابزار پژوﻫش مصاحبه عميق نيمهساخﺘاريافﺘه بود و
جﻬت تجزيه و تحليل دادهﻫا از كدگذاري و مقولهبندي با اسﺘﻔاده از نرمافزار تحليل دادهﻫاي كيﻔي اطلس تي.آي و در سه
مرحله توجه ،جمع آوري و تﻔكر اسﺘﻔاده شد .بررسي صحت و اسﺘحكام دادهﻫا از طريق سه معيار »مقبوليت«» ،قابليت
اطمينان« و »تاييدپذيري« بدست آمد .بر اساس يافﺘهﻫا ،يادگيري محيط كار در پنج حيطه شامل محيط كار )برابري و
عدالت ،جو حاكﻢ بر محيط كار ،فرﻫنگ يادگيري و محيط كار حمايت كننده( ،كاركنان )عﻼقمندي به كار و يادگيري،
مسئوليتپذيري و ﻫوش و انضباط( ،مديريت )قدرت رﻫبري ،سواد علمي و فضايل اخﻼقي( ،برنامه درسي محيط كار )ﻫدف-
گذاري و ﻫدفمندي ،محﺘواي آموزشي ،توان مدرسين ،نظارت و اجرا ،بازخورد و اصﻼح( و تعامل و تلﻔيق )تعامل مديريت و
كاركنان ،تعامل ﻫمكاران با يكديگر ،تلﻔيق آموزش رسمي و تجربي ،تلﻔيق آموزش نظري و عملي( قابل شناسايي است.
پيامدﻫاي يادگيري محيط كار شامل كارآمدي و اثربخشي سازمان ،منﻔعت مالي ،انسجام و تخصص ،پيشرفت شغلي ﻫمراه با
رغبت و انگيزه كاركنان است.
كليدواژه ها :يادگيري محيط كار ،برنامه درسي ،روش دادهبنياد ،اتاق بازرگاني.

 -١اين مقاله برگرفﺘه از پاياننامه كارشناسي ارشد نويسنده اول است.
 -٢دانشجوي دكﺘري رشﺘه برنامهريزي درسي ،دانشكده روانشناسي و علومتربيﺘي ،دانشگاه شﻬيد بﻬشﺘي ،تﻬران ،ايران.
 -٣اسﺘاديار گروه برنامهريزي درسي ،دانشكده روانشناسي و علومتربيﺘي ،دانشگاه خوارزمي ،تﻬران ،ايران مسئول مكاتبات:
Kian@khu.ac.ir

 -٤دانشيار گروه برنامهريزي درسي ،دانشكده روانشناسي و علومتربيﺘي ،دانشگاه خوارزمي ،تﻬران ،ايران.
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١١٢

مﻘدمه
امروزه يادگيري محيط كار بعنوان رويكردي نوين در آموزش و توسعه منابع انساني ،از اﻫميت و
جايگاه ويژهاي برخوردار است.دگرديسي جامعه صنعﺘي به جامعه اطﻼعاتي از دﻫه  ١٩٧٠و به تبع آن
ظﻬور و توسعه سازمانﻫاي دانش بنيان موجب شد تا سازمانﻫا و محيطﻫاي كار به عنوان عرصهﻫايي
ارزشمند براي يادگيري و توسعه كاركنان به رسميت شناخﺘه شوند ) .(١در سالﻫاي اخير ،عليرغﻢ اين
كه برنامه درسي محيط كار ﻫنوز ﻫﻢ براي بسياري از سازمان ﻫاي ايراني در قالب برنامهريزي و
برگزاري برنامه ﻫاي آموزشي در قالب دوره ﻫاي آموزشي كوتاه مدت كﻼس محور بهعنوان كليت برنامه
درسي محيط كار مﻔﻬومپردازي ميشود ليكن امروزه در فراسوي مرزﻫا ،دغدغه برنامه درسي محيط كار
تنﻬا برگزاري دورهﻫاي آموزشي نيست و مديران ارشد سازمانﻫا انﺘظارات مﺘﻔاوتي از برنامه درسي
محيط كار دارند .اگرچه برنامهريزي و برگزاري دورهﻫاي آموزشي ﻫنوز ﻫﻢ به عنوان يك فعاليت اساسي
و گزارش ساز مﻬﻢ و اساسي تلقي ميشود اما برنامه درسي محيط كار ديگر در انحصار تدوين يا طراحي
و برگزاري دورهﻫاي آموزشي كﻼس محور نيست و عﻼقهمند بكارگيري رويكردﻫاي نوين و حركﺘي بي-
سابقه از برنامهريزي آموزشﻫاي رسمي به سمت خلق فرصتﻫاي غيررسمي براي يادگيري پايدار بوده
است ) .( ٢بنابراين در مﻔﻬوم و انﺘظارات نوين از برنامه درسي محيط كار ،عﻼوه بر تاكيد بر آموزش و
يادگيري رسمي ،جايگاه يادگيري غيررسمي مورد توجه است كه ميتواند موجبات توجه ويژه به
يادگيري محيط كار را توجيه نمايد و اين در حالي است كه در تحقيقات مخﺘلف ،توجه به يادگيري
محيط كار از دﻫه  ١٩٩٠به طور مداوم افزايش يافﺘه است ) .(٣به طور كلي ،يادگيري محيط كار ،نه به
آموزش رسمي برنامهريزي شده ،بلكه به »يادگيري غيررسمي« ١اشاره دارد .يادگيري محيط كار را مي-
توان به عنوان گسﺘرش ظرفيت افراد براي اقدام انعطاف پذير و خﻼق در زمينه كار تعريف كرد ).(٤
عبارت يادگيري غير رسمي به دﻻيل مخﺘلف به طور فزاينده در آموزش بزرگساﻻن به كار رفﺘه و داراي
يك تضاد ساده با آموزش رسمي است كه نشاندﻫنده انعطافپذيري بيشﺘري براي آزادي يادگيرندگان
است ) .(٥ويژگي اصلي يادگيري غيررسمي و ضمني ،يادگيري از تجربه است .در يادگيري از تجربه ،به
دنبال روشي ﻫسﺘيﻢ كه افراد از موقعيتﻫايي كه در زندگي روزمره با آنﻬا مواجه ميشوند ،ياد بگيرند.
يك ضرب المثل ﻫست كه اين موضوع را به خوبي نشان ميدﻫد» :طبيعت سختگيرترين معلﻢ است.
او ابﺘدا امﺘحان ميگيرد ،سپس درس ميدﻫد« ) .(٦بنابراين يادگيري محيط كار مربوط به يادگيري
است كه در حين انجام وظيﻔه كه در آن فرآيندﻫاي يادگيري و كار درﻫﻢ تنيده است ،رخ ميدﻫد ).(٧
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بر اساس گﻔﺘهﻫاي جاكوپس و پارك (٨) ١يادگيري محيط كار به روشﻫاي مخﺘلﻔي كه كاركنان از
طريق آن ياد ميگيرند ،اشاره دارد .در واقع ،يادگيري محيط كار فرآيندي است كه افراد را در برنامه ﻫا
و دورهﻫاي آموزشي و رشد درگير ميكند و يادگيري تجربي براي دسﺘيابي به ﻫدف و يا اجراي
شايسﺘگيﻫاي ﻻزم براي برآورده كردن نيازﻫاي سازماني به كار ميگيرد ) .(٩از اينﻫا گذشﺘه ،درحالي
كه سازمان است كه زمينه و شرايط يادگيري را فراﻫﻢ ميكند ،اما ﻫنوز ﻫﻢ تاثيرات مﺘقابل بين فرد و
سازمان است كه ميزان يادگيري را مشخص ميكند ) .(١٠عﻼقه رو به رشد در يادگيري در محيط كار
نيز شامل تمركز بر نقش و اﻫميت يادگيري غيررسمي است كه ناشي از تجربه كاري واقعي است .اين
عﻼقه جديد به يادگيري در محيط كار منجر به جسﺘجوي نظريه ﻫاي مناسب شده است كه مي تواند
درك ما از اين پديده را عميقتر كند ) .(١١يادگيري محيط كار به پيشرفت دانش ،مﻬارتﻫا و نگرش-
ﻫاي ﻻزم براي ارتقاء كيﻔيت و پيشرفت فعاليتﻫاي شغلي در محيط كار اشاره دارد .بسﺘه به اين كه
روند يادگيري براي يادگيرنده صريﺢ است يا پنﻬان ،پرورش شايسﺘگيﻫا ميتواند كمابيش عمدي و
عميق باشد .حﺘي اگر يادگيري محيط كار در سازمانﻫا به طور عمد سازماندﻫي نشده باشد ،ممكن
است سازمانﻫا با ايجاد شرايط يادگيري خاص ،اين امر را برانگيزانند ) .(٣در برخي تعاريف ،يادگيري
در محيط كار محدود به تغيير فرد از طريق يادگيري از پيش تعيين شده براي گروهﻫا توسط سازمان
است .با اين وجود ،بسياري از ديدگاهﻫاي اخير درباره يادگيري محيط كار ،جدا كردن فرد از جمع را رد
ميكنند .در ادبيات يادگيري محيط كار ،سازماندﻫي كار ٢نيز مورد توجه است و بيان ميكند كه چگونه
سازماندﻫي كار ميتواند يادگيري محيط كار را فعال يا محدود كند .يادگيري را ميتوان با طرح و
نقشهﻫاي سازماني پرورش داد و يا از آن جلوگيري كرد؛ طرح و نقشهﻫايي كه در آن وظايف شغلي،
برنامهريزي و سازماندﻫي كار ،رﻫبري و آمادگي سازماني و فردي براي يادگيري به عنوان ايجاد شرايط
مﻬﻢ براي يادگيري محيط كار توصيف ميشود ).(١٢
با توجه به مباني نظري مطرح شده و جايگاه ويژه يادگيري محيط كار در ميان صاحبنظران،
پرداخﺘن به اين مسئله در يك محيط سازماني ،ضروري به نظر ميرسد .اين پژوﻫش از لحاظ كاربردي
داراي اﻫميت است؛ زيرا امروزه ،علﻢ به سرعت در حال رشد و پيشرفت است كه مانع از آن ميشود كه
افراد بﺘوانند تمام علﻢ روز دنيا را در كﻼس درس و در آموزشﻫاي رسمي بياموزند .يادگيري فرآيندي
است كه ﻫمواره در حال رخ دادن است و انسانﻫا در تعامل با محيط و افراد ديگر ،مرتباً در حال

1.
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١١٤

يادگيري ﻫسﺘند .محيط كار ،مكاني است كه افراد بيش از يك سوم وقت روزانه خود را در آنجا سپري
ميكنند و شناخت بيشﺘر يادگيري محيط كار ،زمينهﻫاي تقويت يادگيري محيط كار و پيامدﻫاي آن
براي سازمان اﻫميت بسزايي دارد.
كوپ ،كينكل ،شافر ١و ﻫمكاران ) (١٣در پژوﻫشي با عنوان »سنجش تﺄثير يادگيري محيط كار بر
عملكرد سازماني« بيان ميكنند كه نظريه تبديل ﻫويت حرفه اي ،٢چارچوب نظري مناسبي را براي به
دست آوردن بينشﻫاي جديد در مورد ابعاد مخﺘلف يادگيري محيط كار فراﻫﻢ ميكند .تجزيه و تحليل
خردمندانه يادگيري محيط كار ميتواند با رويكردﻫاي مديريت عملكرد كﻼسيك تا تاثيرات سازماني را
نشان دﻫد .سﺘيل ،ديكوفا ٣و ﻫمكاران ) (١٤در پژوﻫشي با عنوان »فرصتﻫاي يادگيري درك شده،
اﻫداف رفﺘاري و حﻔظ كاركنان در سازمان ﻫاي فناوري« نشان دادند كه فرصتﻫاي يادگيري درك
شده توسط مديران و تكنسينﻫا با قصد ماندن آنﻫا ﻫمبسﺘگي مثبت معنادار و با قصد ترك سازمان
ارتباط منﻔي دارند.
٤
اوبرين ،مك كارتي ،ﻫامبورگ و ديليني ) (١٥با پژوﻫشي تحت عنوان »يادگيري مبﺘني بر مسئله در
محيط كار شركتﻫاي كوچك و مﺘوسط ايرلند« به اين نﺘايج دست يافﺘند كه اين نوع يادگيري مقرون
بهصرفه است ،مﺘناسب با چالش ﻫاي شركت است ،بﻼفاصله بهكار گرفﺘه ميشود ،قابل اندازهگيري
است ،فرﻫنگ يادگيري را تقويت ميكند ،به شكاف دانش ميپردازد ،پيوسﺘه و مداوم است و مﻬارت-
ﻫاي ارتباطي ،كارتيمي ،حل مسئله و مﻬارت ﻫاي فني را پرورش ميدﻫد.
كاسايﻼ (١٦)٥با پژوﻫشي تحت عنوان »تاثير يادگيري غير رسمي در حرفه حسابداري« به اين نﺘايج
دست يافت كه ﻫﻢ مردان و ﻫﻢ زنان از يادگيري غيررسمي تاثير ميپذيرند و افراد با تجربهتر كمﺘر از
افراد جوانتر تحت تاثير اين نوع يادگيري قرار گرفﺘند .صﻔايي موحد ) (١٧در پژوﻫشي با عنوان »گونه-
شناسي فرﻫنگﻫاي يادگيري محيط كار« سه نوع فرﻫنگ يادگيري محيط كار را در سازمانﻫاي ايران
شناسايي كرد كه عبارتند از :رويكرد مديريت ،واكنش ﻫمﺘا و اميد به ارتقا .مﻬماندوست قمصري ،فﺘحي
واجارگاه ،خراساني و صﻔايي موحد ) (١٨در پژوﻫشي تحت عنوان »شناسايي و اعﺘبارسنجي عوامل مؤثر
بر اسﺘقرار الگوي برنامهريزي درسي محيط كار با تاكيد بر پيامدﻫاي توسعه اقﺘصادي« نشان دادند كه
مﻬﻢترين عوامل شناسايي شده عوامل فردي ،عوامل زمينهاي و عوامل شغلي است و پيامدﻫاي رشد و
توسعه اقﺘصادي اسﺘقرار برنامه درسي در سازمانﻫا ،شامل عوامل فردي )بﻬبود فرايند يادگيري ،بﻬبود
روابط با ﻫمكاران ،افزايش تعلق كاري و پيشرفت شغلي( و عوامل سازماني )يادگيري سازماني ،بﻬبود
1
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فرايند ،بﻬبود محصول ،پايين آمدن ﻫزينه ،توسعه سرمايه انساني( است .صﻔايي موحد ) (١در پژوﻫشي
تحت عنوان »الگويي براي برنامه درسي محيط كار بر مبناي رويكرد ﻫيوتاگوژي« الگويي بر مبناي
رويكرد ﻫيوتاگوژي را جﻬت برنامهريزي درسي در محيط كار عرضه كرد كه مولﻔهﻫاي اصلي اين الگو
عبارتند از :تحليل چﻬارسطحي يا آگاﻫي محيطي ،ﻫدفگذاري سه سطحي ،خودآگاﻫي ،تدوين فرصت-
ﻫاي يادگيري چﻬارگانه و ارزشيابي توانمندساز.
قنبري و زندي ) (١٩در پژوﻫشي با عنوان »طراحي الگوي سيسﺘماتيك عوامل مؤثر بر انﺘقال
يادگيري به محيط كار؛ الگويي جﻬت ارتقاي بﻬرهوري آموزشﻫاي سازماني« نشان دادند كه دسﺘيابي
به الگويي نظاممند از عوامل مؤثر بر انﺘقال يادگيري ،مشﺘمل بر چﻬار عامل اصلي ٣٨ ،مؤلﻔه محوري و
 ١١٠شاخص فرعي بود .عوامل اصلي مؤثر بر انﺘقال يادگيري ،عبارت از عوامل فردي ،آموزشي ،سازماني
و فراسازماني بودند .ﻫمﭽنين مﻬﻢ ترين عامل فردي ،انگيزه يادگيري؛ مﻬمﺘرين عامل آموزشي ،كيﻔيت
نيازسنجي آموزشي؛ مﻬﻢترين عامل سازماني ،حمايت سرپرست قبل از آموزش؛ و مﻬﻢ ترين عامل
فراسازماني ،نظارت دولت بر كيﻔيت شايسﺘه گزيني بود.
برشان ،صﻔايي موحد ،مقدم زاده و ﻫمكاران ) (٢٠در پژوﻫشي با عنوان »شناسايي عوامل مؤثر بر
شكلگيري انﺘقال يادگيري به محيط كار در آموزشﻫاي ضمن خدمت صنايع مس منطقه كرمان«
نشان دادند كه عوامل موثر بر شكلگيري انﺘقال يادگيري به محيط كار در سه طبقه ،عوامل فردي
)شامل زير طبقه خودكارآمدي ،انگيزه ،آمادگي يادگيرنده و نگرش( ،عوامل سازماني )شامل ابعاد جو
انﺘقال و عدالت سازماني( و عوامل آموزشي )اسﺘراتژيﻫاي آموزشي( قرار ميگيرند .دوسﺘي حاجي
آبادي ،فﺘحي واجارگاه و خراساني ) (٢در پژوﻫشي تحت عنوان »مﻔﻬوم پردازي گﻔﺘمان برنامه درسي
محيط كار؛ گﻔﺘمان نو ظﻬور يا مغﻔول« بيان ميكنند كه تﻔاوت در بسﺘر ،عرصه و گﻔﺘمانﻫاي معين،
موجب شكلگيري ،دگرگوني و حﺘي ديگرگوني در گﻔﺘمانﻫاي برنامه درسي در محيط كار ميشود.
آنﭽه در اين فرآيند مشﻬود است وجود برنامه درسي محيط كار به عنوان يك فرآيند مغﻔول است كه
فراسوي ﻫر گﻔﺘمان آن ،گﻔﺘمان ديگري وجود دارد.
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جدول -١خﻼصه پيشينه پژوﻫش
نويسندگان

سال

كوپ ،كينكل ،شافر ١و
ﻫمكاران

٢٠٢٠

سنجش تﺄثير يادگيري محيط كار بر عملكرد سازماني

سﺘيل ،ديكوفا ٢و ﻫمكاران

٢٠٢٠

فرصتﻫاي يادگيري درك شده  ،اﻫداف رفﺘاري و حﻔظ كاركنان در
سازمانﻫاي فناوري

اوبرين ،مك كارتي ،ﻫامبورگ
و ديليني

٢٠١٩

عنوان

يادگيري مبﺘني بر مسئله در محيط كار شركت ﻫاي كوچك و مﺘوسط
ايرلند

كاسايﻼ

٢٠١٩

تاثير يادگيري غير رسمي در حرفه حسابداري

صﻔايي موحد

٢٠١٩

گونهشناسي فرﻫنگﻫاي يادگيري محيط كار

مﻬماندوست قمصري ،فﺘحي
واجارگاه ،خراساني و صﻔايي
موحد

١٣٩٧

صﻔايي موحد

١٣٩٧

الگويي براي برنامه درسي محيط كار بر مبناي رويكرد ﻫيوتاگوژي

قنبري و زندي

١٣٩٧

طراحي الگوي سيسﺘماتيك عوامل مؤثر بر انﺘقال يادگيري به محيط كار
)الگويي جﻬت ارتقاي بﻬرهوري آموزش ﻫاي سازماني(

برشان ،صﻔايي موحد ،مقدم
زاده و ﻫمكاران

١٣٩٦

شناسايي عوامل مؤثر بر شكلگيري انﺘقال يادگيري به محيط كار در
آموزشﻫاي ضمن خدمت صنايع مس منطقه كرمان

دوسﺘي حاجي آبادي ،فﺘحي
واجارگاه وخراساني

١٣٩٦

مﻔﻬوم پردازي گﻔﺘمان برنامه درسي محيط كار؛ گﻔﺘمان نو ظﻬور يا
مغﻔول

شناسايي و اعﺘبارسنجي عوامل مؤثر بر اسﺘقرار الگوي برنامهريزي درسي
محيط كار با تاكيد بر پيامدﻫاي توسعه اقﺘصادي

پژوﻫش بايد يادگيري در محيط كار را به صورت عملي و در صنايع خاص و محيطﻫاي كار جسﺘجو
كند ،نه فقط به صورت نظري .دليل اين امر آن است كه تﻔاوت چشمگيري نه تنﻬا در عمل بلكه حﺘي
در اﻫدافي كه فعاليتﻫا در راسﺘاي آن انجام ميشود ،وجود دارد ) .(٢١در پيشينه پژوﻫش ،مباحثي
درباره يادگيري محيط كار مطرح شد .اما آنﭽه كه از نظر پژوﻫشگر مغﻔول باقي مانده است و ميتوان
آن را به عنوان يك نقد نسبت به پژوﻫش ﻫاي پيشين و مسئله اصلي پژوﻫش حاضر مطرح نمود ،اين
است كه ﻫيﭽكدام از پژوﻫشﻫا ،چارچوب و عواملي كه يادگيري محيط كار شكل ميدﻫند را در يك
قاب منسجﻢ اراده ندادهاند .پژوﻫش حاضر به دنبال چارچوبي است كه بﺘواند به صورت منسجﻢ ،عواملي
كه حاصل دادهﻫاي برخاسﺘه از محيط است را در كنار يكديگر قرار داده و چارچوب خود را تدوين
نمايد.

1.

Kopp, Kinkel & Schäfer
. Stel & De Cuffa
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١١٧

با توجه به مباني نظري و اﻫميت يادگيري محيط كار ،پژوﻫش حاضر پرسشﻫاي ذيل را دنبال مي-
كند:
 روايت افراد از يادگيري محيط كار چگونه است؟

 زمينهﻫاي تسﻬيلگر يادگيري محيط كار كدامند؟
 چه عواملي موجب تقويت يادگيري محيط كار ميشوند؟
 پيامدﻫاي يادگيري محيط كار چيست؟

 چارچوب يادگيري محيط كار داراي چه مخﺘصاتي است؟
روش شناسي پژوهش
پارادايﻢ پژوﻫش حاضر كيﻔي است .منظور از پژوﻫش كيﻔي عبارت است از ﻫر نوع تحقيقي كه يافﺘه-
ﻫايي را به دست ميدﻫد كه با شيوهﻫايي به غير از روشﻫاي آماري يا ﻫرگونه كمّي كردن كسب شده-
اند .اين شيوه ممكن است به پژوﻫش درباره زندگي افراد ،شرح حالﻫا ،رفﺘارﻫا و ﻫمﭽنين درباره
كاركرد سازماني ،جنبشﻫاي اجﺘماعي يا روابط بينالملل معطوف باشد ) .(٢٢روش پژوﻫش حاضر،
روش داده بنياد ١است .چارماز بيان ميكند كه پژوﻫش داده بنياد يك روش كلي با دسﺘورالعملﻫاي
منظﻢ براي جمع آوري و تحليل دادهﻫا براي توليد يك نظريه است .روش داده بنياد بر اين پايه اسﺘوار
است كه محققان ميتوانند و بايد نظريه را از طريق تجزيه و تحليل دادهﻫاي تجربي بسط دﻫند .فرايند
تحليلي شامل كدگذاري كردن دادهﻫا ،توسعه ،بررسي و تلﻔيق دسﺘهﻫاي مخﺘلف نظري؛ و نوشﺘن
روايتﻫاي تحليلي در طول پژوﻫش است ) .(٢٣در اين پژوﻫش ،سعي بر تدوين چارچوبي براي
يادگيري محيط كار بود و پژوﻫشگر تﻼش كرد كه از طريق شناسايي عوامل مخﺘلف تاثيرگذار بر
يادگيري محيط كار به انسجام نظري كافي دست يابد و آن را در قالب يك چارچوب ارائه كند.
جامعه پژوﻫش كليه كاركنان و اعضاي اتاق بازرگاني صنايع ،معادن و كشاورزي بود و اطﻼع رسانﻫا
شامل  ١٨نﻔر از كاركنان و اعضاي اتاق بازرگاني شﻬر اﻫواز بود كه به روش نمونهگيري ﻫدفمند از نوع
مﻼكمحور انﺘخاب شدند .مﻼك انﺘخاب مشاركت كنندگان پژوﻫش ،سابقه كاري بيش از  ١٠سال و
داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و باﻻتر در امور بازرگاني ،مديريﺘي بوده كه سابقه شغلي موفق و
كارآفريني در محيط شغليشان داشﺘند.

. Grounded Theory
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١١٨

ابزار پژوﻫش مصاحبه عميق نيمه ساخﺘاريافﺘه ١بود .پژوﻫشگر در اين پژوﻫش جﻬت گردآوري داده-
ﻫاي مورد نياز درباره يادگيري محيط كار و با توجه به اﻫداف پژوﻫش ،ابﺘدا از پرسشﻫاي كلي شروع
كرده و در حين مصاحبه با توجه به روند كار ،براي عمق بخشيدن به گﻔﺘگو در راسﺘاي ﻫدف پژوﻫش،
از پرسشﻫاي فرعي ﻻزم اسﺘﻔاده كرد.
به منظور بررسي صحت و اسﺘحكام دادهﻫا در پژوﻫش حاضر از سه معيار »مقبوليت«» ،قابليت
اطمينان« و »تاييد پذيري« اسﺘﻔاده شد .براي مقبوليت يا اعﺘبار دادهﻫا از شيوه مصاحبه فردي اسﺘﻔاده
شد .براي قابليت اطمينان حداكثر دقت در انﺘخاب مشاركتكنندگان و تخصص آنﻫا در زمينه مربوطه
مدنظر پژوﻫشگر قرار گرفت و جﻬت تاييد پذيري مصاحبهﻫاي كدبندي شدهي شركت كنندگان به آن-
ﻫا بازگردانده شده و آنﻫا كدﻫاي انﺘخابي را منطبق با تجارب خود يافﺘند .روش تجزيه و تحليل دادهﻫا
در اين پژوﻫش ،كدگذاري و مقولهبندي بود كه به كمك نرم افزار اطلس تيآي ٢نسخه  ٧.٥.٧و در سه
گام توجه ،جمع آوري و تﻔكر) (٢٤صورت پذيرفت.
روش اجراي پژوﻫش به اين صورت بود كه ابﺘدا پژوﻫشگر پرسشﻫاي نيمه ساخﺘاريافﺘه مصاحبه خود
را به مشاركت كنندگان ارايه كرد و در حين انجام مصاحبه براي عمق بخشيدن به مصاحبه از پرسش-
ﻫايي كه برگرفﺘه از صحبتﻫاي مشاركت كنندگان بود اسﺘﻔادهكرد .پس از انجام ﻫر مصاحبه ،به نرم
افزار اطلس تي.آي وارد ميشد و كدگذاريﻫا صورت ميگرفت .پژوﻫشگر ،بﻼفاصله كدﻫاي ﻫر مصاحبه
را سازماندﻫي كرد و به ترتيب با اضافه شدن كدﻫاي جديد ،به يافﺘهﻫاي عمق ميبخشيد و فرآيند
جمع آوري دادهﻫا در نﻬايت با رسيدن به اشباع دادهﻫا به پايان رسيد.
يافتهها
 -١چارچوب يادگيري محيط كار چه مختصاتي دارد؟

بر اساس يافﺘهﻫا چارچوبي با پنج عامل براي يادگيري محيط كار ترسيﻢ شد كه اين عوامل شامل
برنامه درسي محيط كار ،محيط كار ،افراد )كاركنان( ،مديريت و تعامل افراد و تلﻔيق موضوعات است
)شكل .(١

1.

)Semi-structured interview (SSI
. ATLAS.ti
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شكل -١چارچوب يادگيري محيط كار با اسﺘﻔاده از نرم افزار اطلس

به كمك تحليلﻫا با اسﺘﻔاده از نرم افزار اطلس تي.آي كه بر اساس بيشﺘرين تكرار و تاكيد توسط
مشاركت كنندگان صورت گرفت ،عوامل محيط كار ،افراد )كاركنان( ،مديريت ،تعامل و تلﻔيق و در
نﻬايت برنامه درسي محيط كار ،چارچوب يادگيري محيط كار را تشكليل ميدﻫند.
 -2روايت افراد از يادگيري محيط كار چگونه است؟

بر اساس بررسي انجام شده ،روايت افراد از يادگيري محيط كار شامل يادگيري تجربي ،افزايش آگاﻫي
و سطﺢ علمي ،يادگيري با ﻫمكاران مﻬارتﻫاي عملي در محيط كار است )شكل.(٢

١٢٠
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شكل -٢روايت مشاركتكنندگان از يادگيري محيط كار با اسﺘﻔاده از نرم افزار اطلس

بر اساس روايت مشاركتكنندگان در پژوﻫش ،مقولهﻫاي مﺘﻔاوتي بهدست آمد كه نشاندﻫنده
برداشتﻫاي مﺘﻔاوت افراد از يادگيري محيط كار بود )جدول .(٢
جدول -٢روايت مشاركتكنندگان از يادگيري محيط كار
مؤلﻔه

مقولهﻫا

شواﻫد

مﻬارتﻫاي

در برخي مشاغل تخصصي بعد از آموزشﻬاي دانشگاﻫي فرد مﻬارت عملـي كـافي نـدارد و حﺘمـا
بايد در محل كار و به شكل عملي جﻬت انجام آن وظايف آموزش ببيند ).١( In2

افزايش آگاﻫي
و سطﺢ علمي

يك روش نوين از يادگيري است كه مربوط به آپديت اطﻼعات گذشﺘه و افزايش دانـش علمـي و
آگاﻫي است ).(In4

عملي

روايت افراد از يادگيري محيط كار

يادگيري
تجربي
يادگيري
تعاملي

يادگيري در محيط كار اسﺘﻔاده از تجربه و فنون كار از ﻫمكاران است كه به آن يـادگيري سـينه
به سينه ميگويند ).(In3
به نظر من يادگيري در محيط كار به معناي آموخﺘن مداوم از تجربيات شخصي در برخوردﻫـا و
تعامﻼت روزمره بـا ﻫمكـاران ،مراجعـه كننـدگان و مـديران باﻻدسـﺘي در سـازمان و ﻫمﭽنـين
اسﺘﻔاده از تجربيات ايشان در محيط كار است ).(In15
روايت ديگري كه ميتوانﻢ از يادگيري محيط كار داشﺘه باشﻢ بـه معنـاي بﻬـرهمنـدي از تجربـه
ﻫمكاران مجرب در محيط كار است ).(In7

 -3زمينه هاي تسهيلگر يادگيري محيط كار كدامند؟

زمينهﻫاي تسﻬيلگر يادگيري محيط كار بر اساس يافﺘهﻫا شامل ويژگيﻫاي محيط كار مثل محـيط

 .١منظور از مخﻔف  In=Interviewمصاحبه شونده است كه به صورت كد مشاركت كنندگان مشخص شد.
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١٢١

آرام ،امنيت و پويايي و به دور از تشنج ،فـارغ از مسـائل سياسـي ،رقابـت معنـادار و شايسـﺘه سـاﻻري؛
ويژگيﻫاي محيطي مربوط به برگزاري دورهﻫاي آموزش رسمي مثل دماي كـﻼس ،نـور كـافي ،وسـعت
كﻼس و ساعت مناسب برگزاري كﻼس؛ ويژگيﻫاي مدير مثل تواضع ،مﺘعﻬد و منظﻢ ،قـانون مـدار و بـا
اخﻼق بودن و خوش برخورد؛ و ويژگيﻫاي مربوط به خودِ افراد مثل ﻫوش انضباط و عﻼقه به كار اسـت
)شكل.(٣

شكل -٣زمينهﻫاي تسﻬيلگر يادگيري محيط كار با اسﺘﻔاده از نرم افزار اطلس

روايت مشاركتكنندگان نسبت به زمينهﻫاي تسﻬيلگر يادگيري محيط كار مشخص شد )جدول.(٣
جدول -٣روايت مشاركت كنندگان نسبت به زمينهﻫاي تسﻬيلگر يادگيري محيط كار
مؤلﻔه

مقولهﻫاي
اصلي

مقولهﻫاي
فرعي

محيط كار

زمينهﻫاي تسﻬيلگر يادگيري

جو سازماني

فراﻫﻢ كردن محيط ارام و به دور از اسﺘرس براي آموزش خيلي مﻬمه.
اين جو بايد در محيط كار برقرار باشه تا بعد بﺘوانيﻢ در مورد مابقي
موضوعات براي يادگيري بحث كنيﻢ).(In9

محيط كار

در يك محيط كار مناسـب ،رقابـت معنـادار اسـت .يعنـي كسـي بخـاطر
عدالت و برابري

افراد
)كاركنان(

شواﻫد

ﻫوش فردي

داشﺘن رابطه نسبت به ديگري پيشي نميگيـرد و نورچشـميﻫـا جايگـاه
باﻻتري نسبت به سايرين ندارند ).(In14
بﻬرهمندي از ﻫوش و ذكاوت از ويژگيﻫاي مﻬـﻢ فـردي بـراي يـادگيري
است ).(In7
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عﻼقه به كار

فضايل اخﻼقي

١٢٢

عﻼقمند بودن به كار و وظايف محوله و داشﺘن انگيزه ﻻزم براي فعاليـت
در سازمان چرا كه بدون انگيزه و عﻼقمندي به كار ﻫرگز نﺘـايج مطلـوب
به دست نخواﻫد آمد ).(In15
مدير بايد عادل ،منصف ،مﺘواضع و سـالﻢ باشـد .مـدير مـا انسـان بسـيار
مﺘواضعي است و من به شخصه براي ايشان بسـيار احﺘـرام قائـل ﻫسـﺘﻢ
).(In1

مديريت

يك مدير بايد مﻬارت باﻻ داشﺘه باشد تا بﺘواند به ديگـران كمـك كنـد و
رﻫبري

بايد بر اساس شايسﺘگي انﺘخاب شـده باشـد .خـب كمﺘـر جـايي چنـين
چيزي ﻫست و شركت ماﻫﻢ مسﺘثني نيست .البﺘه تجربه مديرمان خيلي
اوقات به ما كمك ميكند ).(In5

آموزش ﻫاي رسمي

نور و وسعت كﻼس ،دماي كـﻼس و ﻫمﭽنـين سـاعت برگـزاري كـﻼس
زمينه ﻫاي مناسبي را براي يادگيري فراﻫﻢ ميكنند ).(In17

 -4عوامل تﻘويتكننده يادگيري محيط كار كدامند؟

عوامل تقويتكننده يادگيري محيط كار شامل محيط كار شامل مشوقﻫـاي مـالي ،ارتقـاي شـغلي،
اسﺘﻔاده از آموزش به عنوان ابزار پيشرفت ،خواﻫان تغيير و نوآوري ،نگاه مثبت به يادگيري ،ايجاد انگيزه
در كاركنان براي يادگيري ،ايجاد شرايط مناسب براي يـادگيري بـه كـارگيري افـراد در مشـاغل مـورد
عﻼقهشان؛ برنامه درسي محيط كار شامل ،ﻫدفگذاري و ﻫدفمندي ،ارتباط داشﺘن آموزش بـا توانـايي-
ﻫاي فرد ،انﺘخاب محﺘواي با ارزش و مﻔيد ،نظارت دقيق بر اجرا ،اسﺘﻔاده از اساتيد مﺘنوع و مﺘخصـص و
موفق؛ ويژگي مربﺘط با كاركنـان شـامل كنجكـاوي ،حـس مسـئوليتپـذيري و عﻼقمنـد بـه يـادگيري
پيشرفت و خودشكوفايي؛ مديريت و ويژگيﻫاي مربوط به آن شامل ،باسواد بودن و مشرف بودن بر علـﻢ
كاري ،داشﺘن برنامه آموزشي ،اﻫميت دادن به يادگيري ،اعﺘقاد به تغيير ،فـراﻫﻢ كـردن موجبـات رشـد
كاركنان و توجه به آنﻫا؛ و نﻬايﺘاً تعامل ﻫمكاران با يكديگر و مديريت و ﻫمﭽنين تلﻔيـق آمـوزشﻫـاي
رسمي و تجربي و آموزشﻫاي نظري و عملي است )شكل .(٤
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شكل -٤عوامل تقويت كننده يادگيري محيط كار با اسﺘﻔاده از نرم افزار اطلس

مشاركتكنندگان به عوامل مخﺘلﻔي جﻬت تقويت يادگيري محيط كار اشاره كردند )جدول .(٤
جدول -٤روايت مشاركتكنندگان نسبت به عوامل تقويت كننده يادگيري محيط كار
مؤلﻔه

مقولهﻫاي
اصلي

محيط كار

عوامل تقويت كننده يادگيري محيط كار

مقولهﻫاي فرعي

شواﻫد

محيط كار حامي

 (In4گاﻫي از مشوق ﻫاي مالي اسﺘﻔاده ميشــود.يعني كاركنــان مــيداننــد كــه در
صورت افزايش يادگيري خود از مزاياي مالي برخوردار ميشوند.

فرﻫنگ يادگيري

 (In17شركت ما از آموزش بهعنوان ابزاري براي تحقــق اﻫــداف اســﺘﻔاده مــيكنــد.
چون ما نياز داريﻢ كه سازوكار ﻫاي مﺘناسب با اوضاع اقﺘصادي را ياد بگيــريﻢ و ايــن
كار از طريق آموزش امكان پذير است.

ﻫدفگذاري و
ﻫدفمندي
برنامه درسي
محيط كار

مديريت

 (In4اﻫداف معموﻻ با توجه به نياز مشﺘريان شكل ميگيــرد .اﻫــداف بايــد علمــي و
اصولي تدوين شوند و مﺘخصصان اين حوزه در آن دست داشﺘه باشند.

محﺘوا

 (In2آموزشﻫاي محيط كار بايد از لحاظ محﺘوا به شكل مسﺘمر بهروز شده و ادامه
يابد تا كيﻔيت فكري و شغلي فرد افت نكند.

نظارت

 (In7دورهﻫاي آموزشي رسمي اگر دقيق اجرا شوند و نظــارت صــحيحي بــر اجــراي
آنان باشد ،حاصل كار علمي تر و تاثير گذار تر خواﻫد بود.

مدرس

 (In13حﺘما بايد از اساتيد خوشنام و كاركشﺘه اسﺘﻔاده شود

اصﻼح و بازخورد

 (In8مدير بايد بﺘواند بعد از ﻫر دوره آموزشي بازخورد آن را بررسي نموده و اگــر در
مسير ﻫدف نبود آنرا اصﻼح نمايد.

سواد علمي

 (In3به نظر من مدير بايد بر علﻢ كاري اشرافيت داشﺘه باشد .يعني دانش مﺘناســب
با آن كاري كه مديريت آن را بر عﻬده دارد داشﺘه باشد.

رﻫبري

 (In6به تمام نيازﻫاي كارمندان توجه داشﺘه باشد تا بﺘواند محيطي آرام براي آنﻫــا
ايجاد نمايد.

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني ،سال ﻫﻔﺘﻢ ،شماره  ،٢٥تابسﺘان ١٣٩٩

تعامل و تلﻔيق

انگيزه دﻫنده

 (In8ايجاد انگيزه از ســوي كارفرمايــان و تشــويق بــه موقــع و اســﺘﻔاده از جمــﻼت
انگيزشي و مثبت در محيط كار موجب دلگرمي كاركنان شــده و در نﻬايــت رضــايت
فرد در راسﺘاي موفقيت سازمان قرار ميگيرد.

يادگيري نظري و
عملي

 (In3بجز اصول اوليه و الﻔاي كار ،مابقي كار بايد در كار آموزش عملي صورت پذيرد
تا با تكرار در زﻫن بنشيند و بر آن كار مسلط شويﻢ.

يادگيري رسمي و
تجربي

 (In8به نظر من ﻫردو مورد ﻻزم و ضروريست و مــن آموخﺘــهﻫــاي خــود را مــديون
آموزشﻫاي تئوري و ﻫمﭽنين تجربي و روابط با افراد ذيربط ميدانﻢ و براي كــارايي
و باﻻرفﺘن راندمان بﻬﺘر است حﺘياﻻمكان آموزش تئوري ﻫمراه بــا عملــي و تجربــي
باشد.

تعامل ﻫمكاران
تعامل مديريت و
زيردسﺘان
مسئوليت پذيري
افراد
)كاركنان(

١٢٤

عﻼقمند به يادگيري
و خودشكوفايي
كنجكاو بودن

 (In10ما معموﻻ سعي ميكنيﻢ در محيط كار آنﭽه را كه آموخﺘــه ايــﻢ بــا ﻫمكــاران
ديگر مرور كنيﻢ و اگر ايراداتي وجود دارد آنﻫا به كمك ﻫﻢ رفع كنيﻢ.
 (In12مدير بايد ارتباط تنگاتنگ خود را با پرسنل خود حﻔظ كند.
 (In7فكر ميكنﻢ آدم مسئوليت پذيري ﻫســﺘﻢ .يــك فــرد اگــر در قبــال كــار خــود
احساس مسئوليت پذيري كنــد يقينـ ًا در يــادگيري او تــاثير خواﻫــد گذاشــﺘو چــون
ﻫميشه ميكوشد كه براي سازمان مﻔيد باشد.
 (In16افرادي كه به دنبال خودشكوفايي ﻫسﺘند ﻫمواره ميكوشند تا ياد بگيرند.
 (In12من به شخصه آدم كنجكاويﻢ .دوست دارم كه چيزﻫاي مخﺘلﻔي رو در زمينه
شغليﻢ ياد بگيرم .براي يادگيري اين ويژگي كنجكاوي خيلي مﻬﻢ است.

 -٥پيامدهاي يادگيري محيط كار چيست؟
پيامدﻫاي يادگيري محيط كار عبارت از پيامدﻫاي فردي و ديگري پيامدﻫاي سازماني است .پيامـد-
ﻫاي فردي آن شامل ايجاد خﻼقيت ،احساس ﻫويت و مﻔيد بودن ،افرادي با علﻢ و دانش ،كسب تجـارب
علمي و ا فزايش مﻬارت و بﻬبود كيﻔيت زندگي است .ﻫمﭽنين پيامـدﻫاي سـازماني آن شـامل افـزايش
بﻬرهوري و باﻻبردن راندمان كار ،كاﻫش ﻫزينهﻫاي آموزشي و در نﺘيجـه كـاﻫش ﻫزينـهﻫـاي سـازمان،
دسﺘيابي به اﻫداف اساسي سازمان و ﻫمﭽنين مجموعه اي مﺘخصص در فضاي كاري است )شكل.(٥
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١٢٥

شكل -٥پيامدﻫاي يادگيري محيط كار با اسﺘﻔاده از نرم افزار اطلس

روايت مشاركت كنندگان نسبت به پيامدﻫاي يادگيري محيط كار نشان داده شده است )جدول.(٥
جدول – ٥روايت مشاركت كنندگان نسبت به پيامدﻫاي يادگيري محيط كار
مؤلﻔه

مقولهﻫاي اصلي

پيامدﻫاي يادگيري محيط كار

پيامدﻫاي فردي

مقوله ﻫاي فرعي

شواﻫد
 (In5با ايجاد زمينه رشد فردي ،كيﻔيت زنـدگي فـرد را بﻬبـود
ميبخشد و او را از خطرنات كاري و روشﻫـاي اشـﺘباه مصـون
مــيدارد و فــرد انگيــزه بيشــﺘري بــراي زنــدگي بــا دوري از

بعد بيروني

يكنواخﺘي به وي ميدﻫد.
 (In11روحيه و حس تﻼش و تكاپو براي رشد و تعالي سازمان
و اينكه در كنار آن بﻬبود عملكرد و افزايش رانـدمان و كـاﻫش
خطاﻫاي فردي را در كل سازمان به ﻫمراه خواﻫد داشت.

بعد دروني

 (In2يادگيري در محيط كار باعث ميشـود افـراد بـه سـازمان
وفادارتر شوند و احساس ﻫويت ميكنند.

كارآمدي و
اثربخشي

 (In1ارتقاي سطﺢ علمي كاركنان موجب افـزايش بﻬـرهوري و
نزديكتر شدن و دسﺘيابي به اﻫداف سازماني ميگردد.

پيامدﻫاي سازماني
منﻔعت مالي

 (In9كاﻫش ﻫزينه جﻬت آموزش فرد نسبت بـه آموزشـي كـه
سازمان در بيرون محيط كار براي فرد را ايجاد مـيكنـد .يعنـي
چون كه ديگر براي آموزش برخي موارد نياز به برگزاري كـﻼس
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١٢٦

نخواﻫد بود ﻫزينهﻫا را كاﻫش ميدﻫد .البﺘه خيلي از فعاليتﻫـا
ﻫسﺘند كه نياز به آموزش رسمي و برگزاري كﻼس دارند.
انسجام و تخصص

بحث و نتيجه گيري

 (In13اگر يادگيري محيط كار صـورت پـذيرد موجـب ايجـاد
مجموعهاي مﺘخصص در فضاي كاري خواﻫد شد.

پژوﻫش حاضر با ﻫدف تدوين چارچوب يادگيري محيط كار انجام شده است و چﻬار ﻫدف فرعي
شامل روايت افراد از يادگيري محيط كار ،زمينهﻫاي تسﻬيلگر يادگيري محيط كار ،عوامل تقويت
كننده يادگيري محيط كار و در نﻬايت پيامدﻫاي يادگيري محيط كار دنبال نمود .ضرورت و اﻫميت
پژوﻫش حاضر در شناسايي چارچوب محيط كار توسط پژوﻫش ﻫاي كوپ و ﻫمكاران )،(١٣كيندت و
ﻫمكاران ) ،(٣جاكوپس و ﻫمكاران ) (٨و فنويك ) (٤قابل توجيه است.
مشاركتكنندگان روايتﻫاي مﺘﻔاوتي از مﻔﻬوم يادگيري محيط كار داشﺘند .برخي آن را يادگيري
تجربي كه جاكوپس و پارك ) (٨و بود و گريك ) (١١نيز به آن اشاره داشﺘهاند ،ميدانسﺘند .برخي آن را
افزايش سطﺢ علمي و آگاﻫي ﻫمراسﺘا با كيندت و ﻫمكاران ) (٣ميدانسﺘند .عدهاي نيز آن را يادگيري
تعاملي با ﻫمكاران خطاب كردند و در نﻬايت گروﻫي آن را به عنوان كسب مﻬارت عملي در محيط كار
درك نمودند .پژوﻫشگر با تلﻔيق روايتﻫاي مصاحبه شوندگان ،يادگيري محيط كار را اينگونه تعريف
ميكند :مجموعه اي از دانش و مﻬارتﻫاي كسب شده در محيط كار از طريق ادراك تجربي و تعامﻼت
بين فردي .در چارچوبي كه با توجه به يافﺘهﻫاي پژوﻫش حاضر تدوين گرديد ،پنج عامل شناسايي شد
كه عبارتند از محيط كار ،برنامه درسي محيط كار ،افراد )كاركنان( ،مديريت و تعامل و تلﻔيق است.
چارچوب نﻬايي يادگيري محيط كار تدوين شد )شكل .(٦
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شكل -٦چارچوب كلي يادگيري محيط كار

اين چارچوب ،ابعاد يادگيري محيط كار را تشكيل ميدﻫد .به اين معنا كه ﻫرچه محيط كار غنيتر
باشد ،يادگيري بﻬﺘر صورت ميگيرد .صﻔايي موحد ) (١به نقش و اﻫميت محيط در يادگيري موثر تر
در جﻬان امروز اشاره نموده است كه با پژوﻫش حاضر ﻫﻢراسﺘا است .با عنايت به نﺘايج پژوﻫش حاضر،
محيط كار بايد عدالت را ميان كاركنان ايجاد نمايد ،جو حاكﻢ بر آن به دور از مسايل سياسي و جناحي
باشد و ﻫمﭽنين فرﻫنگ يادگيري را در ميان كاركنان و در محيط تقويت كند .اوبرين ) (١٥بيان مي-
كند كه يادگيري مبﺘني بر حل مسئله ميتواند فرﻫنگ يادگيري تقويت نمايد و بنابراين ميتوان نﺘيجه
گرفت كه حل مسئله در محيط كار نيز ميتواند از عوامل اثر گذار بر يادگيري محيط كار باشد .صﻔايي
موحد ) (١٧نيز گونهﻫاي مﺘﻔاوت فرﻫنگي يادگيري را در سازمانﻫاي ايراني شناسايي كرده است كه با
ﻫمراسﺘا با نﺘايج پژوﻫش حاضر ،فرﻫنگ يادگيري را از عوامل موثر بر يادگيري محيط كار قلمداد مي-
كند .در نﻬايت محيط كار بايد حمايتﻫاي ﻻزم را از كاركنان براي تقويت يادگيري و بﻬبود عملكرد
داشﺘه باشد .عﻼوه بر محيط كار ،بُعد ديگر افراد )كاركنان( ﻫسﺘند .افراد شاغل در ﻫر محيط كار و
ويژگيﻫاي شخصي مربوط به آنﻫا از مﻬﻢ ترين عوامل يادگيري محيط كار است .ﻫرچه افراد از لحاظ
سطﺢ ﻫوشي ،مسئوليتپذيري و انگيزه يادگيري از سطﺢ باﻻتري برخوردار باشند ،يادگيري محيط كار
موثرتر و ماندگارتر صورت ميپذيرد .بنابراين اگر شرايط محيطي به ميزان كافي فراﻫﻢ باشد ،اما افرادي
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كه در محيط قرار دارند از لحاظ ويژگيﻫاي مطرح شده آمادگي ﻻزم را نداشﺘه باشند ،يادگيري به نحو
مطلوب صورت نميگيرد .بعد ديگر يادگيري محيط كار مديريت سازمان است .ويژگيﻫاي فردي مدير
از قبيل توانايي رﻫبري ،ويژگيﻫاي اخﻼقي و تعامل مناسب با كاركنان و دانش و تخصص او در حوزه
فعاليتﻫاي سازمان ،عوامل موثر بر يادگيري محيط كار است .مديريت سازمان با اسﺘﻔاده از نقش
كليدي كه در سازماندﻫي محيط كار ايﻔا ميكند ،ميتواند موجبات غنا بخشيدن به محيط را فراﻫﻢ
سازد كه ﻫمراسﺘا با پژوﻫش پاردينگ و جانسون ) (١٢پيرامون نقش سازماندﻫي كار و رﻫبري در
يادگيري است .ديگر بعد يادگيري محيط كار ،تعامل ﻫمكاران با يكديگر در محيط كار است .به اشﺘراك
گذاشﺘن دانش و يادگيري ﻫمكاران با يكديگر و اسﺘﻔاده از تجارب شغلي يكديگر از مﻬﻢترين عوامل
يادگيري محيط كار است كه ﻫﻢ راسﺘا با پژوﻫش كاسايﻼ ) (١٦كه تاثيرپذيري در محيط كار را بررسي
نموده است .ﻫمﭽنين تلﻔيق يادگيريﻫاي رسمي و تجربي در محيط كار و ﻫمﭽنين آموزشﻫاي نظري
و عملي شناسايي شدند .ﻫرچه اين تلﻔيق و تعامل بيشﺘر باشد ،يادگيري محيط كار غنيتر خواﻫد بود.
در نﻬايت برنامه درسي محيط كار در كنار چﻬار مورد ديگر چارچوب تدوين شده اين پژوﻫش را تكميل
ميكند و به عنوان پنجمين بعد يادگيري محيط كار مطرح ميگردد .برنامه درسي محيط كار مشﺘمل
بر طراحي و تدوين برنامهﻫاي آموزش رسمي است كه با توجه به اصول برنامهريزي درسي صورت مي-
پذيرد .آنﭽه كه مصاحبه شوندگان اين پژوﻫش در اين حيطه به آنﻫا اشاره كرده بودند ،ﻫدفمند بودن،
محﺘواي مناسب و كارآمد و با توجه به نيازﻫاي سازمان ،نظارت صحيﺢ بر برگزاري دورهﻫاي آموزش
رسمي ،اسﺘﻔاده از اساتيد مجرب و كاركشﺘه و در نﻬايت دريافت بازخورد از كﻼسﻫاي آموزشي است.
اگر اين روند به درسﺘي طي شود ،يادگيري محيط كار نيز صورت خواﻫد پذيرفت و ميتوان انﺘظار
داشت تا يادگيري به محيط كار منﺘقل شود .يافﺘهﻫاي پژوﻫش با يافﺘهﻫاي برشان و ﻫمكاران) (٢٠كه
عوامل موثر در انﺘقال يادگيري آموزشﻫاي ضمن خدمت به محيط كار را به سه عامل فردي ،سازماني و
آموزشي نسبت دادهاند و ﻫمﭽنين نﺘايج پژوﻫش قنبري و زندي ) (١٩كه عوامل موثر در انﺘقال
يادگيري به محيط كار را فردي ،آموزشي ،سازماني و فراسازماني دانسﺘهاند ،ﻫﻢ راسﺘاست .در واقع با
تقويت عوامل فوقالذكر عﻼوه بر يادگيري محيط كار ،انﺘقال يادگيري و به كارگيري آن در محيط كار
قابل توجيه است.
يادگيري محيط كار با توجه به نﺘايج پژوﻫش حاضر پيامدﻫايي از قبيل بﻬبود شرايط شغلي
كاركنان ،كارآمدي و اثربخشي فعاليتﻫاي سازماني ،ايجاد انسجام و تخصص در محيط كار و در نﻬايت
ﻫﻢ راسﺘا با پژوﻫش اوبرين و ﻫمكاران كاﻫش ﻫزينهﻫاي سازمان را به ﻫمراه دارد .اين يافﺘه منطبق با
پژوﻫش مﻬماندوست قمصري و ﻫمكاران) (١٨پيرامون پيامدﻫاي اقﺘصادي برنامهريزي درسي محيط
كار است .بر اساس يافﺘهﻫاي پژوﻫش پيشنﻬادﻫاي ذيل مطرح شد:
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 پژوﻫشگران و مﺘخصصان حيطه برنامه درسي و بﻬسازي منابع انساني در جﻬت غنا بخشيدن
به مﻔﻬوم يادگيري محيط كار و شناسايي عوامل موثر بر آن و ﻫمﭽنين چالشﻫا و موانع آن
اقدام نمايند.
 به يادگيري نيروي انساني كه مﻬﻢترين سرمايه ﻫر كشور است ،توجه ويژه صورت پذيرد.
 به تلﻔيق و تعامل در محيط كار بين نيروي انساني توجه شود.

 در برنامهﻫاي آموزشي ضمن خدمت به نيازﻫا و شرايط كاركنان توجه بيشﺘري شود.
 زمان كافي براي آموزش مﺘناسب با نيازﻫاي سازمان و عﻼيق كاركنان در نظر گرفﺘه شود.

 براي بﻬبود و اثربخشي دورهﻫاي آموزشي در تدوين و برگزاري آنﻫا از مﺘخصصين حوزه
برنامه درسي اسﺘﻔاده شود.
 به روابط بين فردي ميان مديران و كاركنان و ايجاد يك محيط امن و غنا بخشيدن به آن
براي يادگيري بﻬﺘر توجه شود.
ﻫمﭽنين پيشنﻬادﻫايي پژوﻫشي عبارتند از:
 بررسي عوامل موثر بر يادگيري محيط كار در شركتﻫاي صنعﺘي
 مطالعه تطبيقي يادگيري محيط كار در ﻫلدينگﻫاي بزرگ اقﺘصادي در سراسر دنيا و
ﻫمﺘاﻫاي ايراني
 بررسي يادگيري محيط كار در سازمانﻫاي دولﺘي و خصوصي

 شناسايي راﻫكارﻫاي عملي جﻬت بﻬبود يادگيري محيط كار در سازمانﻫاي دولﺘي و
خصوصي
 شناسايي موانع و چالشﻫاي اساسي در يادگيري محيط كار سازمانﻫاي ايراني

از اتاق بازرگاني صنايع ،معادن و كشاورزي به دليل ﻫمكاري و مساعدت در اجراي مصاحبهﻫاي اين
پژوﻫش سپاسگزاري ميشود.
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Abstract
The aim of the present study was to develop a framework for workplace learning. The
research paradigm was qualitative and the grounded theory research method was use.
The research population consisted of all the employees and members of Chamber of
Commerce. Then 18 informants were selected by targeted sampling method until
reaching the data saturation. The research tool was an in-depth semi-structured
interview. In order to analyze the data, coding and categorization were used by Atlas
ti software and in three stages of noticing, collecting and thinking. In order to evaluate
the data strength in the present study, three criteria of "acceptability", "reliability" and
"verifiability" were used. Based on the findings, the framework of the workplace
learning consisted of the environment (equality and justice, working environment,
learning culture and supportive work environment), the employees (interest in work
and learning, responsibility and intelligence and discipline), the management
(leadership power, scientific literacy And ethical virtues), the curriculum (goal setting
and purposefulness, educational content, teachers 'ability, supervision and
implementation, feedback and correction) and the interaction and integration
(management-staff interaction, colleagues' interaction with each other, combination
of formal and experimental education, integration). Outcomes of workplace learning
include organizational efficiency and effectiveness, financial benefit, cohesiveness
and expertise, career advancement along with employee motivation.
Keywords: Workplace Learning, Curriculum, Grounded Theory, Chamber of
Commerce
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Shadi Jeldani(Master of Science in Business Management,Faculty of Economics and Social
Sciences,Shahid Chamran University.Ahvaz.Iran)
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(Received: 2020/08/07; Accepted: 2020/10/27)
pp.93-110
Abstract
Aim: This study investigates the impact of organizational coaching on cynicism and
job performance with a multilevel approach. Methods: The research method is
descriptive-survey. The statistical population of this study included all employees of
petrochemical companies in Mahshahr Special Economic Zone. Through a sample
size formula in limited societies, 245 people were randomly selected from 18
companies and questionnaires were distributed among these employees. Smart PLS
software and HLM software were used for data analysis. At the individual level, the
results showed that cynicism had a significant negative effect on job performance.
Results: The results of multilevel analysis showed that coaching at the organizational
level had a significant and negative effect on organizational cynicism at the
individual level and a positive and significant effect on job performance. In this
study, the moderating role of Multilevel coaching on the relationship between
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cynicism and job performance was confirmed. Conclusion: It seems that
organizational coaching and strengthening it in the organization reduces
organizational pessimism and improves employee job performance.

Keywords: Organizational Cynicism,Employee Performance, Organizational
Coaching,Mahshahr Special Economic Zone

Designing a competency model for middle managers in Tehran
Municipality and validating it with a Structural Equation Model
Seyed Reza Razavisaeedi1(Ph.D, of management, Tehran.Iran)
(Received: 2020/08/20; Accepted: 2020/09/24)
pp.68-92
Abstract
The type of management in municipalities, which are typically service organizations,
is different from other organizations. Therefore, the competencies of the managers of
such organizations will be different from other organizations. The purpose of this
study is to identify and validate the competency model of middle managers of the
municipality, which has been done in twenty-two districts of Tehran Municipality. In
this study, 20 organizational experts in 8 different departments were interviewed. And
the initial model of competencies of middle managers of the municipality was
obtained. By performing three stages of Delphi panel among 7 experts, a modified
model of competencies was obtained. In the second phase, the Structural Equation
Model was used to validate the model. A questionnaire was developed and distributed
among 274 middle managers of the municipality. Finally, the competency model of
municipal middle managers was presented with 3 dimensions, 6 components and 45
indicators.

Keywords: Competencies of managers, Middle managers, Municipality
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Presenting a Model of Factors Influencing the Leadership
Competency of Islamic Azad University Managers
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(Received: 2019/02/14; Accepted: 2020/11/11)
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Abstract
Background and Purpose
The purpose of this study was to present a model of factors affecting the leadership
competency of Islamic Azad University managers.
Method
This research is a mixed method research in qualitative and quantitative in descriptivesurvey method. Participants in the qualitative section consisted of 21 academic experts
selected by purposeful method using key experts and theoretical saturation method.
In the quantitative section, all faculty and staff of Islamic Azad University of Fars
province numbered 1800. Morgan table was used to determine the sample size. Based
on this table, 187 faculty members and staff of Islamic Azad University of Fars were
selected. The research tools were used in qualitative, exploratory and semi-structured
interviews and in a small part by a researcher-made questionnaire; factors influencing
managers' leadership competency were designed based on the themes obtained in the
qualitative stage.
Results
Results in qualitative section revealed the factors influencing leadership competence
in the form of 21 basic attributes, 4 organizer attributes (ethical, motivational,
managerial, structural) and two pervasive factors (individual and organizational) that
based on these findings the effective factors model Leadership competency was
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designed and quantitative results showed that the structural factor in universities had
a great impact on the competencies of leaders and managers, and the model obtained
had a good fit.
Conclusion
According to the results of the research, four factors affecting leadership competency
are identified: ethical, motivational, managerial, structural, which require macro and
micro strategies that lead to emergence and emergence of leadership competencies in
Azad university managers. To be adopted
Keywords:Leadership,Management,Competence,Higher Education, University

Identification of the solutions for implementing and improving
staff training using the gamification approach
Farideh Shayani,Seyed(Master of Science in Entrepreneurship, Faculty of Management and
Accounting, University of Tehran)
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management, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran )
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Abstract
Today, special attention is paid to training methods in organizations, that way the most
lack of access to training objectives are due to weaknesses in the training methods.
One of the newest methods is using the related concepts the game to design the
training courses. The games can be used and extended as patterns in learning. This
survey has been done to find the gamification implementing approaches in teaching
staff, by using the qualitative method and semi-structured interviews with experts in
training and gamification precinct whom selected with snowball method. Data
analysis has been done in two sects: in the first one, the data obtained from the
interviews were analyzed by using Theme Analysis method, and in the second one,
the entropy Shannon method has been used for prioritize the approaches. As a result,
we found the approaches which were divided to six kinds such as: cognitive,
emotional, social, preparing, educational, and organization, and approaches were also
prioritized. It can be concluded from these findings which the approaches presentation
to organizations educational courses holding solutions can improve the employees
motivations and spirits and also can increases their participation and performance, so
it can enhance the organization effectiveness.
Keywords : Gamification, Organizational Gamification, teaching staff
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the effect of succession planning on
the knowledge transfer in higher education with the mediating role of
transformational leadership. The research method was descriptive correlational. The
statistical population of this study included all administrators (200 people) of
Kharazmi University were selected by convenience sampling method. For data
collection were used the three Questionnaire of succession planning (Kim, 2006),
Bass & Avolio (2004) transformational leadership, and knowledge transfer (Nonaka
& Takeuchi, 1995). Data analysis was done by using structural equation modeling in
AMOS And Spss-22 software. The results of structural equation modeling showed
that the conceptual model of research with experimental data fits well and
transformational leadership plays the role of a complete mediator in the relationship
between succession planning and knowledge transfer. Accordingly, the variable
relationship between succession planning and knowledge transfer through
transformational leadership was confirmed in the form of path analysis. Thus, the
variable of transformational leadership showed a facilitating role in the relationship
between and succession planning and knowledge transfer. Also, the leading variable
of succession planning had a direct and positive effect on the knowledge transfer.
Based on the results of the research, it can be concluded that university administrators
can provide a good platform By establishing a succession planning system in
universities and higher education institutions, for institutionalizing knowledge
transfer inside and outside the university. In the current competitive environment,
university administrators will achieve the lofty goals and missions of the university
by cultivating knowledgeable managers, and thus ensure the growth, development and
competitive advantage of the university
Keywords: knowledge transfer, Succession planning, Transformational Leadership,
Higher Education

1

Corresponding Author : A.saadattalab@khu.ac.ir

Table of Contents
The effect of Succession Planning on the Transfer of Knowledge in
Higher Education with the Mediating Role of Transformational
Leadership (Case Study: Kharazmi University)
Ayat Saadattalab…………..…………………………………….…………..1
Identification of the solutions for implementing and improving staff
training using the gamification approach
Farideh Shayani,Seyed Mohamad Mahmoodi, Asef Karimi…………………..…..16

Presenting a Model of Factors Influencing the Leadership Competency
of Islamic Azad University Managers
Seyedeh Fateme Habibi,Mojgan Amirianzadeh,Reza Zareie,Ebadolah Ahmadi....39

Designing a competency model for middle managers in Tehran
Municipality and validating it with a Structural Equation Model
Seyed Reza Razavisaeed …………………………………...……..………….68

Explaining the Multilevel Model of Consequences of Organizational
Coaching
Shadi Jeldani,Farajola Rahimi,Reza Salehi…………………………….….……...93

Developing a Workplace Learning Framework for Chamber of
Commerce based on a Grounded Theory Research
Farhad Fathi,Marjan Kiyan,Majid Aliasgari ………………………………….. …111

Editorial Board
No.

Name and Surname

Rank

Major
Management and
Development of Human
Resources
Educational
Administration
Educational
Administration
Curriculum Studies and
Higher Education
Management

Address
Allameh Tabatabaei
University

1

Seyyed Hosein Abtahi

Professor

2

Khodayar Abili

Professor

3

Mohammad Hasan
Pardakhtchi

Professor

4

Ali Taghipour Zahir

Professor

5

Kourosh Fathi Vajargah

Professor

Curriculum Studies

6

Aryan Gholipour
Tahmoores Hasangholi
Pouryasoori

Professor

Policy Management

Shahid Beheshti
University
Tehran University

Professor

Business Management

Tehran University

7
9

Abasalt Khorasani

Associate
Professor

10

Behrooz Ghlichlee

Assistant
Professor

Planning of
Development in Higher
Education
Organizational Behavior
Management

Tehran University
Shahid Beheshti
University
Allameh Tabatabaei
University

Shahid Beheshti
University
Shahid Beheshti
University

Referees
1-Dr. Mojgan Abdollahi: Assistant Professor of Education, Azad University
2- Dr. Manijeh Ahmadi: Assistant Professor of Education, Payam nour University
3-Dr. Azam Molamohamadi: Ph.D. Development of higher education,Shahid Beheshti University
4-Dr. Fatemeh Narenji sani: Assistant Professor of Education, Tehran University
5-Dr. Firouz Nouri: Ph.D. of Curriculum Studies, Shahid Beheshti University
6-Dr. Saeed Safaie movahed: Ph.D. of Curriculum Studies, Kharazmi University

Quarterly Journal of Training and Development of
Human Resources
Vol. 7, No. 25, Summer 2020
Copyright Holder:
Iranian Society for Training and Development (ISTD)
Chairman:
Dr. Abasalt Khorasani
Editor in Chief:
Dr. Kourosh Fathi Vajargah
General Director:
Hamideh Bafandeh

English Proofreader:
Dr. Nasrin Asgharzadeh
Cover Designer:
Reza Rajaee

Persian Proofreader:
Dr. Farnoosh Alami
Type and Layout:
Maryam Bagheri

Address:
No. 220, 2th Floor, AllamehTabatabaei University Building, Dr. Azodi Street,
Karim Khan zand Avenue, Tehran, Iran

Phone: 81032228
Email: istd.journal@gmail.com
Websitewww.istd.ir

Fax: 81032228

In the Name of God

Iranian Society for Training and Development
(ISTD)

Quarterly Journal of Training and
Development of Human Resources
Vol. 7, No. 25
Summer 2020

