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چکيده
هدف اصلي اين پژوهش ،آسيبشناسي آموزش منابع انساني در آموزش عالي و تدوين و اعتباريابي الگويي براي آن بود .روش
پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و توسعهاي و از نظر شيوه گردآوري دادهها ،ترکيبي اکتشافي متوالي و از نوع الگوسازي بوده
که با استفاده از روش همسوسازي دادههاي چندگانه در دو مرحله ،چارچوب نظري اوليه تدوين و در قالب يک الگو اعتباريابي
شد .براي شناسايي آسيبها ،در مرحله اول با بهرهگيري از مطالعه موردي کيفي ،ديدگاهها و تجارب  11نفر از خبرگان با
رويکرد هدفمند و معيار اشباع نظري از طريق مصاحبه نيمهساختمند مورد بررسي قرار گرفته و سپس با استفاده از تکنيک
تحليل مضمون ،دادهها تحليل شدند .در مرحله دوم با استفاده از روش پيمايشي ،ابعاد و مؤلفههاي استخراج شده از طريق
پرسشنامه محققساخته از ديدگاه  98نفر از مديران و کارشناسان منابع انساني دانشگاههاي دولتي تهران بر اساس روش
نمونهگيري تصادفي نسبتي بررسي شد .جهت تحليل دادهها ،براي اعتباريابي چهارچوب تدوين شده از تحليل حداقل مربعات
جزئي با استفاده از نرمافزار اسمارت .پي .ال .اس استفاده شد .در نتيجه کدگذاري دادههاي حاصل از تحليل مصاحبه  215کد
استخراج شد که که در قالب  34مؤلفه و  14بعد؛ تجزيه و تحليل مشاغل و شايستگي ،نيازسنجي ،طراحي و برنامهريزي،
اجراي آموزش ،ارزشيابي و پايش ،انتقال آموزش ،سيستمي ،مديريت دانش و تجارب ،فرهنگ دانشگاهي و منابع انساني ،قوانين
و اسناد باالدستي ،مالي و بودجه ،آشناسازي و آگاهي بخشي ،ساختار سازماني و منابع انساني ،و فنآوري دستهبندي و الگوي
آسيبشناسي آموزش منابع انساني دانشگاهها تدوين و اعتبارسنجي شد .متغيرهاي ارزشيابي و پايش ،طراحي و برنامهريزي و
انتقال آموزش (با ضريب تعيين  )0/71 ،0/73 ،0/74بيشترين تبيين و متغيرهاي مديريت دانش و تجارب ،قوانين و اسناد
باالدستي و مالي و بودجه (با ضريب تعيين )0/31 ،0/40 ،0/50 ،کمترين تبيين را از الگوي تدوين شده نشان دادند.

 1اين مقاله برگرفته از رساله دکتري نويسنده اول ميباشد.
 2دانشجوي دکتري مديريت آموزش ،دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
 3دانشيار ،گروه علوم تربيتي ،دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
 4استاديار ،دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول)m_nazarpour@sbu.ac.ir :
5دانشيار ،گروه علوم تربيتي ،دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
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کليد واژگان :آسيبشناسي ،نظام آموزش منابع انساني ،آسيبشناسي آموزش منابع انساني ،آموزش عالي.

مقدمه
نظام آموزش عالي از بزرگترين نظامهاي جامعه استتت که ستترنوشتتت جامعه را در بلندمدت مشتتخ
ميکند .مجموعه پژوهشهاي محققان نشتتان ميدهد که دانشتتگاه مبدت تغيير و تحول استتت و توستتعه
جوامع ارتباط بستتيار زيادي با نظام آموزش عالي آنها دارد ( )1در همين خصتتوو و با پررنگ شتتدن
چالشهاي بزرگ جوامع جهاني در قرن بيستت و يکم ( )2توجه به نقش و وظايف گستترده آموزش عالي
با تحوالت زيادي روبهرو شده است (.)3
نگاهي به روند تحوالت جاري در نظام آموزش عالي ايران حاکي از آن استت که آموزش عالي بايد ضتمن
توجته بته بحران افزايش کمي و تنگنتاهتاي متالي بته حف و ارتقتاي کيفيتت نيز بپردازد .چتالشهتاي آموزش
عالي از يک طرف ،ستبب دگرگونيهاي سازماني نظير استقالل و خودتنظيمي مراکز آموزش عالي شده و
نيز تقاضتا براي بهبود کيفيت و پاستخگو بودن اين مراکز را افزايش داده استت ( )4و به همان ميزاني که
تقاضتا براي آموزش عالي بيشتتر ميشتود ،حستاستيت نستبت به کيفيت فرآيندها و بروندادهاي دانشتگاهي
نيز افزايش مييابد ( .)5يکي از مهمترين و کليديترين اين فرآيندها که تأثير مستتقيمي بر بروندادهاي
آموزش عالي ميگذارد ،نظام آموزش و توسعه منابع انساني دانشگاههاست.
دانشتتگاهها براي اينکه با موفقيت در اين تغيير نهادي ستتازگار شتتوند ،استتتراتژيهاي مختلفي را براي
استتتتقرار بهتر منتابع انستتتاني اتختا ميکننتد .با توجه به اين واقعيت که ستتترمايهگذاري براي کارکنان
بيشتترين ستهم از هزينههاي دانشتگاه را به خود اختصتاو داده استت ،منابع انستاني با ارزشترين دارايي
مراکز دانشتگاهي و کستب اهميت در امور دانشتگاه استت ( )6و موفقيت مؤستستات آموزش عالي به کيفيت
منابع انستاني و توجه به آن بستتگي دارد .اين مؤستستات عالقهمند شتدند که مديريت منابع انستاني را به
عنوان يک شتتريک استتتراتژيک در عمليات بکاربگيرند ( .)7اما مطالعات حاکي از آن استتت که شتتکاف
عميقي ميان آنچه از منابع انستاني دانشتگاه در هزارهي ستوم ميالدي که از آن بهعنوان عصتر دانشتگران
ياد ميشتتود با آنچه در عمل در دانشتتگاههاي ايران بدان اهتمام ورزيده ميشتتود ،وجود دارد .اين امر
ستبب شتده استت که در عمل نقش و اهميت استتراتژيک منابع انستاني دانشتگاه در تحقق موفقيتآميز
رستالت و اهداف دانشتگاه بهخوبي شتناخته نشتود و از آن بهعنوان عاملي استتراتژيک براي بهبود عملکرد
دانشتگاهها استتفاده نگردد .اين در حالي استت که مطالعات انجام شتده به وضتوا رابطهي قوي و معناداري
ميان شتيوهها و کارکردهاي منابع انستاني و عملکرد ستازماني را نشتان ميدهند ( )12-8و از مهمترين
اين شيوهها و کارکردها آموزش و توسعه منابع انساني است.
آموزش و توستعه به تالش برنامهريزي شتدهاي اشتاره ميکند که به وستيله يک ستازمان براي تستهيل
يادگيري رفتار مرتبط با شتغل بر روي بخشتي ازکارکنان اعمال ميشتود ( .)13ايجاد يک ستيستتم اداري
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مطلوب و مناستتب تا حد زيادي با کمک آموزش و ارتقاي توانمنديهاي مديران و کارکنان دانشتتگاهها
امکانپذير استت ،با اين وجود مطالعات اکتشتافي نشتان از وجود اختالل در کارکرد صتحي نظام آموزش
در سازمانهاي دولتي کشور از جمله دانشگاهها دارد که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است (.)14
بهعبارتي ديگر ،موفقت بلندمدت هر دانشتتگاه بستتتگي به اين مهم دارد که آيا کارکنان آن دانشتتگاه به
صتتتورت اثربخش و مستتتتمر بته امر يتادگيري ميپردازنتد و دانش جتديتد را براي بهبود عملکرد خود در
جهت ستودمندي دانشتگاه ،بهکار ميگيرند لذا ،آموزش مداوم کارکنان ،عنصتر اصلي تأمين و حف منابع
آيندهستاز استت .اما در اين خصتوو ،برآوردها حاکي از آن استت که اکرر دانشها و مهارتهاي کستب
شتده در آموزش بهصتورت کامل توستط فراگيران به کار گرفته نشتده استت ( )15و با وجود دامنهي زياد
فعاليتها و تنوع شتيوههاي آموزشتي ،فضتاي آموزشتي کارکنان دولت با مشتکالت و موانع متعددي روبرو
بوده استت ( .)16اين در حالي استت که وجود نق در فرآيند آموزش کارکنان ميتواند روند رستيدن به
اهداف کوتاهمدت و بلندمدت در راستتتاي ستتند چشتتمانداز آموزش عالي را با مشتتکل مواجه ستتازد .اين
برآوردها بررستي و آستيبشتناستي اين مهم را که چه عواملي مانع اثربخشتي آموزش و انتقال آن ميشتود،
ضتروري ستاخته استت .بنابراين بايد ا عان داشتت که به همان اندازه که آموزش منابع انستاني حائز اهميت
است ،آسيبشناسي آن نيز داراي اهميت است (.)14
آسيبشناسي ،فرآيند استتتفاده از مفتتاهيم و روشهتتاي علتتوم رفتتتاري ،بهمنظور توصيف وضع موجود
سازمانها و يافتن راههايي براي افزايش اثربخشي آنهاست ( )17و حساستتترين مرحلتته مبتنتتي بتتر
برنامتته استتت کتته در آن الگتتوي مناسب براي درك و شناخت مشکالت سازماني ،گتتردآوري و تحليتتل
اطالعتتات ،ارائتته بتتازخورد براي مديران و کارکنان در مورد مسئلههاي مهم ارائه ميشود ( .)18هدف از
آسيبشناسي ،ايجاد درك مشترکي از سيستم و تصميمگيري در خصوو ضرورت تغييرات است (.)19
آستتتيبشتتتناستتتي براستتتاس درك نحوه کار ستتتازمان پايهگذاري ميشتتتود .چارچوبهاي فکري که
دستاندرکاران تحول سازماني براي ارزيابي سازمان به کتتار متتيبرنتتد" ،الگوهتتايآستتيبشناستتي"
ناميده ميشوند که در برنامه تحول سازماني ،نقش تعيينکنندهاي ايفا متتتيکنتتتد ( .)20پژوهشگران و
صتتاحبنظتتران ،الگوهتتايي بتتراي آستتيبشناستتي معرفي نمودهاند که در آنها آسيبشناسي سازماني از
زواياي مختلف مورد بررستتتتتي و ارزيابي قرار گرفته استت .مهمترين الگوهاي آستيبشتناستي ،الگوهاي
تحليل چرخه نيرو لوين ( ،)21الماس لويت ( ،)22تحليل ستتيستتتم ليکرت ( ،)23شتتشبعدي ويزورد
( ،)24هماهنگ تحليل ستازمان نادلر و تاشتمن ( ،)25هفت اس مکنزي ( ،)26مدل استتار گالبريث (،)27
مدل فرهنگي -ستياستي و فني تيچي ( ،)28مدل ستازمان عملکرد باال نلستون و برنز ( ،)29رفتار فردي و
گروهي هاريستتون ( ،)17( )1987عملکرد و تغيير ستتازماني بورك و ليتوين ( ،)30هوش ستتازماني فالتا
( ،)31تحليل سته شتاخهاي ميرزايي اهرنجاني ( )32هستتند .الگوهاي نامبرده در خيلي از ابعاد اشتتراکات
و تفاوتهايي دارند اما هيچ کدام از آنهاي خاو آموزش منابع انستتاني به ويژه در دانشتتگاهها نيستتتند.
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لذا خأل الگوي آستيبشتناستي که بهصتورت جامع نظام آموزش منابع انستاني را در دانشتگاهها مورد مداقه
قراردهد احساس ميشود و پژوهش حاضر در راستاي اين مهم انجام شده است.
از ستتويي ديگر اگرچه پژوهشهايي در رابطه با آس تيبشتتناس تي آموزش منابع انستتاني در ستتازمانهاي
مختلف صتورت گرفته استت ( ،)35-33 ,16با اين وجود ،پژوهشتي که به صتورت خاو به آستيبشتناستي
آموزش منتابع انستتتاني (کتارکنتان) بتا رويکردي جتامع بته ويژه در آموزش عتالي بپردازد يتافتت نشتتتد.
پژوهشهاي انجام شتتده نيز اکرراً بر مبناي مدل آستيبشتتناستي ستته شتتاخگي صتتورت گرفته استتت و
چهارچوب ويژهاي براي آموزش و توستعه منابع انستاني مالك قرار نگرفته استت .بهعالوه پژوهشهايي نيز
که در دانشتتگاهها انجام شتتده استتت با محوريت اعضتتاي هيأت علمي بوده و کارکنان ستتتادي دانشتتگاه،
حلقهي مفقودهي اين پژوهشها بوده است .بنابراين و با توجه به اين خأل ،پژوهش حاضر ضمن پرداختن
به آسيبشناسي آموزش منابع انساني بر آن است که به طراحي و اعتباريابي الگويي جهت آسيبشناسي
اين حوزه در دانشگاهها بپردازد.
با ا عان به مطالب ياد شتده مبني بر نقش حياتي دانشتگاهها در توستعه کشتور در وهله اول ،نقش پررنگ
منابع انستتتاني در پيشتتتبرد اهداف دانشتتتگاه در مرحله دوم و توجه به اين مهم که بهرغم اهميت نظام
آموزش و توسعه منابع انساني دانشگاهها ،ضتتعفهتتا و ستتوککارکردهايي در ايتتن زمينتته وجود دارد،
شتناستايي آستيبهاي آموزش و توستعه منابع انساني دانشگاهها به عنوان يک مسأله مرتفع ميگردد و اين
ستؤال مطرا ميشتود که نظام آموزش و توستعه منابع انستاني دانشتگاههاي ايران با چه آستيبهايي دستت
و پنجه نرم ميکند و مدل مطلوب آستيبشتناستي نظام آموزش و توستعه منابع انستاني دانشتگاهها چگونه
است
روششناسي پژوهش
پژوهش حتاضتتتر از نظر طرا ،جز طراهتاي توستتتعتهاي و کتاربردي و از نظر روش جزک پژوهشهتاي
ترکيبي اکتشتتتافي متوالي و از نوع الگوستتتازي بوده کته در دو بخش کيفي و کمي در دو مرحلته انجتام
گرديده است.
براي بررستي در مرحله اول پژوهش با روش نمونهگيري هدفمند اطالعرستانان کليدي نظري انتخاب
شتدند و با استتفاده از ابزار مصتاحبه نيمه ستاختاريافته گردآوري دادهها ،صتورت گرفت .در نمونهگيري
هدفمند ،هدف حصتول اطمينان از بکارگيري يک شتيوه نمونهگيري غيراُريب ميباشتد ( .)36لذا نمونهي
انتختاب شتتتده در اين مرحلته ،دو معيتار از چهتار معيتار درنظرگرفتته شتتتده براي انتختاب را (در زمينتهي
موضتوع مورد بررستي؛ ستابقهي تدريس را داشتته باشتد ،صتاحب اثر باشتد ،ستابقه پژوهش داشتته باشتد،
داراي تجربه کاري باشتد) ،دارا بودند .نمونهگيري تا آنجا ادامه يافت که اشتباع نظري با انجام مصتاحبه
«يازدهم» صتتورت گرفت؛ لذا حجم نمونه در اين مرحله « »11نفر بود .براي تحليل دادههاي جمعآوري
شتده ،از روش تحليل مضتمون که شتامل سته مرحله دستتيابي به مضتامين پايه ،ستازماندهنده و فراگير
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ميباشتتد ،استتتفاده گرديد .پس از گردآوري دادهها ،توليد طبقات يا مفاهيم براي شتتناخت آستتيبها،
دستتهبندي آستيبها در ابعاد و مؤلفههاي الگوي کيفي آستيبشتناستي آموزش منابع انستاني در مراکز
آموزش عالي انجام شتتتد .براي اطمينان از نحوهي کدگذاريها نيز از دو نفر ارزشت تياب جهت کدگذاري
مجدد يافتهها استتفاده شتد که به منظور تأييد پايايي ،از فرمول ضتريب کاپاي کوهن بهره گرفته شتد که
در اين پژوهش ميزان توافق بين ارزشتيابان  0/76به دستت آمد که نشتاندهنده توافق بين ارزشتيابان در
کدگذاريها بود.
در مرحله دوم پژوهش ،معاونين ،مديران منابع انساني و کارشناسان اداره کارکنان دانشگاههاي دولتي
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در تهران با استفاده از روش نمونهگيري طبقهاي نسبي مورد سؤال قرار
گرفتند .نظر به مشخ نبودن حجم جامعه هدف در دانشگاههاي مختلف ،در اين بخش حجم جامعه و
نمونه بر اساس ساير متغيرهاي موجود در در سالنامههاي آماري از جمله تعداد کل کارکنان غيرآموزشي
دانشگاههاي دولتي زير نظر وزارت عتف در تهران ،نسبت کارکنان هر دانشگاه به کل کارکنان دانشگاهها
محاسبه شد و ضمن تخمين حجم جامعهي آماري در در اداره کارکنان دانشگاهها ،حجم نمونه ( 98نفر)
بر اساس جدول مورگان محاسبه و مطابق با نسبت به دست آمده در هر دانشگاه انتخاب شدند (جدول
.)1
جدول ( )1حجم نمونه انتخاب شده بر اساس نسبت کارکنان دانشگاهها

دانشگاه

دانشگاهها

نسبت کل

کارکنان به

نسبت

برمبناي

انتخاب شده

نمونهي

عنوان واحد

دانشگاهها

کارکنان به

نسبت کل

نسبت

برمبناي

انتخاب شده

تربيت مدرس

0/09

9

صنعتي شريف

0/08

8

تهران

0/30

30

عالمه
طباطبائي

0/09

9

صنعتي
اميرکبير

0/06

6

علم و صنعت
ايران

0/07

7

شهيد بهشتي

0/12

12

شاهد

0/05

5

خوارزمي
تهران

0/05

5

جمع کل

1/00

98

نمونهي

الزهرا (س)

0/05

5

خواجه
نصيرالدين
طوسي

0/04

4

ابزار پژوهش در اين مرحله ،پرستشتنامه محققساخته بود که پاسخهاي پيشنهادي با استفاده از روش
ليکرت پنج گزينهاي درجهبندي شتدهاند .به منظور بررستي روايي صتوري پرستشتنامه ،از نظرات استاتيد و
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صتاحبنظران بهره گرفته شتد و ابزار از اين نظر در مراحل مختلف مورد جرا و تعديل قرار گرفت .عالوه
بر آن جهت اعتبار (پايايي و روايي ستازه) پرستشتنامه ،شتاخ هاي ميانگين واريانس استتخراجشتده ،آلفاي
کرونباخ و آلفاي ترکيبي پرستشتنامه بررستي شتده استت که نتايج آن حاکي از روايي و پايايي مناستب
پرسشنامه بوده (جدول  )4که در بخش يافتهها به تفصيل جاي داده شده است .در نهايت در اين مرحله
جهت برآورد مدل اندازهگيري الگوي آستيبشتتناستي آموزش منابع انستتاني دانشتتگاهها از روش حداقل
مربعات جزيي با استفاده از نرمافزار اسمارت پي .ال .اس بهره گرفته شد.
يافتههاي پژوهش
در اين مرحله طي فرآيند مصتتاحبه ،به بررستتي و شتتناستتايي آستتيبهاي نظام آموزش منابع انستتاني
دانشتگاهها پرداخته شتد .با توجه به استفاده از روش کيفي در اين مرحله و تحليل دادهها در قالب تحليل
مضتتمون ،نتايج کدگذاري در جدول شتتماره ( )2در قالب آس تيبهاي آموزش منابع انستتاني دانشتتگاهها
تلخي و ارائه شده است.

جدول ( :)2نتايج تحليل (کدگذاري) مصاحبهها

شوندهها

کد مصاحبه-

مضامين پايه

فنآوري

در آموزش عالي

سامانهي آموزش منابع انساني

سازماندهند

مضامين

فراگير

مضمون

عدم پردازش ،تبديل ،خيره و انتقال اطالعات با بهره از فنآوري
اطالعات
عدم آشنايي و تسلط کارکنان در سامانههاي آموزش
عدم اثربخشي و مقبوليت و عدم درك مفاهيم سامانههاي آموزش
کيفيت پايين شاخ هاي مطلوبيت سيستم آموزش
ضعف سيستم اطالعات منابع انساني
ضعف الکترونيکي بودن فرآيندهاي آموزش منابع انسان
ايجاد نشدن بانک اطالعات اثربخشي برنامهھاي آموزشي تحت شبکه

آسيبهاي آموزش منابع انساني

کد  ،2کد
 ،3کد ،8
کد 9

کدها
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زيرساخت
تجزيه و تحليل شغل

کد  ،1کد
 ،4کد ،7
کد 11

نبود الگوي شايستگي کارکنان در دانشگاه
خأل مدل شايستگي براي مشاغل سطوا باال
معيار قرار ندادن شايستگيهاي کليدي مديران دانشگاه
سوگيري در تعريف شايستگي کارکنان
جاي خالي ارزشها و هنجارهاي دانشگاهي در شايستگي کارکنان
محدود شدن ابعاد گسترده شايستگي به اعتقادات به جاي دانش،
مهارت و نگرش

شايستگي

کد  ،2کد
 ،5کد ،7
کد 10

نبود اختيار تأمين منابع مالي متنوع و وابسته بودن به بودجه صرفاً
دولتي
سطوا پايين بودجهي دانشگاه و تسهيالت و امکانات محدود مالي
نظام پرداخت حقوق و مزاياي نامناسب و نامتناسب دانشگاهها
عدم کفايت بودجه منابع انساني و نظام آموزش منابع انساني
دانشگاهها

منابع و بودجه

تجزيه و تحليل مشاغل و شايستگي

کد  ،1کد
 ،4کد ،7
کد ،10
کد 11

استفاده از روشهاي منسوخ شده تجزيه و تحليل مشاغل
تعاريف شغل و پستها در باالدست بدون توجه به الزامات
عدم بهرهگيري از روشهاي نوين تجزيه و تحليل مانند ديکوم
اعمال شغلهاي کارکردي نسبت به شغلهاي شايستگي محور
محوريت صرف شغل ،تأکيد بر سيستمهاي شغلمحور
نبود شرا شغل مدون و يا شرا شغلهاي کليشهاي و کپي شده و
بهروز نشده
ضغف در بيان حداقلهاي صالحيتي احراز شغل
محدود شدن شرايط احراز به شرايط عمومي و يا مدرك
فقدان تحليل مدون ويژگيها و الزامات شاغل
بيتوجهي به پويايي دانشگاه در شرايط احراز

مالي و بودجه

کد  ،2کد
 ،3کد ،8
کد  ،9کد
11

آماده نبودن زيرساختهاي سختافزاري و تجهيزات کامپيوتري
مشکالت زيرساخت شبکه و تجهيزات نامتناسب با عصر فنآوري
اطالعات
فراهم نبودن زيرساختهاي نرمافزاري
فرآيند خدمات فني سخت افزاري براي پشتيباني از رايانهها و
تجهيزات جانبي
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تخصيص منابع

کد  ،1کد
 ،3کد ،6
کد  ،8کد
11

عدم اهميت سازمانهاي قانونگذار به جذب منابع انساني شايسته
وجود قوانين و مقررات دست و پاگير حاکم بر اداره سازمانهاي دولتي
تشتت قوانين و مقررات (تناقض ،عدمانعطافپذيري و  )...در آموزش
کارکنان
فرايندهاي ناکارآمد و طوالني تدوين و تصويب قوانين و مقررات
قانون مديريت خدمات کشوري بدون توجه به الزامات تخصصي منابع
انساني
نبود قوانين مربوط به حمايت آموزشي و عدم پشتيباني از اجراي
آموزش
نداشتن پشتوانه و الزام قانوني براي تجزيه و تحليل و نيازسنجي علمي

تدوين و تصويب قوانين و اسناد

کد  ،1کد
 ،6کد 8

عدم التزام و پايبندي به مقررات در برگزاري آموزش منابع انساني
حاکميت سليقهها به جاي ضابطه
اجراي ظاهري و تفسيري مقررات آموزشي
ايجاد بستر براي شکستن قوانين
ثبات نسبي قوانين و اعمال نظر افراد بانفو در برگزاري دورهها
صرف برگزاري دورهها و پر کردن ساعت آموزشي الزام شده در قانون
مديريت خدمات کشوري

جاري سازي

قوانين و و اسناد باالدستي

کد  ،2کد
 ،5کد 10

نبود شاخ هاي الزم در توزيع منابع و اعتبارات به واحدهاي دانشگاه
محدوديت در تخصي رديف آموزشي کارکنان
اولويت نداشتن آموزش منابع انساني در تخصي منابع مالي
رويکرد ناصحي در بودجهريزي آموزش منابع انساني
کمي اعتبارات و بودجه نامناسب واحد آموزش
مسير غلط و کند ساختار دانشگاه در پرداخت حقالزحمه مدرسين
داخلي و مؤسسات آموزشي
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رويکرد به آموزش و توسعه منابع انساني
هنجارها و ارزشهاي دانشگاهي

کد  ،3کد
 ،4کد ،7
کد 10

تمرکزگرايي و ساختار معيوب حاکم
عدم تعريف پست سازماني براي فرآيندهاي نيازسنجي ،طراحي و
ارزشيابي آموزش در نمودار سازماني دانشگاه
تعريف نشدن رويهها و فرآيندهاي بين بخشي
تشريفات زائد اداري و کاغذبازي در فرايند آموزش منابع انساني
نظام متمرکز تصميمگيري در رويهها و اقدامات مربوط به فرآيند
آموزش
عدم سازماندهي درست واحدهاي منابع انساني و کارهاي موازي
شفاف نبودن مسئوليتها و اختيارات کارکنان و سطوا سازماني زياد
اعمال برخي از محورها و موضوعات دورههاي غيرکاربردي از باال

ساختار و جايگاه منابع انساني و آموزش

فرهنگ دانشگاهي و منابع انساني

کد  ،5کد
 ،6کد 9

بررسي نشدن آموزشهاي منابع انساني در بافت فرهنگ و توجه به
مقوله فرهنگ بهعنوان زيربنا
غلبه روابط بر ضوابط ،هنجارها و ارزشهاي دانشگاهي
عدم خودباوري و تضاد و تعارض در منابع انساني
مورد توجه نبودن اصالت دانشگاه و حف نمادهاي دانشگاه
ضعف کارکنان مراکز اداره آموزش کارکنان در روحيهي کار جمعي با
اخالق حرفهاي ،انضباط و سختکوشي ،احساس بالندگي و ...
عدم سوق روابط در راستاي تشويق به يادگيري ،بهرهوري و پيشرفت
سرکوب روحيه نوآورانه و ساختارشکنانه
کمرنگ بودن فرهنگ يادگيري يا دگرآموزي از ديگران
تأکيد بر آمار و سرانه بهجاي اثربخشي

ساختار سازماني و منابع انساني

کد  ،2کد
 ،3کد ،6
کد  ،7کد
 ،9کد 10

نگاه غيرتخصصي به مديريت منابع انساني
نهادينه نشدن رويکرد آموزش منابع انساني در سط دانشگاهها
ضعف باور به مباحث منابع انساني و بيتفاوتي به سيستمهاي منابع
انساني
آموزش منابع انساني به عنوان عامل تغيير
تأکيد بر قوانين و مقررات تا بهرهوري منابع انساني
الگوي هني اداري سياستگذاران و مجريان دانشگاهي
عدمپذيرش مقبوليت و مشروعيت مديريت منابع انساني
نگاه هزينهاي و دست دوم دستاندرکاران و مديران به آموزش منابع
انساني
عدم اعتقاد مديران به نقش و جايگاه آموزش و تأثير آموزشها بر
عملکرد افراد
رويکرد گذشتتهنگتر ايتن نظام آموزشي و آموزش صرفاً براي گزارش
سوق دادن بودجه و توان فکري به سمت آموزشهاي غيرکاربردي در
نتيجهي ديدگاههاي سياسي و رواج حس بيتفاوتي و بيانگيزگي
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مهارت و توانايي منابع انساني

کد  ،1کد
 ،3کد ،5
کد 8

فقدان نگرش کلنگر و جامع به همه ابعاد و فعاليتهاي دانشگاهي
فقدان نگاه استراتژيک به مديريت منابع انساني دانشگاهها
عدمهمسويي عمودي راهبرد منابع انساني و راهبرد دانشگاه
ناهماهنگي بين فرآيندها و ويژگيهاي منابع انساني در راستاي
استراتژي سازمان
فقدان همراستايي آموزش منابع انساني با برنامه استراتژيک منابع
انساني
عدمانعکاس برنامه وزارت علوم در زمينه توسعه منابع انساني
عدمارتباط بين اسناد باالدستي وزارت علوم و برنامههاي آموزش و
توسعه کارکنان دانشگاهها
درنظر نگرفتن دانشگاه بهعنوان شريک راهبردي برنامههاي توسعه و
طرا تحول

جهتگيري و يکپارچگي استراتژيک

کد ،1
کد  ،4کد
 ،5کد ،8
کد  ،9کد
11

عدم نگاه جامع و يکپارجه به کارکردهاي آموزش منابع انساني
جامع نبودن برنامهي آموزش و توسعه منابع انساني
عدم جامعيت در طراحي برنامههاي آموزشي
عدمارتباط و استمرار فرآيندهاي آموزش کارکنان
عدم برنامهريزي جهت تدوين فرآيندي جامع و کامل به منظور
سنجش اثر بخشي
بهره نبردن از نظام جامع آموزش کارکنان دانشگاه بر اساس
استانداردهاي ايزو  10015و ايزو 29990
بيتوجهي به استانداردهاي آموزش تخصصي ( )STSو استانداردهاي
آموزشي دوره ()CTS

سيستم آموزش و توسعه يکپارچه

سيستمي

کد  ،4کد
 ،5کد ،7
کد 10

ناهمخواني دانش و مهارت مسئوالن آموزش و توسعه منابع انساني و
عدم حضور فرد متخص در جايگاه
عدم استخدام و استفاده از متخصصان آموزش و توسعه ،تکنولوژي
آموزشي ،برنامهريزي درسي و ساير رشتههاي علوم تربيتي در راهبري
نظتام آموزشتي
عدم توانايي پشتيباني مديران اجرايي و نقش منفي ساير مديران
واحدهاي در آموزش و توسعه منابع انساني
ناآشنايي کارشناسان آموزش به اصول علمي تجزيه و تحليل و
نيازسنجي
ناآشنا بودن مسئولين به فرآيند ارزشيابي ،آزمونسازي و اعتبارسنجي
آزمونها
تسلط نداشتن بسياري از کارشناسان به مقوله تهيه طراهاي آموزشي
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ارتباط آموزش با ساير فرآيندهاي منابع انساني
کارکنان

جامعهپذيري و آشناسازي

کد ،2
کد ،4
کد  ،5کد
 ،9کد 10

اطالعرساني نامناسب و ابالغ قوانين ،مقررات و رويههاي آموزش منابع
انساني و تغييرات و اصالحات مربوطه
عدم ابالغ اهداف و مسئوليتهاي مربوط به نظام آموزش منابع انساني
و عدمدسترسي به بخشنامههاي آموزشي و بياطالعي کارکنان
عدم ابالغ بهموقع و مناسب شرا شغل به واحدهاي دانشگاه
عدمآگاهيبخشي مديران و کارکنان از فرآيند و روشهاي آموزش و
توسعه
بياطالعي کارکنان از فلسفه و اهداف برنامهها ودستورالعملهاي
آموزشي
تداخل زمان کاري کارکنان با برنامههاي آموزشي بر اثر هماهنگ
نکردن با مديران واحدها

آگاهيبخشي و اطالعرساني

کد  ،4کد
 ،6کد 7

آماده نکردن بستر براي آشناسازي کارکنان قبل از ورود به دانشگاه
تعريف نشدن سازوکار جامعهپذيري کارکنان با نقش فعال واحد
آموزش
عدم مرور واقعي شغل توسط متقاضيان
عدمآشنايي کارکنان از شرا وظايف و مسئوليتها
آشنا نبودن کارکنان جديد با ارزشها و هنجارهاي دانشگاهي
انتصاب و اشتغال بدون آموزش
ترسيم نکردن کارراهه شغلي براي کارکنان جديدالورود

آشناسازي و آگاهيبخشي

کد  ،2کد
 ،3کد ،5
کد  ،8کد
9

عدم ارتباط و انسجام نظام آموزش کارکنان با ساير نظامهاي مديريت
منابع انساني شامل جذب و انتصاب ،حقوق و دستمزد و ارزيابي
عملکرد
برانگيزاننده نبودن نظام انگيزشي براي ايجاد رغبت در دورههاي
آموزشي و بکارگيري آنها
عدم ارتباط مناسب شاخ هاي سيستم آموزش با سيستم ارزيابي
عملکرد
عدم ارتباط دورهي گذرانده شده و مسير ارتقاک شغلي
تتأثير انتدك نتتايج ارزشيابي آموزشي در سرنوشت شغلي افراد
جابه جايي مکرر کارکنان در شغل هاي مختلف بدون تعيين نيازهاي
آموزشي
ارزيابي غيرحرفهاي عملکرد مديران و کارشناسان اداره آموزش
کارکنان
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منابع و مراجع نيازسنجي

کد  ،1کد
 ،4کد ،6
کد  ،7کد
9

تعيتين نشتدن اهتداف مشتخ آموزشي براي متصديان هر يک از
مشاغل
تدوين نشدن طراهاي آموزشي بر مبنتاي نيتازهتاي آموزشي واقعي و
اهداف مستند شده آموزشي
تناسب نداشتن برنامههاي آموزش و بهسازي با فعاليتهاي شغلي
کارکنان
بهره نبردن از مدل و الگوهاي علمي در طراحي و برنامهريزيهاي
آموزشي
روشهاي تکراري در طراحي تمامي دورههاي آموزشي
نبودن استاندارد و طرا درس مشخصي براي مطالب آموزشي

اهداف و روشهاي طراحي

کد  ،2کد
 ،4کد ،5
کد 8

نپرداختن به نيازهاي ويژه و متنوع فراگيران
ناهمگن بودن کارکنان دانشگاه (بيتوجهي به ويژگيهايي نظير سابقه،
تحصيالت ،جايگاه سازماني و )...
پراکندگي دانش و تحصيالت و اختالف سني ميان کارکنان
بيتوجهي به سبک يادگيري متفاوت کارکنان
عدم توجه به معيارهاي علمي ،ويژگيهاي شغلي ،تجارب قبلي و
رفتارهاي ورودي فراگيران در انتخاب محتوا
بيعالقگي کارکنان نسبت به انتخاب دورههاي درخواستي

ويژگيهاي فراگيران

نيازسنجي

کد  ،2کد
 ،3کد ،5
کد  ،7کد
 ،8کد 11

تعيين نکردن نيازهاي کارکنان بر مبناي اهداف و استراتژي سازمان
عدماستخراج نيازهاي آموزشي از منابع اصلي سازمان ،شغل يتا
وظيفته و فرد
نبود مرجعي براي اعالم نياز آموزشي به شکل سيستماتيک
برنامههاي آموزش و بهسازي نامتناسب با فعاليتهاي شغلي کارکنان
بيتوجهي به نيازهاي فردي و شخصي کارکنان و نبود مشارکت فعال و
موثر کارکنان در انجام نيازسنجي
محدود کردن منابع نيازسنجي به نظر مديران واحدها
بهره نبردن از نتايج ساير فرآيندهاي منابع انساني مانند ارزيابي
عملکرد در نيازسنجي آموزشي

مدلها و فنون

کد  ،1کد
 ،3کد ،5
کد  ،8کد
 ،9کد 11

فقدان الگو و مدل خاو و مدون نيازسنجي آموزشي
عدمتوجه به نيازهاي آموزشي به عنوان نقطه آغازين در برنامههاي
آموزشي
اولويتبندي نکردن نيازهاي آموزشي بر مبناي اهداف سازماني
بهره نبردن از روشهاي جديد نيازسجي مرل ديکوم و ...
بيتوجهي به فنون جديد و مشارکتي نيازسنجي

نيازسنجي آموزشي
طراحي و برنامهريزي آموزشي
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کد  ،2کد
 ،3کد ،6
کد  ،9کد
 ،10کد
11

بهره نبردن از منابع آموزشي متنوع و محدود کردن آن
کمبود يا نبود تجهيزات و امکانات آموزشي
فرسودگي و کمبود تجهيزات آموزشي و کمکآموزشي
نامناسب بودن فضاهاي آموزشي
فقدان تيمهاي مجازي حرفهاي آموزش

کد  ،1کد
 ،3کد ،5
کد  ،8کد
10

عدم بهکارگيري اساتيد حرفهاي و مجرب
بيانگيزگي و تعهد پايين استادان و اشتغال آنان به امور غيرتخصصي
مشکلزا بودن يافتن مدرس با تخص هاي متفاوت
عدم ايجاد انگيزه از سوي مدرسان
شکاف تئوري و عمل در تدريس مدرسان دورهها

مدرسان

کد  ،1کد
 ،3کد ،4
کد  ،5کد
 ،7کد ،8
کد  ،9کد
11

عدم استفاده از طراهاي مختلف و متنوع نبودن روشهاي اجراي
آموزش
محدود شدن به سخنراني و بکار نگرفتن روشهاي آموزشي فعال
بيتوجهي به روشهاي توسعه مانند منتورينگ و کوچينگ
عدم استفاده الزم از روشهتاي آموزشتي الکترونيکتي و از راه دور
بيتوجهي به روشهاي آموزش فردي شده
حرفهاي نشدن مربيگريها
غيرعملياتي بودن و کاربردي نبودن آموزش و کمبودن مدت زمان
دورهها

روشهاي آموزش و توسعه

مواد و محتوا

کد  ،1کد
 ،2کد ،3
کد  ،6کد
 ،8کد 11

عدمتناسب محتواي آموزشي با اهداف تعيين شده
محتواي آموزشي از باال به پايين و ديکته شدن از طريق سلسهمراتب
سازماني
فاصله زياد مباحث مطرا شده با اهداف برگزاري دوره
بهروز و کاربردي نبودن محتواي دورهها و عدمارتباط محتوا با مسائل
جاري دانشگاهها
تکيه اصلي بر شناسايي و معرفي مواد آموزشي تهيه شتده و موجتود
در بتازار
بهره نبردن از مواد درسي پشتيبان براي يادگيري
ارائه حجم زيادي از مطالب در يک روز

آموزشي

منابع و امکانات
اجراي آموزش
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کد  ،2کد
 ،4کد ،6
کد 9

تاکيد اصلي بر ارزشيابي از آموختههاي کارکنان و توجه نداشتن به
ديگر معيارهاي ارزشيابي
محدود شدن ارزشيابي آموزشي به نفر ساعت برگزاري دورهها
ارزيابي سطحي برنامهها و عدم ارايه بازخورد و ميزان بهبود فرآيندها
پس از دوره آموزش
بي توجهي به معيارهايي مانند نرخ انتقال يادگيري
اشتباهات در تجزيه و تحليل دادههاي بهدست آمده و يا دادهسازي
عدم توجه کافي به ضرايب وزني شاخ ها و سطوا ارزيابي

کد  ،2کد
 ،3کد ،5
کد  ،6کد
 ،10کد
11

فقدان طراريزي سازوکار شناسايي کاستيها و نارساييها
نسنجيدن کارآيي روشها ،ابزارها ،و عوامل دخيل در آموزش
عدم ارائه موثر نتايج اثربخشي به مديران و سرپرستان
بيتوجهي به هشدارهاي عدم اثربخشي دورهها بر اساس شاخ هاي
علمي
واکاوي نشدن داليل بهرهوري پايين کارکنان و ارتباط آن با چگونگي
آموزش و توسعه
عدم بازنگري و اصالا مستمر فرآيندها و رويههاي مربتوط بته آموزش
تتأثير انتدك نتتايج ارزشيابي آموزشي در اصالا نظام آموزشي
ارزشيابي عملياتي ناق و عدم بازخورد نتايج آن

پايش آموزش

کد  ،1کد
 ،3کد ،4
کد  ،7کد
8

آماده نبودن هن ،تفکر و ظرفيت کارکنان براي انتقال آموزش به
محيط کار
پايين بودن انگيزه انتقال آموخته توسط کارکنان
پايين بودن سط دانش و آگاهي کارکنان جهت شرکت در دورهها
کارآمد نبودن عملکرد کارکنان بهواسطه برگزاري دورههاي تخصصي

ويژگيهاي فردي

شيوه و الگوهاي سنجش اثربخشي

کد  ،1کد
 ،3کد ،5
کد  ،6کد
 ،7کد
 ،10کد
11

بهره نبردن از ارزيابيهاي حين دوره در فرآيند نيازسنجي ،طراحي و
برنامهريزي و اجراي آموزش
بهره نبردن از مدل جامع سنجش اثربخشي با توجه شرايط بومي
حاکم بر دانشگاهها
استفاده صرف از نظرسنجي و پرسشنامه در ارزشيابي دوره و
بيتوجهي به ميزان يادگيري ،تغيير در رفتار فراگيران و نتايج مؤثر بر
سازمان
عدم اجراي ارزشيابيهاي تکويني و تراکمي
بهره نبردن از الگوهاي رايج مرل کرك پاتريک و يا محدود شدن به
سطوا يک
در نظر نگرفتن ارزيابي اثربخشي برنامههاي آموزشي از طريق کارکناني
که در ارتباط با ارباب رجوع هستند.

اثربخشي

معيارهاي ارزشيابي و تحليل

ارزشيابي اثربخشي و پايش
انتقال آموزش
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ويژگيهاي محيط دانشگاه

کد  ،3کد
 ،5کد ،6
کد 10

مستند نکردن فرآيند ،دستورالعمل و ابزارهاي آموزش
مستند نبودن فرايندها و عدم حف تجارب سازماني
عدم تمايل مديران به ثبت تجربيات موفق و ناموفق و اندوختههاي
تجربي و عملي (دانش ضمني) خود
ناآشنايي با روشهاي مستندسازي

مستندسازي

کد  ،3کد
7

بيتوجهي به دانش کسب شده حاصل از خطاها و تجربيات
بي تفاوتي مديران به آينده سازمان و تمايل به انحصاري نمودن
اطالعات و تجربيات
فقدان تعاريفي روشن از تجربه سازماني و ناآشنايي با فرآيند کسب
تجارب
فقدان معيارهاي دقيق به منظور ارزشگذاري و انتخاب تجارب
ارزشمند

تجارب سازماني

کد  ،3کد
 ،7کد ،8
کد 10

ترويج نشدن چشماندازي روشن توسط مديريت ارشد دانشگاه
فقدان فرآيندهاي سيستماتيک براي نگاشت دانش و مديريت منابع
اطالعاتي
فقدان سازوکاري براي حف و تسهيم دانش بين کارکنان دانشگاه
بيتوجهي به سازماندهي تسهيم دانش بين اساتيد دانشگاه و کارکنان
غيرهيأت علمي
چرخهي تکراري سومديريتها در نتيجه ناآشنايي با تجارب گذشته
مديران دانشگاهي

حفظ و تسهيم دانش

آموزشي

کد  ،2کد
 ،4کد ،6
کد  ،7کد
 ،8کد ،9
کد 11

عدم حمايت مديران ،سرپرستان و همکاران از دورههاي آموزشي و
بکارگيري آموختهها در محيط کار
ارزيابي نشدن انتقال آموختهها به محيط کار و در نظر نگرفتن تدابير
تشويقي و تنبيهي متناسب با ارزيابي
مقاومت سيستم براي آزادي فراگيران جهت انتقال آموختهها و ايجاد
تغيير
عدم اعتقاد و انتظار کارکنان از بهبود عملکرد در نتيجه دورهها

ويژگيهاي

کد  ،3کد
 ،4کد ،7
کد 8

بيتوجهي به نتايج کاربرد آموختهها در محيط کار
نامناسب بودن زمان برگزاري دورهها
بهره نبردن از همکاران بهعنوان مدرس
عدم مشارکت کارکنان در نيازسنجي آموزشي
ساير موارد مطرا شده مربوط به آموزش در مقولههاي ديگر

مديريت دانش و تجارب
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همانطور که از جدول شماره ( )2مشاهده ميشود ،در نتيجهي کدگذاري اسناد و مصاحبهها 215 ،کد
ثانويه استخراج شد که در نتيجه تحليل و دستهبندي آنها  33مؤلفه و  14بعد؛ تجزيه و تحليل مشاغل
و شايستگي (تجزيه و تحليل مشاغل ،شايستگي) ،نيازسنجي آموزشي (مدلها و فنون ،منابع نيازسنجي)،
طراحي و برنامهريزي (اهداف و روشها ،مواد و محتوا ،ويژگيهاي فراگيران) ،اجراي آموزش (منابع و
امکانات ،مدرسان ،روشهاي آموزش و توسعه) ،ارزشيابي و پايش (ارزشيابي اثربخشي ،پايش) ،انتقال
آموزش (فردي ،آموزشي ،محيطي) ،سيستمي (يکپارچگي استراتژيک ،آموزش يکپارچه ،ارتباط با ساير
فرآيندها) مديريت دانش و تجارب (مستندسازي ،حف و تسهيم دانش ،مديريت تجارب) ،فرهنگ (رويکرد
به منابع انساني ،هنجارها و ارزشهاي دانشگاهي و منابع انساني) ،قوانين و اسناد باالدستي (تدوين و
تصويب ،جاريسازي) ،مالي و بودجه (منابع مالي و بودجه ،تخصي منابع) ،آشناسازي و آگاهيبخشي
(آشناسازي ،آگاهيبخشي و اطالعرساني) ،ساختار سازماني و منابع انساني (ساختار ،توانايي و مهارت) ،و
فنآوري (سامانه منابع انساني و زيرساخت) را ميتوان تحت عنوان آسيبهاي نظام آموزش منابع انساني
دانشگاهها قلمداد نمود.
در مرحله دوم ،جهت تعيين اعتبار الگو از روش حداقل مربعات جزئي با استفاده از نرمافزار اسمارت پي .ال .اس 1براي
برآورد مدل اندازهگيري الگوي تدوين شده بهره گرفته شد .شکل ( )1خروجي نرمافزار در خصوو مدل اندازهگيري و
شکل ( )2نمرات  tمربوط به بارهاي عاملي را نشان ميدهد.

Smart PLS 1
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شکل ( :)1مدل اندازهگيري الگوي آسيبشناسي آموزش منابع انساني در آموزش عالي
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مقايسه معناداري بارهاي عاملي
در اين مرحله بار عاملي هر يک از نشانگرها بر سازههاي نهان مربوط به خود نشان داده شده است.
براساس اطالعات به دست آمده از شکل ( )2و جدول ( ،)3اگر مقدار  tدر بارهاي عاملي از  2/58باالتر
باشد در سط  0/01و اگر از  1/96باالتر باشد در سط  0/05معنادار ميباشند که در نتيجه تمامي ابعاد
و مؤلفهها در هر دو مرتبه عاملي در سط  0/01معنادار ميباشند.
جدول ( :)3مقادير بار عاملي و  tبراي آسيبهاي آموزش منابع انساني در آموزش عالي
ابعاد

بارعاملي

آماره تي

ابعاد

بارعاملي

آماره تي

تجزيه و تحليل مشاغل
و شايستگي

0/81

25/82

فنآوري

0/79

23/74

نيازسنجي آموزشي

0/83

21/54

سيستمي

0/78

14/89

طراحي و برنامهريزي

0/85

24/62

فرهنگ

0/73

14/13

اجراي آموزش

0/84

26/63

جامعهپذيري و آگاهي
بخشي

0/72

14/09

ارزشيابي اثربخشي و
پايش

0/86

28/83

ساختارسازماني و منابع
انساني

0/73

12/84

انتقال آموزش

0/84

24/69

قوانين و اسناد باالدستي

0/63

11/40

مديريت دانش و تجارب

0/71

11/10

مالي و بودجه

0/62

9/51

برازش مدلهاي اندازهگيري شامل بررسي پايايي و روايي سازههاي پژوهش است .فورنل و الرکر 1براي بررسي پايايي
سازهها سه مالك را پيشنهاد ميکنند؛ پايايي ،پايايي ترکيبي 2هريک از سازهها و ميانگين واريانس استخراج شده.3
مطابق الگوريتم تحليل مدلها در روش پي .ال .اس .اس.اي.ام 4براي بررسي برازش مدلهاي اندازهگيري سه معيار
پايايي ،روايي همگرا و روايي واگرا استفاده و نتايج زير حاصل شده است:
پايايي :براي بررسي پايايي مدلهاي اندازهگيري معيارهاي ضرايب بار عاملي ،آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي محاسبه
شد :مقادير بارهاي عاملي مدل در شکل ( )1در سط همبستگي باال بهخوبي ابعاد و مؤلفههاي پژوهش را اندازهگيري
کرده است.
آلفاي کرونباخ :معيار کالسيک براي سنجش پايايي و ارزيابي پايداري دروني محسوب ميشود .پايداري دروني نشانگر
ميزان همبستگي سازه و شاخ هاي مربوط به آن است .در مدل پژوهش حاضر سرحد ضريب معرفي و باالتر از 0/7

Fornell & Larcker 1
Composite Reliability2
Average Variance Extracted 3
PLS-SEM 4
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به شرا جدول ( )4نشانگر پايايي قابل قبول است .پايايي ترکيبي :1برتري اين معيار نسبت به آلفاي کرونباخ اين است
که پايايي با توجه به همبستگي سازههايشان با يکديگر محاسبه ميشود .مقدار پايايي ترکيبي باالي  0/7براي هر سازه
نشان از پايداري دروني مناسب مدل اندازهگيري پژوهش است (جدول .)4
روايي همگرا :معيار ميانگين واريانس استخراج شده  2نشانگر ميانگين واريانس بهاشتراك گذاشته شده بين هر سازه با
شاخ هاي خود است که با توجه به نتايج حاصل شده در جدول ( )4مقادير به دست آمده باالي  0/5ميباشد .لذا
مقادير بارهاي عاملي و ضرايب آلفاي کرونباخ ،پايايي ترکيبي و ميانگين واريانس استخراج شده به دست آمده مناسب
بودن وضعيت پايايي و روايي همگراي مدل پژوهش را تأييد کرد.
جدول ( )4معيارهاي کلي کيفيت مدل
متغيرهاي مکنون

ميانگين

آلفاي

پايايي

ضريب

مقادير

واريانس

کرونباخ

ترکيبي

تعيين

اشتراکي

افزونگي

استخراج شده
تجزيه و تحليل مشاغل
و شايستگي

0/63

0/85

0/85

0/66

نيازسنجي آموزشي

0/73

0/87

0/91

0/69

0/52

طراحي و برنامهريزي

0/63

0/92

0/93

0/73

0/52

اجراي آموزش

0/58

0/89

0/91

0/70

0/45

0/38

ارزشيابي اثربخشي و
پايش

0/70

0/93

0/94

0/74

0/58

0/48

انتقال آموزش

0/58

0/89

0/91

0/71

0/60

0/48

مديريت دانش و
تجارب

0/63

0/88

0/91

0/50

0/48

0/30

فنآوري

0/56

0/80

0/86

0/63

0/34

0/33

سيستمي

0/58

0/87

0/90

0/61

0/43

0/34

فرهنگ

0/55

0/83

0/88

0/53

0/38

0/27

جامعهپذيري و آگاهي
بخشي

0/66

0/87

0/90

0/53

0/30

0/61

ساختارسازماني و منابع
انساني

0/48

0/63

0/78

0/54

0/16

0/23

CR 1
AVE 22

0/45

0/40
0/47
0/43
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قوانين و اسناد
باالدستي

0/54

0/78

0/85

0/40

0/31

0/20

مالي و بودجه

0/51

0/75

0/83

0/39

0/27

0/19

روايي واگرا :سومين معيار سنجش برازش مدلهاي اندازهگيري ،روايي واگراست که با روش بارهاي عاملي متقابل و
روش فورنل الرکر بررسي ميشود .در روش اول ،ميزان همبستگي بين شاخ هاي يک سازه با آن سازه و ميزان
همبستگي بين شاخ هاي يک سازه با سازههاي ديگر مقايسه ميشود .از آنجا که مقادير همبستگي بين بارهاي عاملي
شاخ هاي مربوط به هريک از سازهها با يکديگر بيشتر از ميزان همبستگي آن شاخ با سازه ديگري غير از سازه
خود در هر مرتبه است؛ بنابراين ،اين امر واگرايي مناسب الگو را نشان ميدهد.
در روش دوم ،ميزان رابطه يک سازه با شاخ هايش در مقايسه رابطه آن سازه با ساير سازههاست؛ بررسي اين موضوع
توسط يک ماتريس انجام ميشود که خانههاي آن حاوي ضريب همبستگي بين سازهها و جذر مقادير اي .وي .اي
مربوط به هر سازه است .مطابق ماتريس روايي واگرا با روش فورنر الرکر ،مقدار جذر  AVEمربوط به تمامي سازهها که
در خانههاي موجود در قطر اصلي ماتريس قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگي ميانشان که در خانههاي زيرين و چپ
قطر اصلي قرار دارند ،بيشتر است؛ لذا ،سازههاي مدل تعامل بيشتري با شاخ هاي خود داشتند تا با سازههاي ديگر و
اشتراکي1
روايي واگراي مدل در حد مناسبي است .براي بررسي کيفيت مدل اندازهگيري هر متغير مکنون نيز از شاخ
و شاخ افزونگي 2نيز استفاده ميکنند ( .)37مقادير مربت اين شاخ نيز نشانگر کيفيت مدل اندازهگيري متغيرهاي
مکنون در هر دو مرتبه است (جدول  .)4در نهايت بر اساس ضريب تعيين حاصل شده از الگو؛ متغيرهاي ارزشيابي
و پايش ،طراحي و برنامهريزي ،و انتقال آموزش ،به ترتيب (با ضريب تعيين  )0/71 ،0/73 ،0/74بيشترين
تبيين و متغيرهاي مديريت دانش و تجارب ،قوانين و اسناد باالدستي و مالي و بودجه به ترتيب (با ضريب
تعيين  )0/31 ،0/40 ،0/50کمترين تبيين را از الگوي آسيبشناسي آموزش منابع انساني دانشگاهها
نشان دادند.
بحث و نتيجهگيري
همانطور که در بخش يافتهها ارائه شد ،آسيبهاي آموزش منابع انساني در آموزش عالي را ميتوان
در قالب  34مؤلفه و  14بعد دستتتهبندي کرد .با نگاهي به اين ابعاد و مؤلفهها و با توجه به مدل تدوين
شتده بهنظر ميرستد آستيبها در مدل حاوي دو ستط اصتلي باشتند .ستط نخستت فرآيندي بوده و
آستيبهاي نظام آموزش کارکنان در اين ستط با رويکردي فرآيندي و در قالب آستيبهاي اصتلي آموزش
ميتوانند مدنظر قرار بگيرند .بهعبارتي ديگر آستيبهاي اين ستط مستتقيماً هستتهي اصتلي فعاليت و

CV Com1
CV Red2
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اختيتارات واحد آموزش کارکنتان دانشتتتگتاه را در بر ميگيرد ،لذا با اين نگتاه ،تجزيته و تحليل مشتتتاغل و
شتايستتگي ،نيازستنجي آموزشتي ،طراحي و برنامهريزي ،اجراي آموزش ،ارزشتيابي و پايش ،آشتناستازي و
آگاهيبخش تي ،انتقال آموزش ،مديريت دانش و تجارب در اين ستتط قرار ميگيرند .ستتاير ابعاد واکاوي
شتتتده را ميتوان در قالب ستتتط زمينهاي و پيشتتتايندي آموزش در نظر گرفت که بر روي فرآيندها و
فعاليتهاي اصتلي آموزش در ستط نخستت اثرگذارند .لذا در اين ستط فنآوري ،ستيستتمي ،قوانين و
استناد باالدستتي ،ستاختارستازماني و منابع انساني ،فرهنگ دانشگاهي و منابع انساني ،و مالي و بودجه قرار
ميگيرند.
موضتوع قابل توجه ،نقش تعاملي اين ابعاد با همديگر استت .در واقع هر کدام از اين ابعاد ممکن استت
از ستتاير مؤلفهها تأثير گرفته و بر آنها تأثير گذارد .نوآوري پژوهش حاضتتر از نظر موضتتوعي و ارتباط با
نياز جامعه دانشتگاهي و اولويتهاي پيشبينيشتده در استناد باالدستتي مبتني بر آموزش و توستعه منابع
انساني و نيز از نظر روشهاي آماري تحليل دادهها قابل توجه است .در اين پژوهش ،الگوي آسيبشناسي
آموزش منابع انستاني دانشتگاهها ضتمن توجه به مدلهاي آستيبشتناستي و با بهرهگيري از نظر خبرگان
حوزهي منابع انساني دانشگاهها در قالب چارچوب مفهومي و آزمون آن با جمعآوري دادههاي ميداني در
دانشتگاهها ارائه شتد .اين الگو پاستخي به نياز واقعي دانشتگاهها بوده و چهارچوب و مؤلفههاي آن ميتواند
ضتمن ايجاد بينش الزم براي ستياستتگذاران آموزش عالي ،بستتر الزم براي اتخا تصتميمات مرتبط با
آسيبشناسي و سرآمدي آموزش و توسعه منابع انساني دانشگاهها را فراهم کند.
با توجه به ابعاد و مولفههاي استخراج و اندازهگيري شده ،پيشنهاد ميشود دانشگاهها از چهارچوب
تدوين شده در اين پژوهش براي آسيبشناسي و تعالي آموزش و توسعه منابع انسان در آموزش عالي
استفاده کنند .متناسب با نتايج بهدست آمده ساير پيشنهادات کاربردي به شرا زير ارائه شده است:
✓ ضمن آسيبشناسي مداوم بهعنوان اولين گام جهت مداخله ،متناسب با هر کدام از ابعاد
استخراج شده ،طراهاي بهبود تدوين و پيادهسازي شود.
✓ معاونت منابع انساني دانشگاهها ضمن توجه به آسيبهاي زيربنايي استخراج شده مانند فرهنگ
دانشگاهي و منابع انساني ،به برنامههاي مستمر و مدون آشناسازي ،اطالعرساني و آگاهيبخشي
جهت نهادينه شدن نگاه حرفهاي و تخصصي به منابع انساني در تمامي سطوا و بخشهاي
دانشگاه بهويژه رؤسا و مديران ارشد مبادرت ورزند.
✓ مؤلفههاي بعد سيستمي ،ضرورت سيستمي بودن ،برنامهريزي استراتژيک و همراستايي عمودي
و افقي برنامهها را در دانشگاه به ويژه در مديريت منابع انساني ،ضروري ميسازد.
✓ ضمن جذب و انتصاب مديران و کارشناسان آموزش بر اساس شايستگي ،تعريف پستهاي
تخصصي متناسب با آموزش کارکنان ،بازنگري ساختار سازماني و منابع انساني در دستور کار
وزات علوم و دانشگاهها قرار بگيرد.
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✓ ضمن بهرهگيري از مدلها و روشهاي علمي و بهروز تحليل شغل و نيازسنجي مانند ديکوم ،از
منابع مختلف نيازسنجي آموزشي استفاده شود و به ويژگيهاي مختلف از جمله سبک يادگيري
کارکنان توجه شود.
✓ در تدوين و اجراي قوانين و اسناد باالدستي و نيز تخصي منابع مالي الزامات تخصصي آموزش
و توسعه منابع انساني موردتوجه قرار گيرد.
✓ واحد آموزش کارکنان دانشگاهها ،ضمن بهره گرفتن از الگوهاي معتبر ارزشيابي اثربخشي
آموزش و پايش مستمر فرآيند آموزش کارکنان ،به نرخ انتقال يادگيري بهعنوان شاخ
اثربخشي و به شناسايي و مرتفع نمودن موانع فردي ،آموزشي و محيطي انتقال يادگيري توجه
نمايند.
در نهايت ،برخي از پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي به شرا زير ارائه ميشود:
➢ بررسي و اعتباريابي روابط بين ابعاد و مؤلفههاي استخراج شده در اين پژوهش؛
➢ اولويتبندي آسيبهاي آموزش منابع انساني دانشگاه بر اساس ابعاد و مؤلفههاي استخراج شده؛
➢ تدوين و اعتبارسنجي پرسشنامهي جامع آسيبشناسي آموزش منابع انساني در آموزش عالي
بر اساس ابعاد ،مقولهها و زيرمقولهي استخراج شده.
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تأثیر یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی توسعه حرفهای کارکنان
( مورد مطالعه :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )
منیژه احمدي*1
صمد باراني2
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چکیده
یادگیریسازمانی مهمترین سرمایه برای تسهیل توسعهحرفهای کارکنان و نیز تحول سازمانی محسوب میشود.
هدف پژوهش؛ بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی توسعه حرفهای کارکنان
در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است .روش پژوهش توصیفی -کاربردی و از نوع معادالت ساختاری
میباشد .جامعه آماری کلیه مدیران و کارشناسان مدیریتی سطوح باالی بانک مرکزی و سازمانهای تابعه( 429نفر)
که از میان آنها  203نفر نمونه به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
استاندارد یادگیری سازمانی(عزیزی؛  ،)1393تحول سازمانی(جانگاتر و پیتر دراکر؛ )2005و توسعه حرفهای
کارکنان(النگ و همکاران؛ )2015استفاده شد که روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی توسط آلفای کرونباخ
(یادگیری سازمانی ،0/95:تحول سازمانی ،0/92:توسعه حرفهای کارکنان )0/88:ارزیابی گردید .داده ها پس از جمع
آوری با استفاده از نرم افزار  SPSSو  AMOSتحلیل شدند .نتایج نشان داد یادگیری سازمانی بر توسعهحرفهای
کارکنان و تحول سازمانی تأثیر مستقیم داشته و توسعه حرفهای کارکنان در رابطه بین یادگیری سازمانی و تحول
سازمانی نقش میانجی معناداری دارد.

واژههای کلیدی :یادگیری سازمانی ،تحول سازمانی ،توسعه حرفهای کارکنان ،بانک مرکزی ،معادالت ساختاری

 1استاديار،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول )manijehahmadi@gmail.com
 2استاديار،دانشکده مديريت،دانشگاه هوايی شهید ستاری،تهران،ايران.
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 -1مقدمه
سازمانها در قرن بیست و یکم بیوقفه با تغییر مواجههستند .به منظور توانمندی در بازارهای رقابتی ،نکته
کلیدی این است که چگونه باید یاد بگیرند و دانایی جدید تولید کنند .فقط سازمانهایی میتوانند ضرورتها و
تغییرات محیطی را بهموقع پیشبینی و بقای خود را در محیط دائماً متغیر ادامه دهند که بر یادگیریسازمانی تمرکز
و بر ابعاد آن توجه نمایند( .)1یادگیری در سازمان یک عنصر کلیدی جهت بهبود تحوالت در راستای تغییرات شرایط
بازاری به شمار میرود .فیلهو1و همکاران ( )2018عنوان میکنند که تحول سازمانی در صورتی میتواند بهصورت
پایدار در سازمانی حفظ شود که همراه با یادگیری مداوم باشد که تحت عناصر متعددی صورت گیرد( ،)2جانزیک و
همکاران )2018(2و اسنسوالندر )2019(3در این خصوص به نقش واسطهای برخی عناصر اشاره میکنند .در مطالعات
خود به عناصر میانجی بسیاری بر شکلگیری نوع یادگیری در سازمان که منجر به بهبود در ابعاد مختلف آن میشود
اشارهشده است( 3و  .)4تیم 4و همکاران ( )2019میگوید در صورتی میتوان از تحول سازمانی سخن به میان آورد
که نقش متغیرهای میانجی برای آن را در نظر گرفت(.)5
از نظر خان ) 2019(5در بانکها عناصر متعددی منجر به بهبود وضعیت آنها میشود .بانکها بهعنوان مؤسسات
مالی نیاز به ایجاد ساختار منظم در بدنه خدماترسانی دارند که بتواند بهطور پایدار سود آنها را در جهت ادامه
فعالیت حفظ نماید .این موضوع زمانی رخ میدهد که آنها توانایی مداوم تغییرات را با توجه به الگوهای رخداده در
بازار از خود بروز دهند بهعبارتی نیاز به تحول مداوم سازمانی دارند ( .)6یادگیری سازمانی در بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران دارای اهمیت است چرا که رقابت دائمی در فضای عدماطمینان همراه با نوآوریهای فناوری ،با شدت
بیشتری همراه شده و این موضع در بخش بانکی نیاز به یادگیری سازمانی را بیشتر و ضروریتر میسازد .این شرایط
نیاز به اصالحات اساسی در چشمانداز راهبردی سازمان را بیشازپیش الزامی کرده و در فضای رقابت جهانی برای
جستوجوی مزیت رقابتی ،بهمنظور رشد و یا حتی بقاء ،در این محیط پویا برانگیخته است .در این حالت سازمانها
برای دستیابی به عملکرد بهتر در محیط متالطم کنونی ،باید از یادگیری سازمانی کمک بجویند .از سوی دیگر
تحول سازمانی یکی از عناصر ضروری سازمانهای امروزی مانند بانکها برای پاسخگویی به چالشهایجدید و
عملکرد رقبا ،انعطافپذیری و چابکی و سرعت عمل در پاسخ به تغییرات شدید و مستمر بازارها برای کسب مزیت
رقابتی بلندمدت است .تحول سازمانی با توسعه دانش و بینش جدید از دانش و تجربههای مشترک کارکنان است
و ظرفیت تأثیرگذاری بر رفتار و بهبود عملکرد سازمانی را خواهد داشت که هدف آن افزایش دانش و مهارتهای
کارکنان بهمنظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار است و سازمان را قادر میسازد تا بهسرعت با تغییرات محیطی
سازگار شود ،مراحل تحول سازمانی برای بانکها معموالً با کسب دانش ،توزیع دانش ،تفسیر دانش و حافظه است.
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از سوی دیگر توسعه حرفهای کارکنان عنصر ضروری در بررسی شرایط یک بانک خواهد بود ،چراکه در محیطی
که ویژگی آن پیچیدگی و تغییر مستمر است ،گفته میشود که ظرفیت توسعه حرفهای کارکنان بسیار بیشتر از
برنامهریزی استراتژیک محافظهکارانه و همگرا بهعنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی بهحساب میآیند .از سوی
دیگر توسعه حرفهای کارکنان برای حفظ توان مزیت رقابتی یک بانک در بازار مالی نیاز امروزی سازمانها میباشد
که در این حالت شناخت نیازها و انتظارات مشتریان و پاسخگویی به تغییرات ایجاد شده در بازار نقش کلیدی در
انتخابکارکردهای توسعه حرفهای کارکنان ایفا میکند .بدینمنظور ،بکارگیری جهتگیریهای استراتژیک در
سازمانها امری اجتنابناپذیر خواهد بود که برای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز مصداق خواهد داشت.
براساس این رویکرد میتوان بیان داشت که در زمینه تأثیر یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش
میانجی توسعه حرفهای کارکنان در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ خال تحقیقاتی دیده میشود .از سوی
دیگر بررسی این موضوع دارای فوایدی میباشد که منجر به بهبود تحول سازمانی در بانک مرکزی میشود .بررسی
این موضوع سبب میشود ،شناخت دقیقی از مؤلفههای یادگیری سازمانی و توسعه حرفهای کارکنان بر تحول
سازمانی در بانک مرکزی خلق و بتوان راهبردهای مناسبی در این سازمان ایجاد نمود.
پیشینه نظری
یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی فرایندی است که یک سازمان در طی زمان با بدست آوردن تجربه و استفاده از آن تجربه برای
ایجاد دانش ،خود را بهبود میبخشد .دانش ایجاد شده سپس در سازمان منتقل میشود .یادگیری سازمانی برای
همه سازمانها از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا ایجاد ،حفظ و انتقال دانش درونسازمان باعث تقویت سازمان
بهعنوان یک کل میشود .از نظر نیکولتی1و همکاران( )2019یادگیری سازمانی بهعنوان ابزار حفظ و انتقال دانش
درون سازمان است .برای تبیین میتوان گفت که حفظ و انتقال دانش درون سازمان باعث تقویت سازمان بهعنوان
یک کل میشود .تغییر لزوماً به معنای یادگیری نیست .سطوح مختلف یادگیری وجود دارد که هرکدام تأثیر متفاوتی
در مدیریت استراتژیک سازمان دارند .تئوری یادگیری سازمانی بر ایجاد دانش و استفاده از آن دانش درون سازمان
متمرکز است .جنبههای اصلی نظریه یادگیری سازمانی این است که یادگیری زمانی اتفاق میافتد که افراد در هنگام
یافتن و حل مشکالت ،در تعامل باشند .نظریه یادگیری سازمانی بر اهمیت توسعه فرهنگ یادگیری در سازمان
تأکید دارد ( .)7بروکما2و همکاران( )2019یادگیریسازمانی را به مفهوم خلق تعهد مدیریتی در یک سازمان میدانند.
در این حالت تعهد مدیریتی مبین توسعه و تسهیل حمایت مدیریتی و تعهد رهبری برای فرآیند نوآوری و انگیزش
کارکنان است .تعهد مدیریتی ،کارآمدی و یادگیری شخصی؛ توانایی سازمان را برای تغییر براساس شرایط محیطی
بهبود میدهد .همچنین یادگیری سازمانی به معنی خلق و انتقال دانش در فرایندهای طبقاتی سازمان میباشد که
با تلفیق ،انتقال و به اشتراک گذاری دانش در سازمان سبب میشود که تعامل در میان افراد و سیستمهای اطالعات
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بیشتر شده و عملکرد را بهبود بخشد .از سوی دیگر؛ یادگیری سازمانی را محیطی میدانند که متخصصان دانش
خود را بهصورت یک شبکه اجتماعی به اشتراک میگذارند .در این دیدگاه یادگیریسازمانی جایی که متخصصان
این سازمان دانش خود را در شبکههای خود به نام جوامع عملی ایجاد میکنند .این دیدگاهها باید بهعنوان مکمل
و نه متناقض تلقی شوند( .)8ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی عبارتند از:
-1تعهد مدیریت :مدیر باید فرایند تغییر را هدایت نموده ،مسئولیت ایجاد سازمانی را بر عهده گیرد که قادر به
بازتولید خود بوده و بتواند با چالشهای جدید روبهرو شود.
 -2دید سیستمی :کارکنان در بخشهای مختلف دید واضحی نسبت به اهداف سازمان داشته و بدانند که
چگونه میتوان به توسعه آن اهداف کمک کرد.
-3فضای باز و آزمایشگری :شرایطی که جستجوی یافتن راهحلهای انعطافپذیر و نوآورانه برای مشکالت
جاری و آینده سازمان فراهم بوده و فرهنگ ریسکپذیری و خالقیت را ترویج میدهد.
-4انتقال و یکپارچهسازی دانش :انتشار درونی دانش کسبشده در سطح فرد ،از طریق ارتباطات منعطف ،گفت
گو و بحث ،طراحی و توسعه سیستمهای اطالعات چابک بهمنظور تضمین صحت و قابلیت دسترسی اطالعات
است.
-5چشمانداز مشترک :هدف نهایی را ایجاد کرده ،خطرپذیری و نوآوری را تشویق میکند و در تعیین نوع دانشی
که سازمان ذخیره و منتقل میکند ،مهم میباشد.
-6فرهنگسازمانی :هنگامیکه اعضایسازمان برای انطباق با محیط خارجی و حلمشکالت یکپارچگی داخلی
تالش میکنند ،این فرهنگسازمانی است که آنها را ناخودآگاه به یادگیری سوق داده است.
 -7کار و یادگیری گروهی :تأکید بر اهمیت همراستایی کارکنان سازمان است تا از به هدر رفتن انرژی
جلوگیری شود.
-8اشتراک دانش :ظرفیت سازمان برای جابهجایی دانش ،بیانگر قابلیت انتقال و به اشتراک گذاشتن قدرت است
که الزمه موفقیت سازمان نیز محسوب میشود(.)9
تعهد سازمان به یادگیری منجر به تقویت فرهنگ یادگیری در سازمان میشود .در این فرهنگ با توجه به
گرایش سازمان به ایجاد دانش و استفاده از آن ،فرصتهای بیشتری برای یادگیری در سازمان فراهم میآید و ضمن
توسعه دانش افراد و سهیم شدن آنها در دانش یکدیگر از یکسو و افزایش قابلیت اجرای ایدهها ،فرایندها یا
محصوالت جدید از سوی دیگر ،ظرفیت نوآوری در سازمان افزایش مییابد .بنابراین ،سازمان متعهد به یادگیری به
سبب داشتن دانش و توانایی در فهم و پیشبینی نیاز مشتریان ،تعهد به نوآوری و جو یادگیری و استقبال از ایدههای
نو در سازمان قادر است نوآوری خود را باال ببرد .این مفهوم سبب میگردد که در آینده نزدیک ،فقط سازمانی
میتواند ادعای برتری کند که قادر باشد از قابلیتها ،تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمان به نحو
احسن بهرهبرداری نماید .هر قدر بر توانایی یادگیری سازمانی افزوده شود ،سازمان بهتر میتواند خود را با محیط در
حال تغییر سازگار کند و موفقتر باشد(.)10
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علی1و همکاران( )2019نظریه یادگیری سازمانی خود را بر اساس ابعاد سلسلهمراتب مورد بحث قرار دادند که
عبارتند از قابلیتهای پویا و یکپارچهسازی مفاهیم .این نظریه اثبات کرد که هر یک از مؤلفهها بر یادگیری سازمانی
اثرگذار هستند( .)11خان2و خان( )2019نظریه یادگیری سازمانی خود را براساس ابعاد رهبران تحولگرا مورد بحث
قرار دادند که شامل تقسیم دانش ،اشتراکگذاری آن و رسانههای اجتماعی .این نظریه اثبات کرد که هر یک از
مؤلفهها بر یادگیری سازمانی مؤثر خواهند بود( .)12نظریه یادگیری سازمانی تورتورال و همکاران ) 2020(3مبتنی بر
ابعاد فناوریهای صنعت و در دو بعد تواناییهای یادگیری و عملکرد تیمی و فردی میباشد(.)13
تحول سازمانی
تحولسازمانی به معنی خلق ویژگیهای عملیاتی جهت ایجاد هرچه مؤثرتر و کاراتر فعالیتها و فرایندهای
سازمانی است .در این حالت الزم است نوعی نگرش مبتنی بر ادراک کلی و همهجانبه و سیستماتیک از سازمان را
فراهم آورد( .)14اهمیت تحول سازمانی از اینجهت است که نوعی استراتژی پیچیده آموزشی برای تغییر باورها،
نگرشها ،ارزشها و ساختار سازمان به شمار میرود ،بهطوریکه این عوامل بتوانند خود را با تکنولوژیها ،بازارها و
چالشهای جدید بهتر تطبیق دهند .تحول سازمانی فعالیتی برنامهریزیشده و پایدار برای بکارگیری علوم رفتاری
در جهت بهبود سیستم با استفاده از روشهای تحلیلی و تحقیقی بهوسیله افراد سازمان میباشد( .)15ابعاد تحول
سازمانی عبارتند از؛
-1نفوذ مطلوب :تحول سازمانی سبب سرافرازی ،فرهمندی ،احترام و وفاداری کارکنان از رهبری است که حس
آرمانی را انتقال میدهد .نفوذ مطلوب باعث میشود که رهبران بهعنوان مدلهایی از نقش و الگوی رفتار برای
پیروان باشند.
-2انگیزش الهامی :برانگیختن و باال بردن انگیزش در پیروان که با توسل به احساسات آنها صورت میپذیرد.
تأکید انگیزش الهامبخش بر احساسات و انگیزههای درونی است نه بر تبادالت روزانه بین رهبر و پیروان.
-3تحریک هوشی :به معنای برانگیختن پیروان بهوسیله رهبری بهمنظور کشف راهحلهای جدید و تفکر مجدد
در مورد حل مشکالت سازمانی توسط پیروان است .در واقع رفتار رهبر ،چالشی را برای پیروان ایجاد میکند که
دوباره در مورد کاری که انجام میدهند کوشش و تالش کنند و در مورد چیزی که امکان انجام دارد ،دوباره تفکر
نمایند.
-4مالحظات شخصی :توجه به تفاوتهای فردی پیروان و ارتباط با تکتک آنها و ایجاد انگیزه از طریق
واگذاریمسئولیتها برای یادگیری و تجربه میباشد(.)16

Ali
2 Khan
3
Tortorella & et al
1
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هورن و همکاران )2019(1نظریه تحولسازمانی خود را براساس آزمایش قدرت تعریف نمودند( .)17کیان و
همکاران ) 2019(2نیز بر ابعاد شبکه تولید از جمله چرخه عمر و زنجیره ارزش تأکید داشتند( .)18هوپیا)2019(3
نظریه تحول سازمانی خود را براساس ابعاد درک و شناسایی تحول موردبحث قرارداد که بر ابعاد اصالح در آموزش
و الگوی تغییر تمرکز داشت(.)19
توسعه حرفهای کارکنان
توسعهحرفهای به مجموعه عملکردهای کارکنان گفته میشود که در نهایت سبب افزایش توانایی آنها و بهبود در
شرایط کاری آنها میشود .توسعه حرفهای کارکنان شاخصی است که از چندین زیرمقیاس تشکیلشده و درمجموع
در نظر دارد که بتواند کارکنانی توانمندتر و با سطوح باالتری از دانش خلق نماید( .)20از نظر ژائو 4و همکاران()2019
توسعه حرفهای کلیه اشکال آموزش و یادگیری را در نظر میگیرد که برای کمک به موفقیت کارکنان در نظر
گرفتهشده است .نمونههای دیگر توسعه حرفهای شامل مطالعات ،برنامههای آموزش آنالین ،گواهینامههای صنعت،
مربیگری و مشاوره است ( .)21از سوی دیگر ادوارد و همکاران) 2019(5توسعه حرفهای کارکنان را به معنی پیشرفت
حرفهای آنها بیان داشته اند .کارکنانی که بتوانند بهصورت حرفهای در یک حوزه خاصی از تخصص سازمانی خود
را بسط داده و توانایی خلق ارزش بیشتری برای سازمان را خلق نمایند به توسعه حرفهای کارکنان تعریف میشود.
از سوی دیگر به کلیه آموزشهایی که کارمند برای موفقیت در حرفه خود نیاز دارد حتی اگر وی در حال حاضر
مهارتهای الزم را داشته باشد ،ممکن است در آینده به مهارتهای دیگری نیاز داشته باشد(.)22
سازمانها راه توسعه خود را در توسعه سرمایه انسانی پیدا کردهاند که از طریق یادگیری مستمر مانند سازماندهی
دورههای آموزشی ،مربیگری ،کار تیمی و غیره محقق میگردد .توسعه حرفهای کارکنان ،برنامهای برای توسعه
دانش ،بینش و مهارت تخصصی منابع انسانی است .بنابراین ،یکی از استراتژیک ترین مسیرهای توسعه پایدار
سازمانی پرداختن به برنامههای توسعه حرفهای است( .)23تأکید برنامه توسعه حرفهای بر نقش استراتژیک یادگیری
و توسعه بهعنوان چالش واحدهای مدیریت منابع انسانی برای توسعه و کاربست ابزارهایی برای کمک به کارکنان
برای انجام فعالیتهای یادگیری برای بهبود عملکرد و توسعه تخصصی کارکنان و انعطافپذیری آنها است(.)24
نتایج مؤثر توسعه کارکنان عبارتند از افزایش مهارتهای کارکنان ،توسعه کارکنان ،بهبود منابع انسانی ،افزایش
انگیزه و باال رفتن تعهد کارکنان به سازمان است .بنابراین عدم توجه به توسعه آنها بطور غیرمستقیم از طریق ایجاد
خستگی و نارضایتی در کار باعث کاهش روحیه کارکنان و افزایش غیبت از کار و در پایان ترک خدمت آنان میشود.
از اینرو فعالیتهای توسعه کارکنان از طریق آموزش ،کار تیمی ،فرصتهای ارتقا ،ارتباطات سازمانی و روابط بین
فردی مناسب تعهد کارکنان را افزایش میدهد(.)25
Horn & et al
Qian & et al
3 Hopia
4
Zhao
5
Edward & et al
1
2
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نظریههای توسعه حرفهای کارکنان به نظریه اولیه شور ( )1982بازمیگردد .وی توسعه حرفهای کارکنان را
تحت تأثیر قدرت مدیران میداند و آن را به خودکارآمدی کارکنان مرتبط میکند .از نظر وی زمانی مدیران بتوانند
قدرت خود را بهصورت صحیحی در یک سازمان ارائه نمایند ،احتمال پذیرش از سوی کارکنان باال رفته و این
موضوع بر بهبود سطح خودکارآمدی کارکنان اثرگذار خواهد بود .در این حالت کارکنان به سمت توسعه حرفهای
بهتر حرکتخواهند کرد( .)26هورن و همکاران )2018(1نظریه توسعه حرفهای کارکنان خود را براساس ابعاد پیشرفت
حرفهای و افزایش دانش مورد بحث قرار دادند( .)27اداوارد و همکاران )2019(2معتقدند توسعهحرفهای کارکنان
بوسیله تأمین آموزش مداوم و تعیین مدرسین اختصاصی محقق میگردد( .)28گالیانی3و همکاران( )2019توسعه-
اجباری حرفهای براساس دو بعد سیاستگذاران و منافع عمومی را مطرح نمودند(.)29
پیشینه تجربی
تاکنون پیرامون تأثیر یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی توسعه حرفهای کارکنان،
پژوهش های محدودی در داخل و خارج کشور انجام شده و هیچ پژوهشی ،ارتباط همزمان این سازهها را بررسی
نکرده است .از همین رو ،نزدیکترین پژوهشها در جدول  1خالصه شده است.
پژوهشگران
احمدی و
همکاران()30
خان عزیزی
و طالع پسند
()31
رجبی و
همکاران()32
وفایی و
قربانی()33
غفوریان
شاگردی و
همکاران()34
عسگری و
همکاران()35
سوسا و روچا4

سال

جدول  .1پژوهشهای انجام شده
نتایج

1398

عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری در آموزش عالی سبب تحول سازمانی میشود.

1396

بین مؤلفه تسهیم دانش و تحول در سازمان با ظرفیت یادگیری فردی و ظرفیت یادگیری
سازمانی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد

1395

رابطه معنادار میان فعالیتهای توسعه منابع انسانی با مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در
تحول وجود دارد .نقش میانجی یادگیری سازمانی مورد تائید قرار گرفت

1394

یادگیری سازمانی سبب تغییر ،بهبود تحول و توسعه حرفهای در سازمان میشود

1394

تحولآفرینی توسط رهبر بر عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی چه تأثیرگذار است.
یادگیری سازمانی نیز بر عملکرد سازمانی تأثیر داشته و توسعه حرفهای را ایجاد خواهد کرد

1393
2019

ابعاد تحولآفرینی تأثیر مستقیم بر توسعه سازمان دارند و زمینه اجتماعی مناسبی برای توسعه
یادگیری سازمانی و توسعه حرفهای فراهم میسازد
یادگیری نقش مؤثری در افزایش مهارتهای افراد در راستای اهداف سازمان و تحول در

Horn & et al
Edward & et al
3
Galiani & et al
4
Sousa & Rocha
1
2
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()36
خان()20
تیم و
همکاران()5
ساچالوک 1و
همکاران()37

2019
2018
2018

ساختارهای دیجیتال به همراه خواهد داشت.
مهارت ،یادگیری و تواناییهای سازمانی در تغییر و تحوالت اساسی تأثیر دارند
اجرای مؤثر تجزیهوتحلیل و کسبوکار بر اساس توسعه حرفهای در سازمان موجبات تحول
در یک سازمان فراهم میکند.
تحول در سازمان بر اساس توسعه حرفهای موجب افزایش کارایی و پایداری و نیز میتواند
موجب کاهش یا عدم کارایی یک سازمان شود.

Schalock

1
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مدل مفهومی
مدل مفهومی مبنایی جهت انجام تحقیقات است ،بگونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را
مشخص میکند .در واقع؛ مدلمفهومی یا همان نقشه ذهنی و ابزار تحلیلی یک استراتژی جهت انجام تحقیق است
به گونه ای که انتظار میرود در حین اجرای تحقیق متغیرها روابط و تعامالت بین آنها مورد بررسی قرار گرفته و
حسب ضرورت تعدیالتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود ( .)38مدل مفهومی
پژوهش براساس مطالعه عزیزی( ،)1393جان گاتر و پیتر دراکر و النگ و همکاران ( ) 2015به صورت زیر میباشد:

شکل :1مدل مفهومی :عزیزی( ،)1393جان گاتر و پیتر دراکر( )2005و النگ و
همکاران()2015
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 -2روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دادهها و روش تجزیه و تحلیل؛ توصیفی -همبستگی و بر
حسب اجراء از نوع پیمایشی میباشد .جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران و سازمانهای تابعه( 429نفر) و حجم نمونه با روش نمونهگیری تصادفی ساده(  203نفر) میباشد .ابزار
پژوهش پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی (عزیزی؛  ،)1393تحول سازمانی(جانگاتر و پیتر دراکر؛ )2005و
توسعه حرفهای کارکنان (النگ و همکاران؛ )2015است که روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی توسط آلفای
کرونباخ(یادگیریسازمانی ،0/95:تحول سازمانی ،0/92:توسعهحرفهای کارکنان )0/88:ارزیابی گردید .بهمنظور
توصیفیافته ها ،از آمار توصیفی(جداول و نمودارهای فراوانی ،شاخصهای میانگین ،انحراف معیار ،واریانس) و آمار
استنباطی (مدل معادالت ساختاری با کاربرد نرمافزار  Amosبه منظور سنجش فرضیات تحقیق) استفاده شده
است.
 -3یافتههای پژوهش
براساس یافتهها ،بیشتر اعضای نمونه ،مرد با تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر و سابقه خدمت بین  5تا  10سال
و در جایگاه شغلی غیرمدیریتی بودند.
متغیر
جنسیت
تحصیالت

سابقه خدمت

جایگاه شغلی

جدول :2تحلیل توصیفی نمونه ها
فراوانی
سطوح
مرد
233
زن
18
کارشناسی
78
89
کارشناسی ارشد و باالتر
72
زیر  1سال
68
بین  2تا  5سال
85
بین  5تا  10سال
26
 11سال و باالتر
12
مدیریتی
238
غیرمدیریتی

درصد
8/92
7/2
33/9
% 38/5
28/7
27/1
33/9
10/4
5/2
94/8

با توجه به جدول  3میتوان گفت که مقدار آماره آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای یادگیری سازمانی برابر با
 2/477بود و نتیجه آزمون در سطح کمتر از  0/05قرار داشت و بنابراین نرمال نیست .مقدار آماره آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف برای تحول سازمانی برابر با 0/929بود و نتیجه آزمون در سطح بیشتر از  0/05قرار داشت
و بنابراین نرمال است .مقدار آماره آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای توسعه حرفهای کارکنان برابر با  2/191بود
و نتیجه آزمون در سطح کمتر از  0/05قرار داشت و بنابراین نرمال نیست و نرمال نبودن توزیع نشاندهنده این
است که در بخش محاسبات توزیع دادههای از رویکردهای نا پارامتریک استفاده خواهند کرد.
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جدول :3بررسی توزیع نرمال بودن دادههای پژوهش
سطح معناداری
آماره آزمون
متغیر
سازمانی
یادگیری
0.000
2/477

نتیجه آزمون
نرمال نیست

تحول سازمانی

0/929

0/354

نرمال است

توسعه حرفهای کارکنان

2/191

0.000

نرمال نیست

جهت تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهدهشده از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.

مدل
مدل پیش فرض
مدل مستقل
مدل با پایه صفر

جدول  :4نتایج تحلیل عاملی تاییدی
RSMEA
IFI
CFI
0/58
0/662
0/598
0/079
1
1
0/00
0/00

AIC
187/35
234/29
1414

Chi-square
**115/35

براساس نتایج جدول 4عامل های مدل مستقل بعد از تصحیح تایید خواهد شد.
جدول  :5بار عاملی شاخص های مرتبط با متغیرها
بار عاملی
شاخص های مرتبط با متغیرها
0/98
فرهنگ سازمانی
0/59
انگیزه یادگیری
1/61
فرصت آموزش
0/97
تفکر سیستمی
0/80
یادگیری تیمی
0/40
چشم انداز مشترک
0/59
مدل های ذهنی
0/51
مهارت های بین فردی
1/54
برنامه ریزی
0/85
توانمندسازی
0/75
انتقال استراتژی
0/68
استراتژی سازمانی
0/46
نگرش کارکنان
0/97
جو صمیمی

سطح معنی داری
0/01
0/02
0/03
0/01
0/02
0/03
0/01
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
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شکل :1مدل ساختاری بر اساس تخمین

شکل :2مدل ساختاری در سطح معنیداری

براساس مدل ساختاری ،ضریب تخمین متغیرهای تحقیق در جدول  6بیان شده است.
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جدول  :6تخمین معادالت ساختاری بر اساس اعداد معنیداری
ضریب
انحراف خطا
متغیرهای مورد بررسی
C.R.
تخمین
توسعه حرفهای
یادگیریسازمانی
2/639
0/15
0/397
<---

0/008

یادگیریسازمانی

<---

تحول سازمانی

0/397

0/176

2/257

0/024

توسعه حرفهای

<---

تحول سازمانی

0/788

0/282

2/788

0/005

تحول سازمانی

<---

جو صمیمی

1

اعدادمعناداری

تحول سازمانی

<---

نگرش کارکنان

0/462

0/183

2/525

0/012

تحول سازمانی

<---

استراتژی سازمانی

0/677

0/196

3/448

تحول سازمانی

<---

انتقال استراتژی

0/746

0/201

3/716

0/000
0.00

تحول سازمانی

<---

توانمندسازی

0/852

0/209

4/08

0.00

تحول سازمانی

<---

برنامهریزی

1/544

0/283

5/46

0.00

<---

تفکر سیستمی

1

یادگیریسازمانی
یادگیریسازمانی

<---

یادگیری تیمی

0/798

0/211

3/773

0/00

یادگیریسازمانی

<---

چشمانداز مشترک

0/398

0/181

2/198

0/028

یادگیریسازمانی

<---

مدلهای ذهنی

0/588

0/195

3/018

0/003

یادگیریسازمانی

<---

مهارتهایبینفردی

0/506

0/191

2/65

0/008

<---

فرهنگسازمانی

1

توسعه حرفهای
توسعه حرفهای

<---

انگیزه یادگیری

0/592

0/257

2/302

0/021

توسعه حرفهای

<---

تحول سازمانی

1/612

0/39

4/134

0/00

در جدول 7نتایج آزمون فرضیهها ارائه شده است.
جدول :7نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
ضریب استاندارد
فرضیه
0/397
یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی در بانک مرکزی تأثیر دارد.
0/397
یادگیری سازمانی بر توسعه حرفهای کارکنان در بانک مرکزی تأثیر دارد.
0/788
توسعه حرفهای کارکنان بر تحول سازمانی در بانک تأثیر دارد.
یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی توسعه حرفهای
8/077
کارکنان در بانک مرکزی تاثیردارد.

عدد معناداری
0/00
0/00
0/00
آماره سوبل
()0/00

نتیجه
تایید
تایید
تایید
تایید
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 -4بحث و نتیجهگیری
تحول سازمانی یکی از عناصر ضروری سازمانهای امروزی مانند بانکها برای پاسخگویی به چالشهای جدید و
عملکرد رقبا ،انعطافپذیری و چابکی در پاسخ به تغییرات است .تحول سازمانی با توسعه دانش و بینش جدید از
دانش و تجربههای مشترک کارکنان است و ظرفیت تأثیرگذاری بر رفتارها و بهبود عملکرد سازمانی را خواهد
داشت .تحقیق حاضر با هدف تأثیر یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی توسعه حرفهای
کارکنان بانک مرکزی انجام گرفت .مدل ارائه شده با استفاده از رویکرد معادالت ساختاری و به کمک ابزار
پرسشنامهاستانداردیادگیری سازمانی(عزیزی؛  ،)1393تحول سازمانی(جان گاتر و پیتر دراکر؛  )2005و توسعه
حرفهای کارکنان (النگ و همکاران؛ )2015مورد سنجش قرار گرفت .تحلیل یافتههای بخش ساختاری مدل نشان
میدهد یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی توسعه حرفهای کارکنان با ضریب استاندارد
 8/077در بانک مرکزی تاثیر دارد .از سوی دیگر یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی و توسعه حرفهای کارکنان با
ضریب استاندارد  0/397در بانک مرکزی تأثیر داشته و توسعه حرفهای کارکنان بر تحول سازمانی با ضریب استاندارد
 0/788در بانک تأثیر دارد .یافتههای این تحقیق نشان داد که سازمانها میتوانند با استفاده از دانش و توان کامل
کارکنان از طریق یادگیری سازمانی(فردی یا گروهی) در تمامی سطوح سازمانی زمینه توسعه تحوالت سازمانی
شوند .از سوی دیگر نقش میانجی توسعه حرفهای در سازمانها شرایط مرتبط با یادگیری سازمانی را تحت تأثیر
قرار می دهد .بر این اساس سازمانها باید بهگونهای فعالیت کنند که در نهایت یادگیری سازمانی بتواند سطوح
مرتبط با تحول سازمانی را تحت تأثیر قرار داده و آن را بپذیرد و منطبق بر ارزشهای آن باشد(ژائو و همکاران،
 )2019که با مطالعات سوسا و روچا ( )2019و خان ()2019؛ ساچالوک و همکاران ( )2018و شائو و همکاران)2017
همسو میباشد .از نتایج دیگر تحقیق تاثیر یادگیری سازمانی بر توسعه حرفهای کارکنان می باشد .در واقع باید
مدیران و عوامل کلیدی سازمان نسبت به پدیدههای مربوط به سازمان خود فهم و بصیرت پیدا کرده باشند و ثانیاً
این شناخت در رفتار و عملکرد آنها در مجموع سازمان نمود پیدا کند تا بتوانند با استفاده از یادگیری سازمانی بر
توسعه حرفهای کارکنان اثرگذار باشد(بروکما و همکاران .)2019 ،یافتههای این مطالعه با پژوهشهای اوجها و
همکاران ( )2018و ساچالوک و همکاران ( ،)2018لیلفیلهو و همکاران( )2019و تیم و همکاران ( )2018همسویی
دارد .همچنین یافتههای مطالعه نشان میدهد که توسعه حرفهای کارکنان بر تحول سازمانی در بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران تأثیر دارد .در سازمانهای امروزی سازمانها با استفاده از توسعه حرفهای کارکنان توانایی
ایجاد و تشخیص تحول سازمانی را برای کارکنان خود مقدم میدارند و میتوانند از این طریق بهترین بهبودها را
فراهم نمایند (بروکما و همکاران .)2019 ،از سوی دیگر توسعه حرفهای بهعنوان فرایند ایجاد تحول سازمانی
میباشد(نیکولتی و همکاران .)2019 ،یافتههای این مطالعه با بخشی از نتایج پژوهشهایی که توسط شائو و
همکاران ()2017؛ لیلفیلهو و همکاران ()2019؛ تیم و همکاران ()2018؛ اوجها و همکاران ( )2018و ساچالوک
و همکاران ( )2018همسویی دارد.
با توجه به نتایج تحقیق طراحی الگوی سازمانی تنها با توجه عمیق به توسعه حرفهای و بررسی اثرات آن بر شدت
و جهت تحول سازمانی قابل ارزیابی و گسترش خواهد بود .عالوه بر این در بانک مرکزی چنانچه توسعه حرفهای
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کارکنان بهعنوان یک راهبرد بلندمدت در نظر گرفته شود نرخ تطبیق با شرایط جدید جهت رفع نیازهای کارکنان و
بهبود مزیت رقابتی برای بانک افزایشیافته و میتواند سریعتر تحوالت خود را بهصورت گستردهو در مقیاس عمیق
افزایش دهند.
پیشنهادی کاربردی
 .1ایجاد برنامههای بهبود مداوم و بهروزرسانی مداوم آن جهت بهبود یادگیری سازمانی؛
 .2پیاده سازی خطمشی و راهبرد مناسب از سوی مدیران جهت گسترش تواناییهای یادگیری سازمانی؛
 .3افزایش توان سازمان برای انجام کارهای مؤثر و کارا بوسیله توسعه حرفهای کارکنان.
پیشنهادی پژوهشی
 -1بررسی تأثیر یادگیری تیمی و تفکر سیستمی بر تحول سازمانی با توجه به نقش یادگیری سازمانی بر توسعه
حرفهای کارکنان
-2بررسی اثر استراتژی های سازمانی و نگرش کارکنان بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش میانجیگری تحول
سازمانی
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آسيبشناسي نظام آموزش و بهسازي منابع انساني صندوق بيمه كشاورزي
طلعت ديبا*1
فيروز نوري كلخوران2

(تاريخ دريافت1400/01/12 :؛ تاريخ پذيرش)1400/03/29 :
چکيده
هدف از اين پژوهش ،تشريح روند تكوين مدل آسيبشناسي آموزش و بهسازي منابع انساني ،شناسايي و تعيين
آسيبهاي آموزش و بهسازي منابع انساني و ارائه برنامههاي بهبود آموزش صندوق بيمه كشاورزي در حوزه آموزش و توسعه
منابع انساني مي باشد .رويكرد پژوهش در اين مطالعه آميخته مي باشد .در اين پژوهش از رويكردهاي كمي و كيفي استفاده
شده است .پژوهش در بخش كيفي مبتني بر روش ارزشيابي مي باشد .و در بخش كمي از روش پيمايش براي تعيين اولويت
برنامه هاي بهبود آموزشي (مبتني بر نرخ اولويت ريسك) استفاده شده است .براي سازماندهي الگوي آسيبشناسي آموزشي
و شناسايي و انتخاب شاخصهاي آسيب شناسي از مصاحبه با متخصصين و مديران مجموعه استفاده شده است .انتخاب
شركتكنندگان در فرآيند مصاحبه با روش نمونهگيري هدفمند (از نوع نظري) صورت گرفت .پس از انجام مصاحبهها،
محورهاي آسيبشناسي آموزشي تعيين شدند و شاخصهاي مرتبط در قالب الگوي آسيبشناسي آموزشي موسوم به
 MTMجانمايي شدند .پس از نهاييسازي الگوي  MTMبراي وزندهي به محورهاي آسيبشناسي از نرمافزار مدلسازي
تفسير ساختاري ( )IMSاستفاده شد .پس از نهايي شدن الگو و شاخصهاي مرتبط ،شاخصهاي آموزش و بهسازي منابع
انساني در صندوق بيمه كشاورزي مورد ارزيابي قرار گرفت و برنامههاي بهبود براي ترميم و يا كاهش آسيبها تعيين شدند
و در نهايت با استفاده از تكنيك امتياز اولويت ريسك ( )RPNبرنامههاي بهبود اولويتبندي و ارائه شدند.
واژههاي كليدي  :صندويق بيمه كشاورزي ،آسيبشناسي آموزشي ،الگوهاي آسيبشناسي ،برنامههاي بهبود ،آموزش
و بهسازي منابع انساني و MTM

 1استاديار ،دانشگاه پيام نور واحد كرج ،كرج ،ايران .نويسنده مسئولtalatdibavajari@yahoo.com :

 2دكتري برنامه درسي ،مشاور آموزش و بهسازي منابع انساني ،تهران ،ايران.
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 .1مقدمـه
زمانيكه صحبت از اهميت و جايگاه استراتژيك آموزش ميشود ،عملكرد آموزش بيش از پيش
مورد تمركز و توجه قرار ميگيرد .مديران ارشد سازمانها به اميد بهبود در روند و نتايج موجود در
سازمان ،مبادرت به سرمايهگذاري در آموزش و بهسازي مينمايند .با اين رويكرد مواجهه سازمانها با
تقاضاهاي وسيع يادگيري و بهسازي منابع انساني موجب سرمايهگذاريهاي مستقيم و غيرمستقيم در
سازمانها شده است .براي مثال طبق گزارش منتشر شده در نشريه آموزش )2017( 1ميزان
سرمايهگذاري شركتهاي اياالت متحده آمريكا در بخش آموزش براي سالهاي  2016و  2017به
ترتيب  70.6و  93.6ميليارد دالر اعالم شده است ( .)1سازماندهي بهينه عملكرد دپارتمانهاي آموزشي
نيازمند بررسي عملكرد دپارتمانهاي مورد مطالعه مبتني بر مدلهاي مطلوب و الگوهاي آسيبشناسي
آموزشي ميباشد .عارضهيابي آموزشي ميتواند رويكردي سيستمي و منطقي را به سيستمهاي آموزش
و بهسازي منابع انساني ارائه نمايد .از اين رو تالشهاي متعدد و متنوعي براي مديريت اين موضوع الزم
است .يكي از سازمانهاي ارائه دهنده خدمات بيمهاي كه با بخش كشاورزي نيز ارتباط فوق العادهاي
هم دارد ،صندوق بيمه كشاورزي ميباشد .مديريت اين بخش در بحث كشاورزي اهميت بسيار زيادي
دارد .توسعه منابع انساني براي اين صندوق از اهميت زيادي برخوردار است .زيرا صندوق در حال
توسعه ابزارها و مكانيزمهاي يادگيري ميباشد و براي مديريت و راهبري اين موضوع الزم است
جهتگيريها و تصميمگيريهاي مبتني بر پژوهشهاي آسيبشناسي آموزشي را سازماندهي نمايد .از
اين رو پژوهش حاضر براي تسريع روند مذكور انجام گرديد.
 .2ادبيات پژوهش
 .2.1توسعه منابع انساني
توسعه منابع انساني مهمترين هدف دپارتمانهاي آموزش و بهسازي منابع انساني ميباشد و كليه
تالشهاي بخشهاي آموزش و توسعه منابع انساني را معنا ميبخشد .هملين و استوارت)2011( 2
ويژگيهاي متنوعي را براي تعاريف توسعه منابع انساني را به شرح ذيل معرفي كردهاند :
توسعه منابع انساني عبارتست از فرآيندي است كه مفهوم آن در محل كار رخ ميدهد؛
توسعه منابع انساني براي تسهيل يادگيري فردي و گروهي در زمينه مشاغل طراحي شده است؛

- Training magazine
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Hamlin and Stewart
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توسعه منابع انساني بر يادگيري ،تغيير و توسعه سازمان تمركز دارد؛
و توسعه منابع انساني به طور انحصاري بر مسائل مرتبط با كار در سازمانها تمركز مي كند (.)2
جالب اين است كه نقش اليههاي مديريتي در اين بين از اهميت زيادي برخوردار است .مطالعه
مؤسسه حرفهاي توسعه كاركنان 1بر نقش اليه مديران در پيادهسازي راهبردهاي توسعه منابع انساني
تأكيد دارد (.)3
 .2.2آسيبشناسي آموزشي
آسيبشناسي را ميتوان پژوهش درماني نام نهاد ،زيرا يافتن علل آسيبهاي وارده در نيروي كار
تنها از طريق پژوهش عملي است و ارائه راه حل مفيد ،در گرو يافتن علل آسيب است (.)4
 .2.3الگوهاي آسيبشناسي آموزشي
الگوهاي متعددي در حوزه آسيبشناسي آموزش و بهسازي منابع انساني وجود دارند كه سازمانها
براي شناسايي وضعيت موجود و آسيبهاي مرتبط از آنها استفاده مينمايند .الگوهاي آسيبشناسي
آموزشي براساس رشد و توسعهي كه به لحظ مفهومي و كاركردي داشتهاند ،داراي روند تكويني ايجاد و
توسعه ميباشند .روند تكوين و توسعه الگوهاي آسيبشناسي در شكل شماره يك مورد اشاره قرار
گرفته است (.)5

)Chartered Institute of Personnel and Developme (CIPD
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الگوهاي آسيبشناسي آموزشي مبتني بر رويکردهاي فني

اين الگوها عمدتاً به دنبال تعيين آسيبهاي آموزشي و بهسازي منابع انساني با تكيه بر
رويكردهاي فني آموزش ميباشند و معموالً تك عنصره هستند و بعنوان مدلهاي اوليه در حوزه
آسيبشناسي آموزشي مطرح ميشوند .اصوالً بحث آسيبشناسي آموزشي بخشي از ساختار دانش حوزه
آموزش و بهسازي منابع انساني است كه در چندين سال اخير مورد توجه جدي و عمومي كارشناسان و
مديران قرار گرفته است .از اين مدلهاي اوليه ميتوان به الگوي  C3اشاره كرد.
.2.3.2

الگوهاي آسيبشناسي آموزشي مبتني بر رويکردهاي فرآيندي

نسل ديگري از الگوها و مدلهاي آسيبشناسي آموزشي كه به عنوان نماينده رويكردهاي فرآيندي
در آسيبشناسي آموزشي مطرح ميباشند ،به مدلهايي اشاره دارد كه به آموزش و بهسازي منابع
انساني به عنوان يك فرآيند تجربه شده توجه ويژه دارند و كليه مفروضههاي اين نوع از نگاه را تعيين
مي كنند و اين نوع از الگوها ،فرآيندهاي خطي آموزش و بهسازي منابع انساني را در كانون توجه قرار
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داده اند .الزم به ذكر است كه الگوهاي مبتني بر رويكردهاي فرآيندي ،از الگوهاي استانداردهاي عمومي
تبعيت نميكنند و هر كدام ساز و كار و مكانيزمهاي خاص خود را دارند .الگوهايي مانند آسيبشناسي
آموزشي مبتني بر تحقيق و پژوهش و الگوي جامع فرآيندي آسيبشناسي آموزشي نمونهها و
نمايندگاني از اين رويكرد ميباشند.
.2.3.3

الگوهاي آسيبشناسي آموزشي مبتني بر رويکردهاي جامع ساز

تعدادي از الگوهاي آسيبشناسي آموزشي نگاه جامع را در عمليات آسيبشناسي تضمين
مينمايند .نگرش جامع به پديدههاي آموزش و بهسازي منابع انساني و اجزاء و الزامات آن از جمله
كانونهاي مورد توجه در اين الگوها ميباشند .توجه به جنبههاي مختلف ساختاري ،سطوح كالن و
فراكالن از جمله اين موارد ميباشند .مدل  MTM,FPSSو  MTMCاز جمله اين الگوها ميباشند.
 .2.3.4الگوهاي آسيبشناسي مبتني بر استانداردهاي بينالمللي آموزشي و بهسازي منابع
انساني
استانداردهاي تخصصي آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي ديگر از گروه مدلهاي
آسيبشناسي آموزش و بهسازي منابع انساني مطرح هستند .اين استانداردهاي بينالمللي به عنوان
استانداردهاي خاص و تخصصي ميتوانند به خودي خود و در قالب الگوهاي آسيبشناسي آموزشي
مطرح شوند و به عنوان قالبي براي ارزيابي فرآيندهاي آموزش و بهسازي منابع انساني عمل نمايند
معموالً سازمانها و شركتها براي تسهيل فرآيند آسيبشناسي آموزشي از شاخصها و چارچوبهاي
موجود استانداردها استفاده مينمايند تا در كوتاهترين زمان ممكن به تصويري شفاف از آسيبهاي
فرآيندي و ساختاري مبتني بر استانداردهاي آموزشي دست پيدا نمايند .استانداردهاي تخصصي
آموزش كه به عنوان الگوهاي آسيبشناسي مطرح ميباشند به شرح ذيل ميباشند :
•

استاندارد ISO 10015

•

استاندارد ISO 21001

•

استاندارد ANSI Training

در مجموع مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه استانداردهاي تخصصي و مديريت كيفيت يكي از
منابع مهم براي تعيين شاخصهاي آسيبشناسي آموزشي مطرح ميباشند .دليل اين ادعا را ميتوان در
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اهميت اين استانداردها جستجو كرد .استريك )2010( 1به خوبي فوايد و اهميت استانداردها را در
هفت مقوله ذكر كرده است (.)6
•

رقابتپذيري : 2بهينه كاوي عملكرد

•

جنبه اقتصادي استانداردها  :شفافيت فرآيندها و كاهش خطاها

•

انگيزش  :شفافيت و درگيري تمام ذينفعان

•

تصوير  :استانداردها و بازاريابي مورد پذيرش و تأييد بين المللي

•

برنامهريزي واقع بينانه  :مديريت ريسك بوسيله استانداردسازي

•

جهتگيري مشتريان  :مشاركت عادالنه

•

چرخه بهبود مستمر  :ارزشيابي و بهينهسازي

 .2.4شاخصهاي كالن ارزيابي الگوهاي آسيبشناسي
براي ارزيابي هر الگو در حوزه آسيبشناسي آموزشي شاخصهايي مطرح ميباشند كه اين
شاخصها شامل برخورداري از يك رويكرد مفهومي در مدل ،جامعيت بهرهبرداري از منابع متنوع در
تجزيه و تحليل آسيبها ،ترسيم الگوي مطلوب مبتني بر تدوين شاخصهاي تخصصي ،ترسيم روند
مطالعه وضعيت موجود شاخص هاي سيستم آموزش و بهسازي منابع انساني ،برخورداري مدل
آسيبشناسي از سيستم رتبهبندي برنامههاي بهبود و جامعيت روش تعيين و احصاء پروفايل برنامههاي
بهبود ميباشند (.)5

Stracke

1

Competitiveness

2
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 .2.5اصول آسيبشناسي آموزش و بهسازي منابع انساني
اصول متعددي در فرآيند آسيبشناسي مطرح ميباشد كه به برخي از آنها در ادامه بحث اشاره
ميشود .مطابق با ديدگاه فتحي واجارگاه و نوري ( )1397توجه به سطح درجه توسعهيافتگي سازمان
در آسيبشناسي آموزشي ،مشاركت ذينفعان در فرآيند ،اعتباربخشي و مشروعيتبخشي به برنامه
آسيبشناسي آموزشي ،پيوند نتايج به سيستم برنامهريزي آموزش و توسعه منابع انساني ،شناسايي و به
كارگيري جامع منابع آسيب شناسي آموزشي ،توجه به نقشه راه و راهبردهاي كالن سازمان و اجتناب از
تجويز برنامههاي بهبود التهاب آور از اصول حاكم به فرآيند آسيبشناسي آموزشي ميباشند.
آسيبهاي آموزشي اعم از نوع و محتواي هر كدام از آنها ،تابع عوامل مختلف و از جمله اندازه و
ويژگيهاي فرهنگي سازمان ميباشند .هيل و استوارت )2000( 1بر موضوع تأثير اندازه سازمان بر
آسيبهاي آموزشي و شاخصهاي مرتبط تأكيد دارند ( .)7طبق يك طبقهبندي سازمانها از نظر اندازه
در قالب چهار گروه قابل تقسيمبندي هستند (.)8
جدول شماره ( )1تقسيم بندي سازمان ها بر حسب اندازه سازمان
تعداد كاركنان
 1تا 9

نوع سازمان
شركتهاي بسيار كوچك

2

3

 10تا 49

شركت هاي كوچك

 50تا 249

شركت هاي متوسط

بيش از 250

شركتهاي بزرگ5

4

كميسيون ارتباطات اروپا ()1996

هر اندازه سازمان بزرگتر باشد پيچيدگيهاي فني ،فرهنگي و مديريتي آن نيز نسبت به ساير
سازمانها متفاوت ميباشد.
 .3پيشينه پژوهشي
پژوهشهاي مختلفي در موضوع آسيبشناسي آموزشي به انجام رسيده است كه به علت گستردگي

Hill & Stewart

1

Very small (micro) firms

2

Small firms

3

Medium firms

4

Large firms
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آنها ،خالصه بررسيهاي انجام شده در قالب جدول شماره ( )2ارائه ميگردد.
جدول شماره ( )2پژوهشهاي انجام شده با موضوع تخصصي آموزش و بهسازي منابع انساني
پژوهشگر

سال انجام
پژوهش

جامعه مورد مطالعه

موارد كليدي پژوهش

فتحي واجارگاه،
خراساني ،نوري و
بافنده ()9

1392

شركت ملي نفت ايران

ارائه نتايج ارزيابي نظام آموزش شركت ملي نفت كه منجر
به ارائه بيست و نه دستورالعمل و روشهاي اصالحي
سيستم آموزش شد.

نوري ()10

1393

سازمان تأمين اجتماعي
ن .م.ج.ا.ا.

شناسايي آسيبها در محورهاي سه گانه و ارائه بيست و سه
برنامه بهبود

شمس موركاني،
صفايي موحد و
فاطمي صفت
()11

1394

صنايع الكترونيكي فجر

نتايج بيانگر آن است كه واحد آموزش صنايع الكترونيكي
فجر در تمام ابعاد مدل اعم از بعد فرآيندي ،ساختاري و
محيطي و در تمامي مقولههاي هريك از ابعاد در وضعيت
كامالً آسيب و نسبتاً آسيب قرار دارد.

خراساني ،نوري و
بافنده ()12

1394

صندوق بازنشستگي
كشوري

شناسايي آسيبهاي آموزشي براساس خرد و كالن و ارائه
برنامههاي بهبود

فتحي واجارگاه و
نوري ()13

1394

شركت فوالد هرمزگان

شناسايي آسيب ها و ارئه برنامههاي بهبود در قالب برنامه
پنجساله آموزش و توسعه منابع انساني

نوري ()14

1395

معاونت برنامهريزي و
آموزش وزارت ورزش و
جوانان

شناسايي آسيب هاي آموزشي بر اساس خرد و كالن و ارائه
برنامههاي بهبود و ارائه پروفايل برنامههاي بهبود

طيبي ،بهمن و
زين العابدين
فالح ()15

1396

ادارات ورزش و جوانان
استان گلستان

آسيبهاي آموزشي هر سه حوزه ساختاري ،رفتاري،
محيطي در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بيش از
حد متوسط است .آسيبهاي حوزه محيطي نيز نسبت به دو
حوزه رفتاري و ساختاري شرايط بحراني تر را از خود نشان
داد.

نوري و فتحي
واجارگاه ()16

1396

بانك دي

شناسايي آسيب هاي آموزشي و ارائه برنامههاي بهبود و
ارائه پروفايل برنامههاي بهبود

فتحي واجارگاه و
نوري ()17

1396

شهرداري كرج

آسيب شناسي آموزشي

سلطاني ،نيكوكار،
پاشايي هوالسو و
خليلي ()18

1397

يكي از مراكز نظامي
نيروهاي مسلح

سازمان مورد مطالعه در دو بعد كاركردي و فرايندي الگوي
 FPSSوضعيت نسبتا خوبي دارد؛ ولي در دو بعد سيستمي
و ساختاري الگوي  FPSSوضعيت مناسبي ندارد.

زيدوني ()19

1397

سازمان آب و برق
خوزستان

استفاده از روشهاي تحليل محيط دروني و بيروني و
ارزيابي فرآيند اموزش مبتني بر استاندارد 10015
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بالت و چوال ()20

آيزنبرگر و
ديويس)29( 5
شاين)30( 6
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2010

---

تأكيد بر عناصر فرهنگي در افت و خطاهاي آموزشي و
پيادهسازي و مديريت فرآيند آموزش و بهسازي منابع
انساني اين عوامل تأثير گذارند  :عواملي مانند كارهاي
دستي و مصنوعات 1سازماني ،الگوهاي رفتاري ،2هنجارهاي
4
رفتاري 3و ارزشها و مفروضات اساسي

1990

---

تأكيد بر حمايت سازماني در پيشبرد اهداف آموزشي

1996

---

تأكيد بر فرهنگ بعنوان يكي از نيروهاي قوي و پايدار در
سازمان در بسياري از حوزهها و خصوصاً در بحث پيشبرد
اهداف آموزشي توصيف شده است.

منبع ( :مطالعات نگارندگان)

پاسخگويي به سواالت زير كانون توجه در اين پژوهش ميباشد :
•

مدل آسيبشناسي آموزشي در صندوق بيمه كشاورزي كدام است؟

•

اولويت برنامههاي بهبود آموزشي در صندوق بيمه كشاورزي كدامند؟

 .4روش پژوهش
رويكرد پژوهش آميخته مي باشد و از تحقيق كمي و كيفي استفاده شده است .روش پژوهش حاضر
در بخش كيفي ارزشيابي ميباشد .براي شناسايي و انتخاب شاخصها و محورهاي الگوي آسيبشناسي
از مصاحبههاي نيمه ساختاريافته استفاده شده است .انتخاب شركتكنندگان در فرآيند مصاحبه با
روش نمونهگيري هدفمند (نظري) انجام گرفت و پس از انجام مصاحبههاي تخصصي با يازده نفر از
مديران ارشد و كارشناسان ،با استفاده از روش تحليل مضمون ،گويههاي مرتبط با شاخصها استخراج
شدند .پس از آن براي تعيين محورها و وزندهي به آنها از نرمافزار مدلسازي تفسير ساختاري7
ا ستفاده شد .و پس از انجام اين مرحله سيستم آموزش و توسعه منابع انساني صندوق بيمه كشاورزي با
استفاده از مميزان مجرب مورد ارزيابي قرار گرفت .براساس نتايج به دست آمده آسيبهاي آموزش و
بهسازي منابع انساني شناسايي شده و براي هر مورد برنامه بهبود تعيين گرديد .براي ارائه نقشه راه
Artifacts

1

Patterns of behavior

2

Behavioral norms

3

Fundamental assumptions

4

Eisenberger, R., Fasolo, P., & Davis-LaMastro, V

5

Schein, E. H

6

ISM

7
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آموزش ،برنامههاي ارائه شده با استفاده از امتياز اولويت ريسك ،اولويتبندي و ارائه گرديد .الزم به ذكر
است در گزارش نهايي پروفايل و مشخصههاي فني و اصلي برنامههاي بهبود نيز ارائه شد.
 .5يافتههاي پژوهش
 .5.1سازماندهي مصاحبههاي تخصصي به منظور شناسايي شاخصها و محورهاي
آسيبشناسي آموزشي
جهت شناسايي محورهاي اصلي آسيبشناسي آموزشي ،از مصاحبههاي تخصصي استفاده شد .در
مصاحبههاي تخصصي هشت نفر از مديران ارشد صندوق بيمه كشاورزي حضور داشتند
مجموع نتايج در قالب هفده محور سازماندهي شد .عناوين اين هجده محور در جدول شماره ()3
ارائه شده است.
جدول شماره ( )3محورهاي آسيبشناسي
1

اجراي دورههاي آموزشي

2

ارتباطات و تعامالت سيستمي آموزش با ساير بخشهاي صندوق بيمه كشاورزي

3

ارزيابي نتايج آموزش

4

انتقال يادگيري

5

آموزش مديران

6

آموزش و توسعه پيمانكاران

7

برنامه ريزي آموزشي

8

پايش ،مانيتورينگ و بهبود آموزش

9

توسعه وظايف تخصصي آموزش و بهسازي منابع انساني

10

حركت به سمت پارادايم يادگيري

11

ساختار و منابع انساني آموزش

12

سياست گذاري آموزش و بهسازي منابع انساني

13

سيستمهاي پشتيبان آموزش و بهسازي منابع انساني

14

طرح ريزي دورههاي آموزشي

15

قوانين و مقررات آموزش

16

مشاركت كاركنان

17

نيازسنجي آموزشي

منبع ( :مطالعات نگارندگان)

.5.2

تعيين وزن محورهاي آسيبشناسي آموزشي

براي تعيين وزن و اهميت هر كدام از محورهاي آسيبشناسي از دادههاي نرمافزار  ISMاستفاده
گرديد .براي اين منظور تيمي از متخصصين تشكيل شد و پس از برگزاري جلسات كارشناسي و با
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استفاده از نرمافزار مذكور ،دادههاي مرتبط با محورهاي آسيبشناسي آموزشي صندوق بيمه كشاورزي
تعيين شدند.
ارزيابي نتايج
آموزش
قوانين و مقررات
آموزش
مشاركت كاركنان

آموزش و
توسعه
پيمانكاران

سيستمهاي
پشتيبان
آموزش و
بهسازي

انتقال
يادگيري

نيازسنجي آموزشي
توسعه
وظايف
تخصصي

سياستگ
ذاري و
تدوين

آموزش و
بهسازي

طرحريزي
برنامههاي
آموزشي

راهبردهاي

آموزش

منابع انساني

ساختار
و منابع
انساني
آموزش

ارتباطات و
تعامالت
برنامهريزي
سيستمي
آموزشي
آموزش با
شکل شماره ( )1شبکه روابط تعاملي عناصر آسيبشناسي آمورشي براساس خروجي نرم افزار IMS
ساير
حركت
براي تعيين وزن از فرمول ذيل استفاده شده است.بخشهاي
به سمت
پارادايم
صندوقسطح محور در مدل  +تعداد محورهايي كه
ميزان اهميت مقوله = تعداد آراي داده شده  +نمره
يادگيري

پايش،
مانيتورينگ
و بهبود
آموزش

اجراي آموزش

از اين محور تأثير گرفتهاند.

جدول شماره ( )4وزن محورهاي آسيبشناسي آموزشي

ردیف

محورهاي آسيبشاسي

تعداد آراي
اخذ شده

نمره
سطح در
مدل

تعداد
محورهاي
متأثر از

جمع

وزن

محور مبدأ

1

آموزش مديران

8

18

18

44

10.35

2

منابع انساني و ساختار آموزش

7

17

15

39

9.18

3

سياستگذاري و تدوين راهبردهاي آموزش

8

15

14

37

8.71

4

حركت به سمت پارادايم يادگيري

7

18

11

36

8.47

5

بازنگري در كاركردهاي آموزش و بهسازي

7

13

13

33

7.76

6

نيازسنجي آموزشي

7

12

8

27

6.35

7

ارتباطات و تعامالت سيستمي آموزش با ساير
بخش هاي صندوق بيمه كشاورزي

5

12

8

25

5.88

8

طرحريزي برنامههاي آموزشي

6

10

8

24

5.65

9

انتقال يادگيري

6

10

7

23

5.41

10

سيستمهاي پشتيبان آموزش و بهسازي

6

8

6

20

4.71

11

ارزيابي نتايج آموزش

6

5

5

16

3.76

12

برنامهريزي آموزشي

6

8

2

16

3.76

13

آموزش پيمانكاران

4

6

5

15

3.53

آموزش
مديران
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14

قوانين و مقررات آموزش

6

5

2

13

3.06

15

مشاركت كاركنان

6

5

2

13

3.06

16

پايش ،مانيتورينگ و بهبود آموزش

6

2

1

9

2.12

17

اجراي آموزش

3

1

1

5

1.18

منبع ( :مطالعات نگارندگان)
 .5.3سازماندهي محورهاي آسيبشناسي در قالب مدل MTM

محورهاي تعيين شده پس از بكارگيري نرمافزار  ISMدر قالب الگوي آسيبشناسي آموزشي
 MTMجانمايي شدند.

شکل شماره ( )2توزيع محورهاي آسيبشناسي آموزشي در قالب الگوي MTM

 .5.4طراحي برنامه و ابزارهاي ارزيابي سيستم آموزش و بهسازي منابع انساني
طراحي ابزار مبتني بر محورهاي مورد توافق ،نهايي سازي و توافق در خصوص شاخصها و
برنامه ريزي و سازماندهي برنامه زماني ارزيابي سه بخش طراحي برنامه و ابزارهاي ارزيابي سيستم
آموزش و بهسازي منابع انساني ميباشند كه سازماندهي و اجرايي شدند.
 .5.5ارائه نتايج ارزيابيها
 .5.5.1توزيع عملکرد آموزش براساس آسيبهاي آموزشي
تحليل شاخصهاي آسيبشناسي آموزشي ارائه توزيع عملكرد آموزش در ارتباط با آسيبهاي
آموزشي از منظر وضع آسيبهاي آموزشي ميباشد.
شواهد مبين اين است كه بخش قابل مالحظهاي از شاخصهاي تعيين شده جهت نيل به شواهد
مطلوب نظام آموزشي مورد توافق در صندوق بيمه كشاورزي ،در زمره آسيبهاي آموزشي قرار دارند.
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جدول شماره ( )5ارزیابي كيفي اقدامات و شواهد مرتبط با شاخصهاي تعيين شده آسيبشناسي
توزیع وضع آسيبهاي آموزشي

تمركز ارزیابي

شاخصهاي

آسيب زا

غير آسيب زا

قابل تقدیر

69

4

2

تعداد شواهد اقدامي برخوردار از شرايط
شاخص هاي تدوين شده

توزیع وضعيت شاخصهاي آسيبهاي آموزشي صندوق بيمه كشاورزي
قابل تقدیر

غير آسيب زا

%3

%5

آسيب زا
%92
نمودار شماره ( )3توزیع شاخصهاي آسيب هاي آموزشي صندوق بيمه كشاورزي

 .5.6ارائه برنامههاي بهبود و اولويتبندي آنها
ريسك1

استفاده شد .براي استفاده از اين
براي اولويتبندي برنامههاي بهبود از امتياز اولويت
رويكرد ابتدا شاخصهاي اولويتدهي تعيين شدند .اين شاخصها شامل پتانسيل برنامه بهبود بمنظور
جلوگيري از آسيبهاي احتمالي در آموزش كاركنان ،ميزان تأثيرگذاري برنامه بهبود در تحقق اهداف و
استراتژيهاي كالن صندوق و اهميت اجراي برنامه ميباشند .مطابق با اين رويكرد برنامههاي بهبود
نهايي و ارائه گرديد.
جدول شماره ( )6اولويت برنامههاي بهبود
عنوان برنامه بهبود

نرخ RPN

تدوين برنامه بلند مدت آموزش و بهسازي صندوق بيمه كشاورزي

900

)Risk Priority Number (RPN

1
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طراحي ساختار شوراي عالي آموزش صندوق بيمه كشاورزي و پيشبيني سازوكارهاي مرتبط با آن

864.4

استقرار استاندارد 10015

846.7

طراحي ساختار كميته تخصصي آموزش صندوق بيمه كشاورزي و پيشبيني سازوكارهاي مرتبط با آن

829.4

تدوين برنامه جامع آموزش و توسعه پيمانكاران

812.2

تدوين برنامه جامع آموزش و توسعه كارگزاران بيمه كشاورزي

793.8

استقرار طرحهاي جانشين پروري در فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني

778.3

تدوين برنامه توسعه فردي ( )IDPبراي كاركنان

761.8

توسعه طراحي و اجراي دورههاي آموزشي كپسولي

761.8

تهيه دستورالعمل تدوين منابع آموزش و يادگيري

761.4

تدوين و سيال سازي نيازسنجي پويا (نيازسنجي سازماني)

752.6

تعيين سبك يادگيري كاركنان

745.2

تدوين دستورالعمل طراحي تقويم آموزشي

745.2

طراحي مكانيزمهاي توجيه فراگيران

740.9

طراحي مكانيزمهاي توجيه مدرسين و مربيان

729

تدوين دستورالعمل طرح ريزي دوره آموزشي

729

ايجاد باشگاه مدرسين و مربيان و توسعه كيفي آن

721.3

تدوين دستورالعمل ارزيابي و سنجش اثربخشي آموزش و يادگيري و به كارگيري آن

661.8
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 .6بحث و جمع بندي
يكي از مهمترين يافتهها و نتايج در پژوهش حاضر تأكيد بر آموزش پيمانكاران ميباشد .و از اين رو
مديران و كارشناسان در مصاحبههاي تخصصي خود بر لزوم ايجاد ساز و كاري براي توسعه پيمانكاران
تأكيد زيادي دارند .در اين پژوهش تدوين برنامه بلند مدت آموزش و بهسازي صندوق بيمه كشاورزي،
تدوين برنامه جامع آموزش و توسعه پيمانكاران و استقرار استاندارد  ،10015از جمله برنامههاي بهبود
آموزش و بهسازي منابع انساني با اولويت باال مورد شناسايي قرار گرفته است .پيشنهادي كه در اين
بخش الزم به بيان آن ميباشد اين است كه الزم است پس از تبديل برنامههاي بهبود به برنامههاي
آموزش و توسعه منابع انساني در بازههاي ميان مدت و اجراي آنها ،آسيبشناسي ديگري جهت توسعه
چرخه بهبود مستمر انجام شود .مطابق با پيشينه پژوهشي ،نتايج به دست آمده با بالت و چوال (،)2010
آيزنبرگر و ديويس ( )1990و شاين ( )1996در خصوص تأكيد بر حمايتهاي سازماني انطباق دارد.
درخصوص روششناسي پژوهش حاضر عالوه بر مطالعات فتحي واجارگاه ،خراساني ،نوري و بافنده
( ،)1392نوري ( ،)1393خراساني ،نوري و بافنده ( ،)1394فتحي واجارگاه و نوري ( )1394و نوري
( )1395بر جنبه توسعه فرهنگ آموزشي (در پيمانكاران) تأكيد بيشتري دارد.
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شناسایی ابعاد و مؤلفه های رفتاری مربیان کارآفرینی
محمد عزیزی*1
حمید حسین لو2

(تاريخ دريافت1399/07/09 :؛ تاريخ پذيرش)1399/07/30 :

چکیده
جامعه کسب و کار امروزی بیش از هر چیز به مربیان کارآفرينی نیاز دارد .مربیان کارآفرينی ،کارآفرينان را تشويق می کند تا
چشم انداز استراتژيک خود را به عمل تبديل کنند .اين تحقیق با هدف شناسايی مولفه های مربیان کارآفرينی در کسب و
کارهای کوچک و متوسط صنعت دارويی کشور است .روش تحقیق اين پژوهش توسعه ای – کاربردی و گردآوری داده ها
کیفی است .به منظور شناسايی مولفه های مربیان کارآفرينی در کسب و کارهای کوچک و متوسط 16 ،نفر از خبرگان تجربی
و مطلعین در زمینه مربی گری که به شیوه هدفمند و به طور خاص از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند ،استفاده شد .برای
تجزيه و تحلیل داد ها از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شده است .تجزيه و تحلیل يافته ها نشان داد که عوامل و مولفه
های مربیان کارآفرينی در کسب و کارهای کوچک و متوسط از سه عامل اصلی دانش و مهارت های مربی گری ،ويژگی های
روان شناختی و اقدامات مربیان کارآفرينی تشکیل می شوند.
واژه های کلیدی :مربی گری ،مربی گری کارآفرينانه ،مربی کارآفرينی ،کسب و کارهای کوچک و متوسط

 1استاديار،دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران،تهران ،ايران( .نویسنده مسئول)m_azizi@ut.ac.ir :

 2دکتری کارآفرينی،مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی،تهران ،ايران
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 -1مقدمه
تاثیر گذاری کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها همواره توسط صاحب نظران
مختلف بررسی شده و نتايج نشان می دهد که نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط به سبب تاثیر
عظیم خود در اقتصادهای کشورها پررنگ است .براساس مطالعات انجام شده اين گونه کسب و کارهای
توانايی پاسخگويی سريع به تغییرات بازار و نیازهای مشتری را دارند( )1و به آسانی می توانند خود را با
شرايط جديد هماهنگ کنند و در واقع آن ها رفتاری پويا در مواجه شدن با شرايط متغیر محیطی دارند.
عوامل مختلفی از قبیل :محیط مساعد ،منابع مالی ،فعالیت های بازاريابی و فروش ،بکارگیری مناسب فن
آوری اطالعات و غیره بر عملکرد و پايداری شرکت های کوچک و متوسط تاثیر دارند( .)2همچنین شرکت
های کوچک و متوسط برخوردار ا از صفت رشد دارای چالش های :نیاز به کارمنديابی و آموزش افراد
جديد ،تغییرات دائمی در شرکت ها و محدوديت های منابع هستند .بخش عمده چالش های اشاره شده
ماهیتا بحث نیروی انسانی هستند( .)3يافته های پژوهش های موجود نشان می دهند که وجود و استفاده
از نیروی انسانی باانگیزه و ماهر به عنوان يکی از عوامل کلیدی برای موفقیت برای موفقیت شرکتهای
کوچک و متوسط محسوب می شود( .)4بنابراين نیروی انسانی و آموزش و يادگیری به عنوان با ارزش
ترين منابع سازمانی ،در اعتالی اهداف و آرمان های شرکت هاکوچک و متوسط نقش اساسی ايفا می
کند .بی ترديد يکی از برنامه های کلیدی در توسعه کارکنان و به تبع آن موفقیت کسب و کارهای
کوچک و متوسط ،کشف استعدادهای بالقوه کارکنان و تالش برای شکوفاسازی آن ها می باشد( .)5اين
امر همواره مستلزم اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی متعددی است که از جمله آن ها می توان
به مربیگری اشاره کرد .اساساً مربی گری يک رويکرد رشد است که فرد تمايل به پیشرفت مهارت های
خود به کمک فرد ديگری دارد .مربی گری اساساً يعنی ساختار حمايتی مبتنی بر رابطه نزديک بین فردی
که منجر به يادگیری و رشد توانايی بالقوه در بستر خاصی از تغییر می گردد( .)6در دهه های اخیر ابزار
مربی گری محبوبیت چشم گیری میان رهبران و کارکنان سازمان ها يافته است ،به گونه ای که سازمان
ها و کارکنانشان به مربی گری توجه زيادی مبذول داشته و منابع مادی ،مالی و انسانی زيادی را بر روی
آن سرمايه گذاری می کنند در واقع سازمان ها از مربی گری به عنوان روشی جهت رشد و توسعه کارکنان
خود بهره می برند .بدون شک مربی گری نقش مهمی در روند شرکت های  SMEsدارد( .)4در اين
بین کارآفرينان با خطر فقدان ابزار و پشتیبانی (مشاوره ،کمک های عملی) مورد نیاز برای ساختن يک
کسب و کار موفق مواجهند .آن ها اغلب به کمک نیاز دارند تا سؤال های "درست" بپرسند يعنی
بازنمايیهای خود را به صورت تکراری و نه فقط به صورت موقت بهبود بخشند .به طور خاص ،آن ها بايد
ديدگاه هايشان را تنظیم نموده و از طريق فعالیت های تجاری خود و دستاوردهای حاصل از آنها بیان
محکمی به آنها ببخشند .مربی میتواند نقش تسهیل کننده و کاتالیزور را ايفا نمايد .اين به معنای يک
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رويکرد شخصی برای مربی گری ،يعنی تمرکز نه تنها بر روی کسب و کار ،بلکه بر روی کارآفرين به عنوان
يک فرد است .بدين منظور با توجه به محبوبیت و کاربردی بودن اين پديده در رشد و توسعه سازمانها
و با وجود افزايش مطالعات انجام شده در اين زمینه تحقیقات کمی در خصوص مربیگری به ويژه
مربیگری کارآفرينانه و ابعاد تشکیل دهنده آن انجام گرفته يا نسبتاً ناديده گرفته شده است( .)7تحقیقات
انجام گرفته در اين خصوص بیشتر بر فرايند ها و ويژگی های مربی کسب و کار ،اشاره کرده( )8و کمتر
بر مربی کارآفرينانه متمرکز بوده است .بر اين اساس نتايج بررسی و تحقیق آودت و کوترت نشان می
دهد موفقیت مربی گری کسب وکار يعنی میزان تغییر در دانش ،نگرش و رفتار کارآفرين ،میزان دستیابی
به اهداف و میزان رضايت طرفیت متاثر از مشخصه های مربی ،مشخصه های شاگرد ،رابطه مربی – شاگرد
و ساختار حمايتی آن( .)9از اين رو ،دانش محدودی نسبت به نقش مربی کارآفرين و متغیرهای وابسته
به آن در فعالیت های کارآفرينانه وجود دارد که برای درک اين نقش و مولفه های آن و توانمندی های
کارآفرينانه نیاز است بدانیم که در کسب وکارهای کوچک و متوسطی که در حال رشد هستند چه بهره
ای از مربیان کارآفرين می توان برد( .)10تحقیقات و مطالعات داخلی تاکنون پژوهش جامع ويژگی های
و مولفه های مورد نیاز مربیان کارآفرين شناسايی نکرده است در نهايت اين پرسش مطرح می شود :ابعاد
مربی کارآفرين در کسب و کارهای کوچک و متوسط کدامند؟ اين پژوهش با بررسی ابعاد و مولفه های
مورد نیاز مربیان کارآفرين به فهم جديدی از مربیان کارآفرينانه کمک می کند.
پیشینه و مباني نظری پژوهش
 مربي گریمربی گری از ديدگاه دابس و اسکارچر )2005(1فرايندی است که به يک ارتباط دوتايی يا دوطرفه
اشاره دارد که در آن يک فردی که از لحاظ سنی يا تجربه اندوزی برتر است حمايت ها و راهنمايی هايی
را به فردی با تجربه و يا سن کمتر (متربی )2ارائه می دهد .اگر چه ممکن است مربی از رابطه مربی گری
سود ببرد اما هدف اصلی از يک رابطه رشد و توسعه شاگرد است( .)11همچنین جونز )2011(3معتقد
بود که هدف مربی گری ارتقاء ويژگی های اعتماد نفس خود مسئولیتی و اعتماد افراد است .مربیگر ی،
فراگیر را قادر می سازد تا يک رويکرد برای حل مشکالت و دستیابی به موفقیت و توسعه دهد ومربی
فراهم کننده همه پاسخ ها ،حل کننده همه مشکالت ،تعلیم دادن و آموختن نیست ،بلکه يک تسهیل
کننده است( .)3آنچه دارای اهمیت است اينکه در تعريف های ارائه شده از محققان مختلف اختالف
نظرهای زيادی وجود دارد و ديدگاه های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد .که برخالف تفاوت ظاهری،
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همه آن ها مفهوم مربی گری را در قالب جمالتی خاص بیان کرده اند ،جدول شماره يک چند تعريف از
مربی گری را از نظر مختلف شرح داده است .برخی تعاريف مربی گری عبارتند از:
جدول  :1تعاریف مربي گری
مربی گری هنر تسهیل يادگیری ،عملکرد و بهسازی است و پیرامون تحقق نتايج بحث می کند
مربی گری به فرد کمک می کند موانع را از راه بردارد ،آن چه را که می خواهد مشخص کند،
اهداف را بر اساس مقاصد و ارزش آن ها تنظیم کند(.)8
مربی گری استقرار مجموعه ای از رفتارهاست و به رهبران موفق در جهت رفتار مثبت و پايدار
خود ،کارکنان و سازمان کمک می کند(.)21
فدراسیون بین المللی مربی ،مربی گری را همکاری با افراد در يک فرايند فکری و خالق تعريف
می کند که افراد را به افزايش دادن توانايی شخصی و حرفه ای خود ترغیب می کند .مربی گری،
فرد را به عنوان متخصصی در زندگی و کارش محترم می شمارد و بر اين باور است که مشتری
خالق ،مدبر و کاردان است(.)19
يک فرآيند گروهی که بر راه حل تمرکز دارد ،نتیجه گرا و همچنین سیستماتیک که طی آن مربی،
بهبود اجرای کار ،تجربیات زندگی ،يادگیری خودکار و رشد شخصی متربی را آسان می کند(.)18
يک فرآيند جامع ارتباطی که طی آن مربیان ،بازخورد عملکرد را برای اشخاص تحت تعلیم فراهم
می کنند .موضوعات شامل ابعاد عملکردی آشکار و مربوط به کار می شوند (شخصی ،بین فردی،
تکنیکی) که بر توانايی و رغبت مربی به شرکت کردن در اهداف معنادار سازمانی و شخصی تاثیر
می گذارند(.)32
بدين منظور می توان با توجه به تعاريف ارائه شده چنین استنباط نمود که مربی گری يک مفهوم
چند بعدی است که حضور بسیاری از انواع مربی گری مانند روانشناسی ،حرفه ای ،ورزشی ،احساسی و
حضور مديران و کارمندان را برجسته می کند( .)12همچنین با توجه به مطالب فوق می توان چنین بیان
نمود که مربیان با داشتن تجربه در زمینة کسب وکار و کسب اطالعات بهتر در مورد محیط محل
فعالیت افراد می توانند فعالیت های افراد را توسعه دهند(.)13

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال هشتم ،شماره  ،28بهار 1400

66

 مربي گری کارآفرینانهمربی گری کارآفرينانه فرايندی جهت کمک به مديران و مالکان کسب وکار است تا مهارت های
مديريتی خود را بازنگری و توسعه دهند( .)12بلومبرگ )2014(1مربی گری کارآفرينانه را می توان چنین
تعريف نمود؛ مربی گری کارآفرينانه فرايندی با رويکردی جديد جهت تسهیل کارآفرينی و راهنمايی
کارآفرينان جهت دستیابی به نیازهای مختلف فردی و سازمانی است( .)14همچنین از ديدگاه آودت و
همکاران )2012(2مربی گری کارآفرينانه باعث تقويت فعالیت های کارآفرينی می گردد و از اين رو برنامه
های اجرايی آن نیز دارای ارزش خواهد بود( .)15مربی گری کارآفرينانه ممکن است يک استراتژی عملی
برای مشارکت يک برنامه توسعه کسب و کار داشته باشند .با اين حال تحت اين رويکرد مر بی گری يک
برنامه مستمر دقیق و سختگیرانه است که تضمین می کند در آن مربیان ابزاری برای کمک به کارآفرينان
می باشند( .)16مربی گری کارآفرينی ،حمايت به بار آورده و استقالل بنیانگذاران را با ايجاد محیطی
تقويت می کند که منجر به استقالل در حل مشکالت روزمره و آتی می شود .از طرف ديگر ،مربی گری،
کارآفرينان را تشويق می کند تا بینش استراتژيکی شان را وارد عمل سازند .ويژگی متمايز مربی گری
کارآفرينی ،نسبت به ديگر م ربی گری ها ،تاکید اولیه اش بر روی کارآفرين به عنوان فردی برای تسهیل
توسعه مهارت های مديريتی و تقويت قابلیت مربی گری می باشد .از طرفی شايد بتوان گفت که حوزه
فعالیت مربی گری کسب و کار و تاکید اصلی آن ،حوزه مربوط به کار است نه زندگی شخصی( .)17شواهد
زيادی وجود دارند که نشان می دهند که مربی گری کسب و کار ،حمايت از افرادی را فراهم می سازد
که دارای مسئولیت های مربی گری و مديريتی در سازمان ها می باشند .نتايج فرض شده ی مربی گری
کسب و کار شامل تغییرات در رفتارهای مديريتی با افزايش های فرض شده در تاثیربخشی سازمانی می
باشند( .)4همانطور که گرنت )2015(3اشاره کرده است ،مربی گری کسب و کار توسعه ی آمادگی برای
پذيرش تغییر را بهبود داده و در تقويت مربی گری و مهارت های مديريتی در دوره ی رشد باال سهیم
است ،از آنجايی که مربی گری کسب و کار  ،دستیابی به هدف و خودکارامدی مربی گری را بهبود می
بخشد .مربی گر کارآفرينانه نیز به عنوان حمايت فردی و گروهی از افراد به منظور تقويت و توسعه مهارت
های آنان از طريق يادگیری کارآفرينانه جهت شناسايی و تشخیص فرصت ها است( .)18هدف از مربی
گری کارآفرينانه کمک به فرد برای رسیدن به اهداف خود برای شروع و اداره يک کسب و کار موفق
است(فیشر )2003 ،4و هدف مربی گری کسب و کار ،دستیابی به تغییر رفتار مطلوب با استفاده از افزايش
خودآگاهی و يادگیری و بنابراين بهره مندی از هر دو فرد و سازمان می باشد(.)19
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 مربي کارآفرینيمربی کارآفرين نقش تسهیل کننده در فرايندها و نوعی کاتالیزور را ايفا می کند ،اين بدان معناست
که تمرکز نه تنها بر روی فرايندهای کسب وکار است بلکه بر روی کارآفرين به عنوان يک فرد نیز می
باشد( ،)20همچنین روشا و همکاران )2018(1معتقداند مربی کارآفرينانه ،کارآفرينان را تشويق می کند
تا چشم انداز استراتژيک خود را به عمل تبديل کنند .از ويژگی های متمايز مربی گری کارآفرينانه تمرکز
اصلی آن بر روی کارآفرين است به عنوان فردی که تسهیل می کند رهبری را در توسعه مهارت های
مديريتی و تقويت ظرفیت های رهبری( .)21از ديدگاه ديگر فعالیت های مربی گری کارآفرينانه در جهت
ت غییر و هدايت طرز تفکر صاحبان کسب وکار به ويژه مديران عالی می باشد( .)14جهت دستیابی به
چنین فرايندی نیازمند ايجاد يک فرهنگ کارآفرينانه نیز می باشد که خود يک فرايند بلند مدت خواهد
بود .و نقش مربیان در ايجاد آن بسیار حیاتی و ضروری است .بر همین اساس مربی کارآفرين يک تجربه
يادگیری خالقانه را در افراد ايجاد می نمايد ،که باعث افزايش توانمندی های آنان در شناسايی و ايجاد
فرصت های کارآفرينانه می گردد(.)8
در همین راستا جن و آودت )2013(2معتقدند که برای افزايش مهارت های افراد ،مربیان کارآفرينی
می بايست خود را همس طح شاگردان قرار دهند تا نتايج رضايت مندی حاصل گردد ،که جهت حصول
اين امر نیازمند برخی از ابعاد و ويژگی های همچون ،همدلی مربی ،و توانايی گوش دادن ،انتظارات مربی،
استاندارهای توانمندسازی مربی می باشد( .)22بنابراين می بايست توجه نمود که مربی گری در
کارآفرينی رويکردی است که به افراد و کارآفرينان بالقوه کمک می کند که از سطح ايده و نظريه فراتر
رفته و فعالیت های عملی را انجام دهند که به بیشترين سود ممکن دست يابند .يک مربی کارآفرينی
به افراد کمک می کند تا از تمام مشکالت و موانعی که به طور روزانه بر سر راهشان سبز می شود ،به
سالمت گذر کرده و بر حوزه های اصلی و محوری کسب و کارشان که رشد و موفقیت پايدار را به
ارمغان می آورد ،تمرکز کنند(.)6
محققانی(از جمله کاتزانوا و همکاران )2008 ،3معتقدند که ،تشکیل مهارت های کارآفرينی مستلزم
تغییر از سوی کارآفرين ،و گام برداشتن بسوی کارکردهای بیشتر است .آن ها می گويند يادگیری زمانی
آغاز می شود که کارآفرينان محدوديت های خود را بروز داده و شکافی بین توانايی حل مسئله و مهارت
های خود کشف کنند .اي ن شامل پذيرش نیاز به کمک ،اعتماد به توانايی مربی برای ارائه پشتیبانی در
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طول فرآيند يادگیری می باشد .فرد بايد خود را متعهد و شايسته کسب مهارت های جديد کند .اين
يعنی در فرآيند يادگیری فعال بوده ،و در نتیجه کارآفرين تصمیم می گیرد که با انجام انتخاب در میان
گز ينه های موجود و ارزش گذاری آن ها طبق فعالیت های يادگیری ،انتخاب به يادگیری می کند .در
واقعیت بنظر می رسد که افراد خالق معموالً نسبت به اين فرآيند کمتر اشتیاق نشان داده ،و هنگامی
که تصمیم به اين کار می گیرند ،مشکالت آن ها تا جايی رسیده که فرد پشتیبان ديگر توانايی کمک
نخواهد داشت( .)4بنابراين می بايست توجه نمود که مربی گری در کارآفرينی رويکردی است که به
افراد و کارآفرينان بالقوه کمک می کند که از سطح ايده و نظريه فراتر رفته و فعالیت های عملی را
انجام دهند که به بیشترين سود ممکن دست يابند .يک مربی کارآفرينی به افراد کمک می کند تا از
تمام مشکالت و موانعی که به طور روزانه بر سر راهشان سبز می شود ،به سالمت گذر کرده و بر حوزه
های اصلی و محوری کسب و کارشان که رشد و موفقیت پايدار را به ارمغان می آورد ،تمرکز کنند(.)20
هر مربی در حوزه ای که در آن کار می کند ،متخصص است ،اما عالوه بر اين آنها در بهینه سازی
استراتژی ها برای هر کسب و کار نیز مهارت دارند .در واقع ،شخصی که مهارت های مربی گری در
کارآفرينی را کسب کرده است ،دارای برنامه های و استراتژی هايی است که به او کمک می کند تا از
تمامی ظرفیت های خود به عنوان يک کارآفرين بهره ببرد(.)5
از آنجا که يک مربی کارآفرين با افراد و مشاغل مختلف در تماس است ،آن ها می توانند به عنوان
کانونی برای اتصال صاحبان مشاعل که ممکن است شناختی از از يکديگر ندارند استفاده شوند .بنابراين
مربیان نقش مهمی در ايجاد شبکه برای کارآفرينان مشتاق با ارائه دهندگان خدمات کسب و کاری
موجود ،ارائه دهندگان منابع مالی ،تامین کنندگان مشاغل و مشتريان بالقوه ايفا نمايند .اين در حالی
است که شبکه سازی همیشه يک دارايی مهم برای مشاغل محسوب می شود( .)23تحقیقات حاکی از
آن است که فرايند مربی گری ،نوآموزان را قادر می سازد تا در يادگیری شناختی ،همانند ظرفیت فرصت
سازی و ايجاد يک ديدگاه منسجم به پروژه های کارآفرينی بتواند فضای مناسب را ايجاد نمايد .به همین
منظور برخی از مربیان کارآفرينی می توانند در کارهايی که از آن ها انتظار داريم نامناسب و حتی مضر
باشن د .بعضی از مربیان رفتارهای منفی خود را در مقابل رفتارهای منفی شاگردان از خود نشان می دهند
که می تواند تاثیر بسزايی در تخريب روابط بین مربی و شاگرد بگذارد( .)18که می توان برخی از نقش
ها و رفتارهای منفی را چنین بیان نمود؛  .1انتقال تعهد بیش از حد به شاگردان  .2رفتار غیر اخالقی .3
فقدان اعتماد و غیره(ابی .)2000 ،1در اين بین مربی گری می تواند يادگیری کارآفرينان را افزايش دهد
که مربی با يک باز تعريفی از موقعیت موجود می تواند فرصتی برای ايجاد ايده های جديد از طريق
فعالیت های هدفمند را برای شاگردان فراهم آورد .اين امر می تواند وجود مربی و عدم آن را در دستیابی
. Eby
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به خروجی های مثبت نشان دهد( .)12بنابراين تحقیقات در مورد مربی گری کارآفرينانه نشان می دهد
که مربیان می بايست برای درک فرايندها و توسعه مهارت های ارتباطی و انتخاب سبک های ارائه مطالب
خود به منظور ايجاد رويکرد موثر ،آموزش های الزم را ببیند .که در اين خصوص يادگیری فرايندهای
روان شناسی از اولويت های اساسی به شمار می آيند .سالیون و همکاران )2002( 1از تحقیق خود در
خصوص يادگیری کارآفرينانه نتیجه گرفت که يادگیری يک جزء جدايی ناپذير از کسب و کار موفق است
و مربی گری ي ک ابزار کارآمد است که کارآفرينان فرصت يادگیری از ديگران را دارند .و همچنین
جینگر( )2000نیز از اين يافته ها حمايت می کنند که در آن توانايی يادگیری از اشتباهات عامل مهمی
در موفقیت کسب و کار است.
ویژگي های روانشناختي مربیانشايد نتوان تمامی موارد ويژگی های يک مربی را شناسايی نمود .بهرحال ،نقش مربی در موفقیت
مربی گری نمی تواند به تنهايی ،بیش از حد مورد توجه قرار گیرد( .)2شرمن )2004(2معتقد است که
مهمترين صالحیت برای مربی شخصیت است .افکار و اعتقادات و انتظارات خواه به صورت آگاهانه و يا
ناآگاهانه ،تاثیر بسزايی بر مربیان خواهند داشت و و اين تاثیر به صورت مستقیم بر خودباوری و عملکرد
بهتر مربی نقش ايفا می نمايد( .)24بنابراين تحقیقات(رادين و همکاران )2008 ،3نشان داد که اثرات
افکار و احساسات (چه منفی و چه مثبت) محدود به تجربیاتی می باشد که از طريق روش چهره به چهره
حاصل می گردد .يکی از ويژگی های مهمی که مربیان می بايست داشته باشند خودداری از عکس العمل
ها و يا پیش بینی های شخصی خود است( .)4تالش در جهت آگاه سازی افراد برای جلوگیری از تعصبات
شخصی يکی از وظايف اصلی مربیان می باشد .که اجرای اين فرايند باعث افزايش روند و عملکرد خود و
متربیان خواهد شد( .)25يکی ديگر از ويژگی های مربیان ،اعتماد به نفس ،داشتن صداقت ،تجربه و سطح
بااليی از پیشرفت(بن سلم و همکاران( ،)12مک کیوت 4و همکاران( ،)8ممون 5و همکاران( ،)26ريکاردو6
و همکاران( ))27می ب اشد .مربی گری موثر مستلزم داشتن نگرش درست درباره مربی گری و خلق و
خوی مناسب و همچنین محرم بودن (مک کیوت و همکاران( ،)8ممون و همکاران( ،)26ترنر،)28(7
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ريکاردو و همکاران( ))27می باشد .آودت و همکاران( )2012معتقد بودند که يک مربی بايد بتواند اعتماد
متربی خود را بدست آورد ،طوری که شاگرد آزادانه عمل کند و اين امر به معنای ايجاد اعتماد و اطمینان
است .کارآفرين بايد تخصص مربی را تايید کرده و باور(ممون و همکاران( ،)26جن و همکاران(،)15
سالوما1و همکاران ( )) 29داشته باشد که اين تخصص در حل مشکالت شرکت سودمند خواهد بود.
همچنین مربی بايد بتواند کارآفرين را در پذيرش تغییر ،کسب دانش يا مهارت های جديد و ايجاد يک
پل ارتباطی(اس تی جان( ،)30دی هان ،)9(2فتحی وارجارگاه و همکاران( ،)31بن سلم و همکاران(،)12
مک کیوت و همکاران( ،)8روشا و همکاران( ،)32ريکاردو و همکاران( )،)27متقاعد سازد .همچنین مچیتا
و همکاران( )2006دريافتند که در رابطه ی مربی گری ،تعهد بیانگر فداکاری مربی و مشتری برای انجام
دادن فعالیت های مربوط به مربی گری است .تعهد و مسولیت (ريکالد و همکاران( ،)27آودت و
همکاران( ،)6گان 3و همکاران( ،)33فتحی وارجارگاه و همکاران( ))31شامل تضمین متقابل برای انجام
دادن مسئولیت های مربوط به برنامه های مربی گری است.
اقدامات و رفتار مربيعالوه بر تفاوت های فردی ،رفتار مربی يک جنبه جدايی ناپذير از تسهیل پیامدهای حاصله مرتبط
می باشد .ادبیات مربی گری تعداد زيادی رفتار مربی گری را شناسايی کرده که تمامی آن ها می توانند
منجر به نتايج مثبت در نتیجه مداخالت مربی گری می شود .با اين حال برخی از آن ها نسبت به ديگر
رفتارها تاثیر بیشتری را نشان می دهد( .)34بوسی 4و همکاران( )2010اشاره کردند که ساختار ارتباطی
که شامل تفاوت های بین مربی و متربی است ،مشارکت در چنین رفتارهای با ايجاد همکاری با کیفیت
باال باعث افزايش رابطه میان مربی  -متربی می گردد .همچنین لسنزا )2015(5نشان می دهد که مربی
نقش فعال تری در رابطه و تشويق روابط مشارکتی دارد و می تواند با ايجاد دستورالعمل های ،مرز رسیدن
به اهداف را مشخص نمايد .همچنین رفتارهايی نشان می دهد که سرمايه گذاری بر روی مربی را می
توان تضمین نمود که باعث همکاری بیشتر خواهد شد .از طرفی آموزش به وضوح به مربی کمک می
کند که يک حس معتبر ،احترام متقابل را در اختیار مربی و متربی قرار می دهد اين نوع رفتار می تواند
در جهت دستیابی به اهداف برنامه ريزی گردد و برای ايجاد يک همکاری ضروری به نظر می رسد(.)23
محققانی( از جمله ماتزلر )2008 ،6پیشنهاد کردند که نیاز مربیان به کنترل درونی ،موفقیت  ،احساسات،
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مطالبه حقوقی و نوع دوستی می تواند رفتار مربی گری آن ها را تسهیل نمايد .از طرفی ابتکار عمل و
صراحت را در مربیان باعث افزايش انگیزه ذاتی خواهند بود همچنین تأکید کردند که يک مربی خوب
بايد شنونده خوبی باشد و ويژگی دلسوزانه وی برای ارائه خدمات راهنمايی مناسب مهم است(.)37
دانش و مهارت مربیاندانش و ادراک مربیاان باه عنوان زيربناای پیش بینی هاا و تصااامیماات مرتبط ،می تواناد اطالعااتی
مناسااب را در برگیرد که در صااورت محدود کردن دانش و مهارت های مرتبط به عنوان يک محدوديت
جدی تلقی می شود .تصمیمات خبره ای که توسط مربی گرفته می شود ،مانند پیش بینی استعدادهای
متربیان ،دانش بساایار ظريف و آگاهانه ای اساات که براساااس تجربیات گسااترده ،متنوع و آموزش های
رسامی انجام گرديده اسات( .)25شاواهد قابل توجهی در مورد توانايی پیش بینی بلند مدت و قابل قبول
بودن مربیان در کشاف اساتعدادها و ايجاد فضاايی رقابتی وجود دارد .با اشااره به ارزش آن ها به عنوان
منبع اطالعااتی در اين فرآيناد ،حوزه تصااامیماات مربیاان خبره و تاأثیر آنهاا بر ويژگی هاای متربیاان باه
صاورت کلی بررسای قرار گرفته اسات ،که احتماالً به دلیل دشاواری در تعیین فضاای ذهنی و دانش و
مهارت مربیان باشد .سرمايه گذاری های بر دانش و مهارت متربیان از لحاظ ادراکات اين امکان را فراهم
می کند تا درک غنی  ،تفصایلی از چرايی و چگونگی تصامیم گیری در مورد رشاد و توساعه مربی گری را
داشاته باشایم( .)5دانش و انتشاار آن يکی از اولويت های دارای اهمیت می باشاد که (فیرلی )2012 ،نیز
بدان تاکید داشاته و همچنین معتقد اسات که افراد با گرايش وظیفه شاناسای باال معموالً دارای ويژگی
های قابل اعتماد ،جهت گیری در راه موفقیت هسااتند  ،آنها ممکن اساات احساااس مساائولیت پذيری
بیشاتری در روند مربی گری داشاته باشاند .اين ويژگی ها  ،به ويژه خالقیت مربی برای انجام برنامه های
مربی گری کارآفرينی بسیار مفید است(.)38
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جدول  :2پیشینه تحقیق
نکات کلیدی

نتایج

نام پژوهشگر

سال

نشان می دهد با درک چگونگی تصمیم گیری مربیان از
يک سری تصمیمات  ،ادغام دانش تجربی و عملی ممکن
است به ما امکان دهد توانايی پیش بینی مربیان را بتوان
افزايش داد .از طرفی ارتباط بین دانش و قدرت دارای
اهمیت می باشد که درک کنیم مربی گری يک محیط
ايده آل برای شکوفايی اشکال قدرت(فرهنگی ،ساختاری
و اجتماعی) است

زهنتنر و
همکاران)5(1

2018

يکپارچگی دانش،
داشتن تجربه کاری

پولسن)37(2

2018

علم و دانش
شناختی

نتايج نشان داد که مطالعات اندکی در مورد موفقیت يا
عدم موفقیت توسعه ی استعدادهای متربیان وجود دارد،
و اين امر نشات گرفته از آن است که دانش کافی در
مورد ويژگی ها و خصوصیات متربیان که می بايست
مربیان بدان اشراف کامل داشته باشند وجود ندارد و اين
می توان در فرايند مربی گری تاثیر گذار باشد

بوزر 3و همکاران()1

2018

داشتن تجربه در
حوزه کسب و کار
مرتبط ،خودباوری

نتايج حاکی از آن است که وجود عوامل های همچون
خودباوری ،انگیزه  ،داشتن هدف و اعتماد می تواند در
رابطه بین مربی و متربی تاثیر گذار باشد در عین حال
دانش و مهارت های مورد نیاز که يک مربی می بايست
داشته باشد می تواند به طور مستقیم بر برگزاری
جلسات مربی گری تاثیر بگذارد.

عزيزی و
همکاران()40

2016

ويژگی های
شخصیتی،
خودکنترلی درونی،
خودباوری،
خودبینشی

نتايج نشان داد شاخص هايی همچون؛ داشتن تجربه و
آشنايی با چالش های و نقاط کور کسب و کار ،طرح
ريزی فعالیت تعريف طرح چشم انداز و تعیین اهداف
توسعه ای ،داشتن اطالعات مناسب از وزه کاری متربی،
قدرت تجزيه و تحلیل مسائل ،دانش و تجارب با آن ها،
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انگیزه بخشی و امید بخشی شاخص هايی هستند که
بیشترين اهمیت را در چارچوب شايستگی های مورد
نیاز مربیان کسب و کار دارند و به توجه و توسعه نیاز
دارند.

زگو)22(1

2017

شخصیت ،دانش،
نیت مربی

بارون و همکاران()43

2009

رابطه بین مربی و
متری ،خودباوری،
انگیزه

الکساندار و
همکاران)25(2

2019

انگیزه متربی ،ايجاد
همکاری

ويژگی های مختلف مربیان از جمله قصد مربی گری وی
بیشترين تأثیر را در فرايند مربیگری دارد ،که اين عامل
می تواند در کنار عوامل های ديگر همچون کیفیت و
توانايی مربی به طور قابل توجهی موثر باشد .رابطه
تعاملی بین مربی و متربی نیز تأثیر مثبت معناداری بر
فرايند مربی گری دارد .عالوه بر اين ،نتايج نشان داد که
توانايی جذب و قصد يادگیری افراد متاثر از نوع رابطه
بین مربی و متربی خواهد بود.
نتايج نشان می دهد که رابطه بین مربی و متربی نقش
واسطه ای مهمی را در فرايند مربی گری ايفا می نمايد
همچنین جهت پیشبرد اهداف خودباوری مربیان می
تواند عامل اثر گذاری باشد که اين عامل می تواند انگیزه
مربی ان را افزايش داده و میزان يادگیری در آنان را نیز
به طور چشمگیری توسعه دهد
وجود انگیزه متربی می تواند کیفیت همکاری را افزايش
و تقويت نمايد .زيرا افراد انگیزه زيادی را در فعالیت های
که دارای اهداف مهمتری هستند هزينه می کنند .مانند
ايجاد همکاری با مربی که بر رفتار مربی موثر می باشد،
اين گونه رفتارها باعث تقويت همکاری بین مربی و
متربی می شود از طرفی مربیان براساس دانش ضمنی يا
غريزه خود در مورد استعداد افراد تصمیم می گیرند.
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2017

کیفیت همکاری،
ايجاد ارتباط موثر،
تسهیم و اشتراک
اطالعات ،ساختار
ارتباطی

در اين تحقیق عالوه بر تاکید بر ارتقاء کیفیت همکاری،
ايجاد يک رفتار مناسب که می تواند شامل ايجاد ارتباط،
ارائه محتوای درست و رعايت طرفین باشد را در بر می
گیرد .و همچنین اين رفتار موجب سهولت تسهیم
اطالعات گردد .بنابراين ساختار ارتباطی و فرايند مربی
گری ،متربی را قادر می سازد تا يک رابطه با کیفیت باال
با مربی ايجاد نمايد که مهمترين پیامد و دستاورد آن
افزايش حس اعتماد بین طرفین می باشد.

استامباگ 2و
همکاران()42

2017

شخصیت ،مهارت
های مرتبط کسب و
کار ،يادگیری ،قصد
و نیت

نتايج نشان داد که وجود عوامل های مختلف مانند
حمايت های فرهنگی ،حمايت های مالی ،داشتن مهارت
های مورد نیاز ،وجود تمايل و اشتیاق کافی جهت پشبرد
اهداف تعیین شده می تواند با وجود دانش کافی و
مديريت زمان در طی دوره مربی گری به نتايج مطلوب
از پیش تعیین شده دست يافت .که پیامدهای آن
همچون افزايش ارتباط بین مربی و متربی ،افزايش
اعتماد به نفس ،افزايش دانش و مهارت و غیره باشد.

فتحی واجارگاه و
همکاران()31

1393

شرايط مربی ،شرايط
متربی ،شرايط
سازمانی ،موانع های
سازمانی ،حوزه های
مديريتی

حاصل يافته های پزوهش تبديل به يک مدل کیفی
گرديد که با توجه به مولفه های که بر يکديگر تاثیر
دارند نام برد .شرايط و ويژگی های که مربیان می
بايست در فرايند مربی گری داشته باشند دارای اهمیت
ويژه ای است که دو ويژگی مهارت های اطالعاتی و
آموزشی(که برای اجرای يک برنامه مربی گری حايز
اهمیت و ضروری می باشد) و مهاتر های ارتباطی و
انگیزشی(اطاعا رسانی و داشتن مهارت های ارتباطی
بسیار باال برای مربیان در روش مربی گری مهم و
اساسی است)

آتاناسوپولو و
همکاران)35(1

. Athanasopoulou

1

. Stambaugh

2
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بارون همکاران)36(1
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انگیزه ،ارتباط مربی
– متربی ،تسهیم
اطالعات ،اعتماد به
نفس

نتايج حاکی از آن است که ايجاد انگیزه و هدايت آن از
عوامل های تاثیر گذار در رابطه بین مربی و متربی است،
بنابراين مربی می تواند با تشويق احساس انگیزه ی
متربی ،در راستای هماهنگی بیشتر باعث ايجاد انگیزه در
سازمان شود .در اين حال افرادی که دارای انگیزه قوی
هستند می توانند با صرف انرژی بیشتر در مسیر
دستیابی به اهداف خود اقدام نمايند .با توجه به روابط
همکاری میان مربی -متربی ،اين همکاری می تواند
باعث ترويج و ارتقاء اعتماد میان آن ها گردد .اين اعتماد
خود باعث افزايش احتمال تغییر رفتار متربیان در جهت
دستیابی بر اهداف و تمرکز بر اطالعات رد و بدل شده
میان آن ها شود

از نظر رولین و همکاران)2018(2مطالعات محدودی در مورد موفقیت يا عدم موفقیت توسعه
استعدادهای متربیان وجود دارد ،و مواردی که ورزشکارانی را دنبال کرده اند که شامل برنامه های توسعه
استعدادها می شوند ،چگونگی انتخاب ورزشکاران برای ورود به حوزه مطالعه به خوبی تشرح نمی کند
که اين شايد عدم دانش کافی مربیان در خصوص ويژگی های متربیان باشد که اين امر در نتیجه درک
فرايند تصمیم گیری دارای اهمیت می باشد(.)37
يافته های پیون و همکاران( )2017نشان می دهد با درک چگونگی تصمیم گیری مربیان از يک
سری تصمیمات  ،ادغام دان ش تجربی و عملی ممکن است به ما امکان دهد توانايی پیش بینی مربیان را
بتوان افزايش داد .از طرفی ارتباط بین دانش و قدرت دارای اهمیت می باشد که درک کنیم مربی گری
يک محیط ايده آل برای شکوفايی اشکال قدرت(فرهنگی ،ساختاری و اجتماعی) است( .)38به عالوه،
اليل و کوشیون( )2016دريافتند که قدرت و دانش در ساختار رابطه مربی –متربی در برنامه های مربی
گری رابطه مستقیم دارد .بنابراين مربی گری و مرشدی ابزاری برای حمايت از کسب دانش افراد و
همچنین افزايش سطح يادگیری سازمانی است .مربی گری و مرشدی می توانند تغییراتی در تفکر اشخاص
در خصوص ايجاد يک ذهنیت نوآورانه داشته باشند( .)5دراين میان مربیگری به عنوان تسهیل کننده
يادگیری در فضاهای که مشارکت وجود دارد افراد را ترغیب می کنند تا برای خودشان فکر کنند و راه

. Baron et al

1

. Rollin et al

2
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حل هايی برای موضوعات و چالش های موجود در سازمان پیدا نمايند بنابراين مربیان از تفکر جديد که
منجر به دانش می شود حمايت و پشتیبانی می نمايند(.)4

 -2روش پژوهش
در اين تحقیق برای شناسايی و درک کامل تر ابعاد و مولفه های رفتاری مربیان کارآفرينی ،با توجه
به هدف از روش توسعه ای و از منظر اجرا ،از توصیفی – اکتشافی با رويکرد کیفی استفاده شده است.
اين تحقیق که در شرکت های کوچک و متوسط دارويی ايران انجام شده است از نظر هدف کاربردی-
توسعه ای بوده است .هم چنین ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه است .جامعه مشارکت کنندگان ،خبرگان
تجربی و مطلعین در زمینه مربی گری کارآفرينانه هستند که در شرکتهای دارويی تجربه مربیگری
کارآفرينانه داشته اند .بنابراين افرادی که سابقه مربی گری کارآفرينانه داشتند به روش گلوله برفی انتخاب
شده اند .سواالت مصاحبه واقع محور بوده و تجربیات رفتاری مربیان را استخراج میکردند .بعد از انجام
 16مصاحبه نیمه ساخت يافته ،اشباع نظری به دست آمد .مصاحبه ها ابتدا پیاده سازی و تبديل به متن
شدند .تحلیل محتوای متن مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام شد و گزاره های کالمی
استخراج گرديد .به طور کلی فرايند تحلیل بصورت تحلیل مضمون انجام شد که در آن داده ها مرور،
سازماندهی ،کدگذاری ،طبقه بندی ،مقوله بندی و ايجاد موضوع(تم) شده است .اعتبار و کیفیت داده
های تحقیق از طريق سه سونگری و تايید آنها توسط مشارکت کننده و پژوهشگر ديگری انجام شد.
 -3یافته ها
پس از پیاده سازی مصاحبه ها ،فرايند کدگذاری شامل سه مرحله شناسايی شواهد ،شناسايی و
ترکیب مفاهیم اولیه ،و شناسايی مقولههاست .در جدول شماره ( )1نمونه ای از کدگذاری اولیه آورده
شده است.
نمونه

10

جدول  :3نمونه ای از کدگذاری اولیه
مفهوم سازی
شواهد گفتاری
اگر می خواهیم که افراد بر اساس انچه که تصمیم
گیری شده است کاری را نجام دهند بايد سعی کنیم
همدلی
که فاصله خودمون رو با فرد مورد نظر کمتر کنیم و
رابطه دوستانه
بیتونیم رابطه ای ايجاد کنیم که حس دوستانه
احساس نزديکی کردن
بودمون و نزديک بودن رو بهش تداعی کنیم و در
شنونده خوب بودن
ادامه شروع کنیم به اينکه داريم به حرف های اون
گوش می کنیم و يک شنونده خوبی برای درد دل ها،
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نمونه

14

14

11

11

11

13

شواهد گفتاری
مشکالت ...و تنش های که در خودش يا با مشکالت و
رويدادهای شغلی براش اتفاق افتاده هستیم

يکی از مواردی که مشاوران می بايست داشته باشند
اينکه خودشان در هر حال يادگیری و انتقال دانش و
تجربه با ديگران باشد .و صرف اينکه فقط ارائه دهنده
است بسیار اشتباه است.
مربی بايد مهارت و توانايی داشته باشه تا ديدگاه و
نظارت ديگران رو درک کنه و اون ها رو بفهمه همون
شکافی که در مديران قبلی ديده می شد و اينکه اين
توانمندی رو داشته باشه تا بین خواسته ها و نیازهای
که افراد و يا گروه ها نسبت به شرکت و نوع عملیات
دارند رو باالنس کنه و به تعبیری در هر زمانی بايد
حضور داشته باشه
مربیانی از ديد شرکت دارای اولويت هستند که ايده
پرداز و بتوانند ارائه راهکارهای جديد رو در
جلساتشون به شدت چشم گیر باشه و اين روی می
توانیم از ارزيابی کالس ها متوجه شويم که افرادی که
حضور پیدا می کنند تغییر در نوع نگاه و دريافت
دانش و مهارت ها بايد مشهود باشه که باعث اعتماد به
نفس خواهد شد
از ديد من مربیان بايد برای ارائه بهتر مهارت ها و
دانشی رو که کسب کرده اند ارائه بدند حداقل تجربه
ی اين گونه محیط ها رو در سبد کاری خودشان
داشته باشند و مهارت های مورد نظر در افزايش دهند
تا راحتر به افراد انتقال بدند
برای رسیدن به اين ديد و نگاه بايد نگرش خودمون رو
عوض کنیم چون اگر بخوايم درست توجه کنیم ارتباط
يک فرايند چرخشیه که از هر طرف نگاه کنی خودتو
در اون می بینی پس سعی می کنی که اول به خود
صدمه نزنی به به ديگران .و اين ارتباط به خصوص اگر
در مکان بیمارستان باشی الزام داری که همیشه در
دسترس باشی
مربی بايد بتونه به با ايجاد ارتباط مناسب با شاگردان،
سعی کنه سواالتی که قرار است مطرح بشه شکل
هدفمندی به خودش بگیره .و همچنین بايد سواالتی
رو هم که می پرسد به کونه ای باشد که فرد را در

مفهوم سازی

يادگیری و انتقال دانش

مهارت و توانايی درک افراد
در دسترس بودن

تفکر خالق و ايده پرداز
ارزيابی مستمر
تقويت اعتماد به نفس

تجربه محیط کارآفرينی
مهارت ها و دانش
ارائه مطالب با کیفیت

در دسترس بودن
ارتباط با ديگران

ارتباط مناسب با افراد
پرسش سواالت چالشی
ايجاد انگیزه

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال هشتم ،شماره  ،28بهار 1400

نمونه

13

7

7

1

8

شواهد گفتاری
مسیر درستی قرار بده و به هدفی که دنبال می کنده
نزديکتر کنه
چیزی که بايد مورد توجه قرار داد اينکه ديدگاه
مربیان و مشاوران يک نگاه مثبت به افراد و توانايی
های اون ها باشه و بتونه اين توانايی های به سمت
درست هدايت کنه...و به کمک اين افراد و با تغییر
دادن روش ها و فرايندهای که در واحد وجود داره به
دنبال فرصت های باشه که بتوانند بهترين نتیجه رو
ارائه بدند
....مربیان بايد واجد شرايط الزم باشند منظور اينکه يه
سرو گردن بايد از فردی که می خواهد به حرفش
گوش کنه باشد يعنی مهارت در گوش دادن ،پرسیدن
سوالات موثر و کارآمد که بايد در راستای نیاز و
مشکالت فرد باشه ،ايجاد و حفظ رابطه موثر و پیدار،
تجربه الزم د رمحیط های رقابتی و اينکه بسیار خالق
باشه و از هر چیزی يه فرصت بسازد و اين نیاز به
تجربه زياد و ديد باز داره که بايد داشته باشند.
.....مربی می تواند کار خود رو خوب انجام بده که با
مسائل روز حرکت کنه و سواد خودش رو به روز نگه
داره و بتواند اين مسائل رو با هر کسی با هر نوع
فرهنگی که دارند در میان بذاره و برای درک بهتر
موضوعات و حل برخی از مسائل نتیجه بهتری بگیرد و
اگر نیاز است تا جاهای را به فرد گوش زد کند و يا
راهنمايی کند اقدام نمايد .و مهتر اينکه يکی از
الزاماتی که مربی بايد رعايت کند بیطرفی و بدون هیچ
گونه خودخواهی و تعصب بی جا نسبت به يک موضوع
در مورد مسائل اظهار نظر کنه......
......کسی که فرد ديگری رو آموزش می دهد بايد
خودش حداقل يکبار کسب و کاری تجربه کرده باشد
و يا راه اندازی کرده باشه و يا حداقل عالقه خاصی به
آن داشته باشد و با تمام مشکالت و اتقافاتی که در
اين راه ايجاد میشه رو لمس کرده باشد و اين يعنی
اينکه مربی کانال با مفاهیم خالقیت نوآوری فرايند
های پرورش و غیره آشنايی خواهد داشت
...در کنار اينکه يک مربی بايد با طرح سواالت مفید و
هدفمند از افراد بخواهد که در اين مسله درگیر
بشنوند .بايد توانايی ارائه بازخورد های مناسب رو هم
داشته باشه و از مهارت های شنیداری خوبی هم
برخوردار باشد

78

مفهوم سازی

داشتن نگاه مثبت
شناسايی فرصت های کارآفرينی

شنونده خوب بودن
پرسیدن سواالت مطابق با نیاز
متربی
داشتن تجربه ی محیط های
کارآفرينی
شناسايی و تشخیص فرصت های
محیطی
داشتن کنجکاوی ها در خصوص
مسائل جديد
توانايی تعامل با فرهنگ های
مختلف
ارائه بازخورد در زمان و موقعیت
مناسب
بی طرفی و بدون پیش داوری
قضاوت کردن
داشتن تجربه راه اندازی کسب و
کارهای جديد
عالقه و تمايل به موضوعات
متنوع کسب و کار
آشنايی با فعالیت های
کارآفرينانه
ايجاد ارتباط مناسب مربی با
ديگران
شنونده خوب بودن
ارائه بازخوردهای مناسب
طراحی سواالت چالشی
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نمونه

8

8

8

16

16

13

2

شواهد گفتاری
از نظر من دارای اهمیت است که فرد ارائه دهنده بايد
يک شخصیت مقتدر باشه درست که کارها بايد به
شکل تیمی باشه ولی بايد قبول کنیم که فردی با
چنین شخصیتی نسبت به ديگران برای توجیه
خودشون جلوتر هستند و فرد به نوعی مجذوب اقتدار
وی می شود
کاری مربی برای افراد خالق و ريسک پذير می کنه
اين است که اوال آن ها رو در مسیر درست هدايت
کند دوما اينکه برای رسیدن به هدفی که مدنظر دارند
انگیزه الزم رو به آن ها تزريق کند.
....مربی بايد نشان بدهد که موفقیت و ارتقاء يافتن فرد
چقدر براش مهم و قابل ستايش است و در مقابل
فردرو تشويق کند و بگه که جقدر مهم که اگر برای
حل رويدادهای که رخ می دهد راه حل های جديدی
ارائه میدهد
مربیان بايد به اون ها همت بگذراند بحث های
انگیزشی ،هدف گذاری  ،ارتباطات قوی ايجاد کردن و
يا نحوه پیاده سازی مهارت های ارتباطی مثل شنونده
خوب ،گوش دادن خوب ،پرسیدن ،سوال کردن،
چالش ايجاد کردن تا افراد با ايجاد درگیرهای ذهنی
بتونن مسائل رو تجزيه وتحلیل کنن
اين تبادل بايد با ايجاد کردن انگیزه بین فر به وجود
بیايد و اين انگیزه در ابتدا بايد در خود مربی ايجاد
بشه بعدا روی فرد تاثیر داشته باشد تا اگر قراره کار به
درستی پیش بره و يک ارتبط معناداری اينجاد بشه به
خوبی انجام شود
چیزی که مدنظر است اينکه مربی به دنبال مسائل و
رويدادهای جديد بايد باشه و کاری کنه که ديگران
هم مانند خودشون باشند و به دنبال روش ها و
راهکارهای جديد باشند
...قطعا اگر مربی تساط کافی و کاملی بر روی کار
خودش داشته باشد مثال ،تجربه کافی ،سواالت خوب و
درستی بپرسد ،شنونده خوب باشد ،خوب ببیند و
موارد مشابه رو تجربه کرده باشد ،خوب بتواند حرف
بزن ،صبور باشه و شناخت کاملی از محیط داشته باشه
قعطا به درستی آموزش می دهد

مفهوم سازی
داشتن شخصیت مقتدر
کار تیمی

دادن روحیه به افراد
ايجاد انگیزه الزم
حمايت و تشويق افراد برای خلق
فعالیت های جديد
نشان دادن اهمیت موفقیت افراد
طراحی سواالت چالشی
گوش دادن
پرسیدن
برخورداری از مهارت های
ارتباطی
شنونده بودن
درگیری ذهنی
ايجاد انگیزه
ايجاد ارتباط

کنجکاوی به مسائل جديد
پرورش کنجکاوی افراد
پیشتازی در ايجاد ارتباط با افراد
شناخت کامل محیط
شنونده خوب بودن
داشتن صبر و حوصله
سواالت خوب
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نمونه

شواهد گفتاری
..مربی که مدرک تحصیلی باالی داشته باشه قطعا می
تواند در ارتباط ايجاد کردن و همراستا کردن خودش
با ديگران موفق تر عمل کنه و اگر اين مدرک هم با
کارش يکی باشه که نتیجه عالی تر هم میدهد
 ...هر چقدر صداقت و صراحت واعتمادسازی بیشتر
باشد تعامل بین کارکند و مربی راحتر تر و يادگیری
راحتر می گردد
مربی بايد بسیار حاذق باشد و دانش و اطالعات کافی
در زمینه های گوناگون به خصوص کارآفرينی و حتی
مباحثی در حوزه دارو هم داشته باشد تا بتواند اعتماد
و اطمینان افراد را جلب کند .و در صورتی که فرد
متوجه شودکه مشاور به کار خودش وارد و می تواند
کمک کند اين امکان وچود دارد که اطالعات بیشتری
در اختیار وی قرار دهد.
پرسیدن سواالت متنوع و در عین حال بحث برانگیز
که افراد رو به چالش بکشند بايد نوع سوال ها براساس
نیازهای فرد باشه تا اون ها به هیجان بیاره و ايجاب
کنه که خوب فکر کنند و برای هر موضوعی راه حلی
رو بدند.شونده خوبی باشه تا پاسخی که میدند رو
بشنونده و عکس المعل درست بده و مربی بايستی در
زمینه مهارتهای مربی گری داشن کافی رو داشته باشه
 ....شايد يکی از مهترين عوامل مربی گری ،که مربیان
داشته باشند اينجا انگیزه الزم به فرد باشد .و اين
انگیزه در ابتدا بايد در خود مربی ايجاد بشه بعدا روی
فرد تاثیر داشته باشد تا اگر قراره کار به درستی پیش
بره و يک ارتبط معناداری اينجاد بشه به خوبی انجام
شود
افراد بخوان که يک مربی کنارش باشه و در تحلیل
کردن ايده های ابداعی که قبل به نتیجه نرسیده و يا
تکمیل نشده راهنمايی کنه و و با اينکار يک حس
مشارکتی و اهمیت دادن به فرد مقابل رو نشون می
دهد.

9

مربی بايد صبور ،با صداقت و محرم واقعی اسرار باشد
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6
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15

15
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مفهوم سازی
داشتن مدرک تحصیلی باال
کم کردن فاصله ارتباطی
داشتن صداقت
شفاف سازی
ارتباط دوستانه
مهارت ارتباط از طريق تجربه
کم کردن فاصله ارتباطی
داشتن تجربه ی محیط های
کارآفرينی
استفاده از کلمات درست در
ارتباط
شنونده خوب بودن
پرسیدن سواالتی که مطابق با
نیاز
داشتن دانش و تحربه الزم در
زمینه مربی گری
ايجاد انگیزه
ايجاد ارتباط

مشارکت در پردازش ايده
ارتباط با ديگران
درک ديگران
صبور بودن
صداقت داشتن
رازدار بودن
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در مرحله دوم کدگذاری ثانويه انجام شد که در اين محله موارد تکراری حذف گرديدند و موارد
متفاوت با توجه به ويژگیهای مشابه در يک بعد جديد قرار گرفتند و شاخص های مربوط به هر يک از
ويژگی ها شناسايی شدند و در نهايت جهت ارتباط شاخص ها با هر يک از ابعاد ارتباطات الزم ايجاد شد
که در جدول( )4کدگذاری ثانويه يافته ها نشان داده شده است.
جدول .4کدگذاری ثانویه
ابعاد

مولفه

شاخص

شواهد مصاحبه شوندگان

مهارت ارتباط از طريق تجربه

م ،15م ،2م ،14م4
م ،10م ،14م ،11م ،16م،6
م ،12م ،4م ،5 ،7م1
م ،13م ،2م ،9م ،15م12
م ،3م ،6م ،13 ،7م2
م ،2م ،16م ،11م3
م ،10م ،12م ،16م ،11م،2
 ،15م ،3م7
م ،13م ،6م ،14م ،8م،16
م ،11م ،4م1 ،7
م ،11م ،13م ،8م ،1م،16
م،10

ارتباط مناسب مربی با ديگران
مهارت های
ارتباطی و انگیزشی

استفاده از کلمات درست در ارتباط
پیشتازی در ايجاد ارتباط با افراد
ايجاد فضای دوستانه در گرفتن بازخورد
کم کردن فاصله ارتباطی
ايجاد انگیزه الزم
پرسیدن سواالت چالشی

دانش و مهارت
های مربی گری

مهارت پرسشگری

توانايی پرسیدن سواالتی که منجر به ظهور
ديدگاه های جديد
پرسیدن سواالت مطابق با نیاز افراد

مهارت گوش دادن
مهارت بازخورد

مهارت تحلیلی

توجه به صحبت ها و گفتار ديگران
شنونده خوب بودن
ارائه بازخوردها از ارزيابی ها
ارائه بازخورد در زمان و موقعیت مناسب

م ،1م ،6م ،13م7
م ،7م ،6م ،14م ،16 ،2م،15
1
م ،6م ،5م ،14م16
م ،2م ،15م ،8م ،4م ،3م،5
 ،3م ،12م ،10م16
م ،3م ،10م8
م ،8م ،7م ،3م2

توانايی تجزيه و تحلیل مسائل و رويدادها

م ،7م ،11م ،8م ،2م5

استفاده از تجربه ی محیط های کارآفرينی

م ،1م ،13م ،12م9

تحلیل واقعگرايانه محیط

م ،10م ،15م ،1م ،3م2

شناسايی و تشخیص فرصت های محیطی

م ،13م ،7م ،1م ،4م5
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ابعاد

مولفه

دانش تخصصی

برونگرايی

توافقی
ويژگی های روان
شناختی

گشودگی

وظیفه شناسی

شاخص

شواهد مصاحبه شوندگان

انعطاف پذير بودن در ارائه راه حل ها

م ،6م4

بکارگیری تجربه در زمینه مربی گری

م ،8م ،1م ،13م ،8م15

داشتن دانش الزم در زمینه مربی گری

م ،8م ،15م1 ،13

داشتن مدارک علمی باال
بکارگیری بهینه از امکانات و تکنولوژی در ارائه
خدمات
توانايی در پاسخگويی

م ،3م ،13م ،15م7

م ،1م ،4م ،7م10

داشتن نگاه مثبت

م ،13م ،1م ،15م ،12م7

تقويت روحیه افراد

م ،14م ،5م ،16م ،8م3

مسئولیت پذير بودن

م ،6م ،2م ،13م9

داشتن شخصیت مقتدرانه
در دسترس بودن
تقويت اعتماد به نفس افراد

م ،3م ،15م ،4م8
م ،14م ،3م ،10م8
م ،11م ،12م ،4م7

داشتن صبر و حوصله

م ،3م ،13م ،15م ،1م ،2م4

تقويت صبر و شکیبايی در افراد

م ،15م ،1م ،5م9

دنبال مسائل و رويداد های جديد

م ،13م ،7م ،6م12

داشتن اطالعات و دانش متنوع

م ،6م ،2م ،13م1

کنجکاوی در خصوص مسائل جديد

م ،7م ،2م ،8م13

بی طرفی و بدون پیش داوری قضاوت کردن

م ،7م ،3م11

پايبند بودن به اسرار افراد

م ،4م ،8م ،5م ،13م7

ايجاد فضای اعتمادسازی

م ،14م ،15م ،7م ،2م ،12م4

پیروی از قواعد

تجربه راه اندازی کسب و کارهای جديد

م ،6م ،4م15
م ،2م ،15م ،3م ،6م،10
م ،16م ،7م ،5م ،8م ،9م،12
م ،4م7
م ،1م ،2م15

تجربه توسعه و بهبود کسب و کارهای فعلی

م ،15ک ،13م1

تجربه فعالیت های کارآفرينانه

م ،1م ،15م ،4م ،8م5

داشتن صداقت و شرافت

اقدامات

زمینه کاری
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م ،5م ،7م11
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مولفه

مديريت احساسات

برقراری ارتباط

مساله گشا

يادگیری

شاخص

شواهد مصاحبه شوندگان

تجربه در کسب و کارهای مشابه

م ،6م ،11م ،16م ،8م12

درک احساسات افراد
حمايت و تشويق عاطفی افراد برای خلق فعالیت
های جديد
نشان دادن اهمیت موفقیت افراد

م ،13م ،3م ،12م10

م ،3م ،16م ،10م8

توانايی ايجاد تمايل به تغییر در افراد

م ،13م ،1م ،2م12

ارائه مطالب با تاثیرگذاری باال

م ،5م ،10م13

توانايی درک ديگران

م ،14م ،6م ،2م12

توانايی تعامل با افراد و فرهنگ های مختلف

م ،7م12

ايجاد چالش های ذهنی در افراد

مشارکت دادن افراد در مسائل و راه حل ها

م ،4م ،3م ،12م5
م ،1م ،13م ،15م ،10م،16
م5
م ،12م ،8م13

درگیر شدن مستقیم با مسائل کارکنان

م ،2م ،7م ،12م16

يادگیری در زمینه های مختلف

م ،9م ،14م5

يادگیری موضوعات متنوع کسب و کار

م ،1م ،2م ،8م ،13م ،9م5

عشق و عالقه به آموزش

م ،3م ،14م ،2م12

مشارکت در پردازش ايده ها

م ،6م ،5م ،8م ،7م3

منبع( :یافته های نگارندگان)
يافته های اين پژوهش به  3بعد که شامل رفتار مربی کارآفرينی ،ويژگی های روان شناختی و دانش
و مهارت مربی گری دسته بندی شده اند که هر کدام دارای مولفه ها و شاخصهای خود را دارا هستند.
اين يافتهها در مقايسه با پژوهش های پیشین از جامعیت بیش تری برخوردار است .برای نمايش بهتر و
جامع جمع بندی يافتههای پژوهش به صورت تصويری در شکل شماره ( )1نشان داده شده است.
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همانگونه که در شکل  1مشاهده می شود ،ابعاد رفتاری مربی کارآفرينی شامل ويژگیهای روانشناختی،
دانش ،مهارتها و اقدامات مربیگری است .هر کدام از اين ابعاد دارای زيرمجموعه های خاص خود را دارد
که معرف بعد اصلی هستند.
 -4بحث و نتیجه گیری
با توجه به نقش مربیان کارآفرين در پايداری کسب و کارهای کوچک و متوسط ،در اين مقاله به
شناسايی مولفه های مربیان کارآفرين پرداخته شد .بدين منظور برای شناسايی عوامل مربیان کارآفرين
از روش کیفی استفاده شد که از مصاحبه  16نفر اين مولفه ها شناسايی گرديد که اين عوامل را در 3
عامل دانش و مهارت مربی گری  ،ويژگی های روان شناختی مربیان کارآفرين و اقدامات مربیان کارآفرين
طبقه بندی کرد .برای اينکه مربیان بتوانند از قابلیت های خود به شکل مطلوبی در جهت پشبرد اهداف
مربی گری استفاده کنند بايستی عالوه بر عوامل روان شناختی و رفتاری که از خود بروز می دهند نسبت
به دانش و مهارت های مربی گری همت گمارند و نیازهای متربیان را تامین کنند مانند همدلی به عنوان
يکی از مولفه ها و متغیرهای موثر بر فرايند مربی گری و ،ويژگی مربی از طرف محققان(بن سالم و
همکاران( ،)12ممنون و همکاران( ،)26مک میوت و همکاران( ،)8آودت( ،)6اس تی جان و همکاران(،)30
ريکاردو و همکاران( ،)27عزيزی و همکاران( ،)39عزيزی و همکاران( ))40مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین پژوهشگرانی( دی هان و همکاران( ،)9بوزر و همکاران( ،)13بلومبرگ و همکاران( ،)14بن سالم
و همکاران( ،)12روشا و همکاران( ،)32گان و همکاران( ،)33گلبر و همکاران( ،)41عزيزی و
همکاران( ،)39عزيزی و همکاران( ،)40فتحی ورجارگاه و همکاران( )31بر مهارت های ارتباطی به عنوان
يکی از ويژگی های مربیان اشاره کرده اند .همچنین شناسايی و تشخیص فرصت از نظر محققان مانند
(مک کارتی و همکاران( ،)20مک کیوت و همکاران( )8مورد تاکید قرار گرفته است .توانايی تجزيه و
تحلیل مسائل و رويدادها مورد تاکید محققان (بلومبرگ و همکاران( ،)14دی هان و همکاران( ،)9عزيزی
و همکاران( ،)39عزيزی و همکاران( ))40بوده است .در نهايت (الکساندر و همکاران( ،)25آودت( ،)6مک
کیوت و همکاران( ،)8مک کارتی و همکاران( ،)16ماهیوت و همکاران( ،)7زهنر و همکاران( ،)5عزيزی و
همکاران( ) 39بر توانايی انتقال دانش و مهارت تاکید کرده اند .در اين میان مولفه ی سواالت خالقانه و
چالشی را به ويژگی های مربی کارآفرين اشاره کرد که به ادبیات اين مربی گری کارآفرينانه افزود.
با توجه به نتايج تحقیق عاملی مولفه ی ويژگی های روان شناختی مربیان کارآفرين ،دومین عامل مهم
شناسايی شده در اين زمینه می باشد .محققانی همچون گان و همکاران( )2014؛ سالوما(  )2015در
تحقیق خود بر محرم بودن ارتباطات بین مربی و شاگرد برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده
اشاره کرده اند .و همچنین محققانی همچون(اس تی جان و همکاران( ،)30گان و همکاران( ،)33داف و
همکاران( ،)17آودت( ،)6عزيزی و همکاران( )39بر مسئولیت پذيری و متعهد بودن مربی به عنوان يکی
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از ويژگی های مربی اشاره کرده اند .زگو و همکاران( )23در پژوهش خود بر توانايی پاسخگويی مناسب
مربیان اشاره کرده است .از طرفی هاتلر و همکاران( )2بر پژوهش خود بر اعتماد سازی تاکید کرده است.
سالوما و همکاران( )29در تحقیق خود بر ويژگی مربی مبنی بر تسهیل کننده امور اشاره کرده است .دی
هان و همکاران( )9در تحقیق خود بر داشتن شرافت(صداقت) تايید داشت.
براساس نتايج تحق یق عامل اقدامات مربیان کارآفرين ازابعاد مهم می باشد .محققانی مانند(اس تی
جان و همکاران( ،)30ممون و همکاران( ،)26عزيزی و همکاران( )39داشتن تجربه مربی گری را در
تحقیقات خود تاکید کرده اند .همچنین (ممون و همکاران( ،)26مک کیوت و همکاران( ،)8عزيزی و
همکاران( ،)39عزيزی و همکاران( )40بر داشتن تجربه مربی در حوزه کسب و کار مرتبط اشاره کرده اند.
و مولفه های ديگری همچون ايجاد چالش های ذهنی در افراد ،کنجکاوی در مسائل و رويدادهای جديد،
تجربه در راه اندازی کسب و کارهای جديد ،آشنايی با فعالیت های کارآفرينانه ،مشارکت در پردازش ايده
ها را به ويژگی های مربی کارآفرين اشاره کرد که به ادبیات اين مربی گری کارآفرينانه افزود.
نهايتاً اينکه يافته های اين پژوهش در راستای چارچوب مولفه های مربیان کارآفرينی در قالب 3
مقوله اصلی(دانش و مهارت های مربی گری ،اقدامات مربی و ويژگی های روان شناختی مربیان) و 15
مقوله فرعی و  59مولفه شناسايی و تايید شدند .در میان  15مقوله فرعی" مهارت های ارتباطی و
انگیزشی"" ،مهارت شنیدن"" ،مهارت بازخورد"" ،مهارت تحلیلی" ،گشودگی"" ،مساله گشا" و "انگیزه
يادگیری" مقوله های هستند که در چارچوب رفتاری مربیان کارآفرينی قرار دارند .با توجه به اينکه
تحقیقی در اين خصوص در کشور صورت نگرفته است و همچنین بديع بودن چنین موضوعی در کشور،
می توان ادعا نمود که اين پژوهش می تواند برای پرداختن به چنین موضوعی و توجه بیش تر به آن در
حوزه شناسايی ابعاد مربیان کارآفرينی در کسبوکارهای کوچک و متوسط شروع مناسبی باشد.
پیشنهادها
در راستای نتايج تحقیق و به منظور شناسايی و کاربرد عمیق عوامل مربیان کارآفرينانی پیشنهادهای
کاربردی و تحقیقاتی زير ارائه می شود:
 .1تحقیق حاضر بر شناسايی عوامل مربیان کارآفرينی در کسب و کارهای کوچک و
متوس ط توسط صاحبنظران در اين زمینه تمرکز داشته است .به منظور دستیابی به
نتايج عمیق تر در اين زمینه می توان اين مولفه هاو عوامل را از ديدگاه کارآفرينان
برتر نیز بررسی کرد.
 .2همچنین پژوهش حاضر در صنعت دارويی انجام گرفت .در پژوهش های آتی می
توان عوامل مربیان کارآفرين در کسب و کارهای کوچک در بخش های ديگر صنايع
نیز شناسايی و نتايج موجود مقايسه شود.
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 .3از انجا که محققان در اين پزوهش با مشکالت جدی در زمینه يافتن صاحبنظران
خبره برای مصاحبه روبه رو بوده اند .ايجاد بانک اطالعاتی از مربیان برای سهولت
انجام دادن پژوهش های آتی توصیه می شود.
 .4کسب و کارها در مراحل مختلف می بايست از خدمات ارائه شده توسط مربیان
کارآفرينی بهره گیرند بنابراين پیشنهاد می شود که پژوهش در خصوص مولفه های
مورد نیاز در هر مرحله از چرخه کسب و کار صورت گیرد.
 .5از آنچا که مربیان کارآفرينی نقش بسزايی در هدايت کارآفرينان ايفا میکنند ،سنجش
نحوه تاثیر آنان در ايجاد و ارتقای کارآفرينان توصیه می شود.
 .6با توجه به ابعاد گسترده ابعاد و نقش ايفا شده توسط مربیان در راه اندازی و توسعه
کسب و کارها ،بررسی چگونگی تاثیر هر يک از ابعاد اين نقش ها زمینه پزوهشی
مناسبی برای ارتقای دانش مربیان در کسب و کارها است.
 .7همچنین در پزوهش های آتی می توان نقش مربیان کارآفرينان را در کسب و کارهای
جديد و کسب و کارهای بالغ مقايسه کرد و اطالعاتی دقیق درباره مشابهت ها و
تفاوت های اين ابعاد در کسب و کارها ارائه داد.
 .8يافته های تحقیق حاضر می تواند برای سنجش برررسی وضعیت رفتاری مربیان
کارآفرينی مورد استفاده قرار گیرد.
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چکیده
هدف :هدف اصل ا ايپ پهشه  ،طراحا ش تبییپ الگوی توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشللا داگشللگاه تهران بر
اساس رشيکرد گاب است.
روش :ايپ پهشه

در دش مرح ح كیفا ش كما ،با بحكارگیری رشش پهشه

آمیختح اكتشللافا اگجام شللد .بخ

كیفا

پهشه در دش مرح ح اگجام شلد .در مرح ح اشل بخ كیفا ،بح بررسلا پیشلی ح پهشه مودود مرتبب با مؤلفحهای توسل ح
حرفحای مديران گرشههای آموزشلا بر اسلاس رشيکرد گاب بح زبانهای فارسلا ش اگگ ییلا در فاصل سلالهای  2000تا 2020
پرداختح شلد .پ از دیلتجو ،بربالگری ش ارزيابا كیفا ملال ا  ،سل ته گهايا بر رشی  72ملال ح اگجام شلد .در مرح دشم
بخ كیفا دهت شل اسلايا الگوی م اسلا بافت داگشلگاه تهران ،با  20گفر از خبرگان ش صلاحاگظران حوزۀ آموزش عالا كح
بح رشش هدفم د اگتخابشلده بودگد مصلاحبحهای گیمح سلاختاريافتح اگجام شلد .تح یل دادههای كیفا با اسلتفاده از كدگذاری
باز ش محوری (تح یل تم) اگجام ش پايايا ش رشايا آن بررسا گرديد .در مرح ح كما ،رشش پهشه توصیفا -تح ی ا ش دام ح
آماری شللامل تماما مديران گرشههای آموزشللا داگشللگاه تهران بح ت داد  252گفر بود كح با اسللتفاده از فرمول گموگحگیری
كوكران ت داد  152گفر بحع وان گموگح اگتخاب شلد .رشش گموگحگیری در ايپ پهشه  ،رشش گموگحگیری طبقحای تصلادفا بود.
در بخ كما دادههای موردگیاز با اسلتفاده از پرسلشل امح محقق ساختح گردآشری شد .برای ارزيابا رشايا ابهار كما پهشه ،
از رشايا محتوا ش رشايا سازه ش دهت بررسا پايايا ابهار از آلفای كرشگباخ استفاده شد كح پايايا ش رشايا م اسا ابهار پهشه
را تأيید كرد.

 1ايپ مقالح برگرفتح از رسالح دكتری گويی ده اشل ما باشد.
 2داگ

آموختح دكتری مديريت آموزش عالا ،داگشکده رشان ش اسا ش ع وم تربیتا،داگشگاه تهران،تهران ،ايران.

 3استاد،گرشه مديريت ش برگامح ريهی آموزشا ،داگشکده رشان ش اسا ش ع وم تربیتا،داگشگاه تهران،تهران ،ايران(.گويی ده میئول ) abili@ut.ac.ir:
 4داگشیار ،گرشه مديريت ش برگامح ريهی آموزشا ،داگشکده رشان ش اسا ش ع وم تربیتا،داگشگاه تهران،تهران ،ايران.
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گشلان داد كح توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران بر اسلاس رشيکرد گاب

دارای پ ج مؤلفح اصل ا ( .1مهار های رهبری /مديريتا گاب .2 ،مهار های داگشلگری گاب .3 ،مهار های پهشهشلگری گاب،
 .4مهار های رفتاری گاب ش  .5مهار های فردی گاب) ش  19شللاخ بود .گتايج تح یل عام ا تأيیدی مرتبح دشم گشللان داد
كح مؤلفحهای پ جگاگح ش ل اسللاياشللده ،دارای بار عام ا كافا دهت پی بی ا توس ل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشللا
داگشگاه تهران بر اساس رشيکرد گاب است.
گتايج حاصللل از آزمون  tتك گموگحای گشللان داد كح مديران گرشههای آموزشللا داگشللگاه تهران شضل یت ك ا توسل ح
حرفحای خود را بر اساس رشيکرد گاب در حد متوسب ارزيابا كردگد.
نتیجهگیری :پ ج مؤلفح اصل ا حاصلل از ايپ پهشه  ،ماتواگد الگويا اثربخ

برای توسل ح حرفحای مديران گرشههای

آموزشللا در داگشللگاه تهران باشللد ش گتايج مفیدی در ارتقای كیفیت ،كارايا ،اثربخشللا ش كاه
داشتح باشد.
کلیدواژهها :توس ح حرفحای ،رشيکرد گاب ،مديران گرشههای آموزشا ،داگشگاه تهران

اتالفا در داگشللگاه تهران
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مقدمه و بیان مسئله
سلرمايحهای اگیلاگا ،م بع راهبردهای سلازمان هیلت د ش تواگم دسلازی گیرشی اگیلاگا ،رشيکردی گويپ
در راسلتای توسل م ابع اگیلاگا اسلت كح م جر بح افهاي بهرهشری بهبود كیفیت محصلوت ش خدما ش
سللودآشری سللازمانها ماگردد .م ابع اگیللاگا آموزشديده بح ادرای مؤفقیت آمیه پرشژههای مديريت
داگ در سلازمان ش بح تیلهیل خ ق ،اگتقال ،ذخیره ش بحكارگیری داگ كمك ماك د ( .)1پیشلرفتهای
حاصل در ع وم ش ف اشری ،مهار ها ش قاب یتهای مديران سازمانها را بح چال ماكشد ش برای موادح با
ايپ تغییرا سلللريع ،قلاب یلتهلای ملديران بلايلد بر اسلللاس يلك برگلامل دلديلد ش سلللازملانيلافتلح مجلددا
سلاختاردها شلود؛ ب ابرايپ در يك محیب پیوسلتح در حال تغییر ،مديريت مؤفق بدشن توسل ح حرفحای
میلتمر مديران ،بیرممکپ اسلت ( .)2همچ یپ پیادهسلازی رشيکرد گاب م جر بح حذف پیوسلتح اتالفها
ش ارائح خدما باكیفیت بات ش ههي ح پايیپ در برگهاری دشرههای توسل ح حرفحای برای مديران گرشههای
آموزشللا ماشللود .تفکر گاب گگرشللا برای افهاي بهرهشری ش ارزشآفري ا میللتمر ش حداقل كردن
ههي حها ش اتالفا است (.)3
در ايران رشلللد گاگهاگا داگشلللجويان ،همچ یپ افهاي سلللريع شاحدهای داگشلللگاها مودا رشی
كارآمدن مديراگا در ايپ مؤسللیللا شللده اسللت كح از تواگم دیهای تزم برای اگجام شظايف خوي
برخوردار گبودهاگلد .همچ یپ علدم ثبلا ملديريتا در آموزش علالا كشلللور ش عم کرد سللل یقلحای بلحدلای
عم کرد برگامحای ،بحشيهه ادراگشدن قواگیپ ،آيیپگامحها ش بخش امحها را ماتوان از مشکال گظام آموزش
عالا داگیلت ( .)4بحزعم آراسلتح ،مديريت در داگشلگاههای كشلور با چال ها ش كاسلتاهای بیلیاری رشبرش
است .اكثر مديران داگشگاها كار مديريت را از طريق آزماي ش خلا اگجام ماده د كح ايپ گوع مديريت
بیلیار پرههي ح ،دارای اتالفهای زياد ش مخاطرهآمیه اسلت .داگشلگاهها ش مؤسلیلا آموزش عالا ماگ د
ديگر گهادهای اگیللاگا بح مديران ش رهبران تواگم د ،شادد صللالحیت ش اثربخ گیاز دارد تا با تهديدها ش
چال های دگیای مدرن رشبرش شلود ( .)5مديران گرشههای آموزشلا با چال های فراشاگا موادح هیلت د.
آنها از يكسلو برای برآشرده سلاختپ اگتظارا بیشلتر در دهت بهبود ياددها ش يادگیری تحتفشلارگد ش
از سلوی ديگر بايیلتا بح گق های مت دد ش چ دگاگحای گظیر متفکران آموزشلا ،رهبران برگامح درسلا ش
آموزشا ،كارش اسان ارزيابا ،كارش اسان رشابب عموما ،تح یل گران بوددح ،مديريت ك دگان امکاگا ،
مديران برگامحهای شيهه ش كارشل اسلان گاظر موارد حقوقا ،قراردادها ش ت هدا اشلويتهای مربوط بح خب
ش مشلاها بپردازگد ( .)4از ديگر میلائل ش مشلکال داگشلگاهها ش مؤسلیلا آموزش عالا ،اتالفهای زيادی
كح شدود دارد ماگ د عدم ت اسللا شللغل ش شللابل كح شقت ،اگرژی ،پول ش  ...را هدر مادهد ش هرچح در
سللو باتتر ش در كارهای تخصلصلا بیشلتر باشلد اتالف آن بیشلتر اسلت ،اشلتباها كاری مخت ف اعم از
اشتباها در فرآي دهای كاری ادرايا ش اداری ش فرآي دهای ياددها للل يادگیری ،افت كیفیت آموزش ش
پهشه ( ،)6كمبود م ابع اگیلاگا كارآمد ،فقدان ت امال  ،شلکیلت در توسل ح مهار های تزم ،عم کرد
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ضل یف ،تشلديد كار ،دشبارهكاری ،ك ترل مداشم ،اگحراف از كار ش ...اسلت ()7؛ ب ابرايپ با تودح بح میلائل ش
مشلکالتا كح در داگشلگاهها ش مؤسلیلا آموزش عالا ايران بح طور عام ش داگشلگاه تهران بح طورخا
شدود دارد ايپ اسلت كح بح رشيکرد گاب در برگامحهای توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا تودح
گماشلود .ايپ میلائل ش چال ها بر لهشم تودح بح برگامحهای توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا
داگشلگاهها ش مؤسلیلا آموزش عالا بر اسلاس رشيکرد گاب تأكید دارد .بديها اسلت گبود سلییلتم مؤثر ش
م اسلا برای توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران بر اسلاس رشيکرد گاب در ايپ
بخ م جر بح ارائح خدما ضل یف ش گاكافا ،اتالف م ابع اگیلاگا ،عدم كارايا ش اثربخشلا ش عدم ارتقای
كیفیت ماشود.
با تودح بح اي کح در محدشده مشلاهدا ش دیلتجوهای پهشهشلگر شلواهدی دال بر شدود الگوی دامع
درزمی توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران بر اسلاس رشيکرد گاب مودود گییلت،
ايپ پهشه درصلدد اسلت بح ايپ پرسل پاسلخ دهد كح الگوی م اسلا توسل ح حرفحای مديران گرشههای
آموزشلا داگشلگاه تهران بر اسلاس رشيکرد گاب چییلت برای گیل بح ايپ هدف تزم اسلت ابتدا مؤلفحهای
محوری توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاهها ش مؤسلیلا آموزش عالا بر اسلاس رشيکرد
گاب شل اسلايا گرديده ش بر مب ای آن الگويا ارائح شلود كح در قالا آن بتوان ف الیتهای توسل ح حرفحای
مديران گرشههای آموزشللا داگشللگاه تهران بر اسللاس رشيکرد گاب را دهت داد ش همچ یپ در پايان بح
بررسا شض یت مودود داگشگاه تهران در ارتباط با الگوی طراحاشده پرداختحشده است.
تعاریف توسعه حرفهای و رویکرد ناب
در بررسللا ادبیا توس ل ح حرفحای ،اصلللالحا مرتبلا گظیر توس ل ح كار ،توس ل ح م ابع اگیللاگا،
آموزش مداشم ،يادگیری مادامال مر ش ...يافت ماشلود .ايپ شاژهها اب ا ازگظر م ا همپوشلاگا داشلتح ش
توسللب افراد مخت ف بحصللور متفاشتا ت ريفشللدهاگد كح در ددشل ( )1بح ت دادی از مهمتريپ ت اريف
توس ح حرفحای ش همچ یپ رشيکرد گاب اشارهشده است.
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جدول ( :)1تعاریف توسعه حرفهای و رویکرد ناب از دیدگاه صاحبنظران

تعاریف توسعه حرفهای

شي گاس ريمرس)2003( 1
()8

فرآي د ب دمد شلامل فرصلتها ش تجارب م ظم ش برگامحريهیشلده ش گظامم د برای
ارتقاء رشد ش توس ح در حرفح خود.

گیری شهمکاران)2012( 2
()9

فرآي لدی گظلامم لد ش میلللتمر از آموزش ،كلارآموزی ضلللمپ خلدملت ،يلادگیری ش
ف الیتهای حمايتا اسلت كح بح آموزشها ش كارآموزیهای اشلیح اضلافح ماشلود تا
صلالحیت میلتمر ،افهاي داگ ش مهار های فرد برای قبول میلئولیتهای دديد
يا گق های در حال تغییر ،تضمیپشده ش اثربخشا فردی ش حرفحای ارتقاء يابد.

استی ر )2014( 3
()10

فرآي دی سلللازماگا اسلللت كح بح دگبال اصلللال ش ت ديل گگرش ،داگ  ،مهار ش
رفتارها بح سمت شايیتگاها ش اثربخشا بیشتر است

اشگه)2017( 4
()11

آموزش ش ارتقلاء مهلار هلا برای كیلللا مؤفقیلت در گق
ع ما.

رهبری در محیبهلای

دپیپ ش همکاران)2018( 5
()12

فرآي لدی كلح بلاعلت ارتقلاء مهلار هلای فردی ،تواگلاياهلا ،داگ  ،ديلد اسلللتراتهيلك ش
ايجاد شبکحهای آموزش رهبری ماشود.

هوشا الیادا ش همکاران
)(2018
()13

يك شللیوه مديريتا بر اسللاس ف یللفح بهبود مداشم فرآي دها بحشسللی ح هم كاه
ف الیتهای فاقد ارزشافهشده ش افهاي ارزش برای مشللتری ،تغییرپذيری فرآي د ش
شرايب كاری ض یف است.

تعاریف رویکرد ناب

رادگور ش بوچا
()2011
()3

6

امی یاگا)2015( 7
()14

1. Villegas-Reimers
2. Giri & et al
3. Steinert
4
. Evans
5. Dopson & et al
6. Radnor & Bucci
7. Emiliani

ارزش در سلللازمان
مفهوم ب یادی تفکر گاب ،در ريشلللحكپ كردن اتالف ش آفري
گهفتح اسلت .تفکر گاب گگرشلا اسلت برای افهاي بهرهشری ش ارزشآفري ا میلتمر ش
حداقل كردن ههي حها ش اتالفا .
رشيکرد گاب در داگشلگاه را يك سلییلتم مديريت اصلول محور با حاصلل دمع بیر
صللفر (بازی برد -برد) ت ريف ماك د كح بر خ ق ارزش برای مشللتريان بحع وان
اسلتفادهك دگان گهايا خدمت ش حذف اتالف ،گاهمواری ش گام قولاها با اسلتفاده
از رششش اسا ع ما تمركه دارد.
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عوامل مؤفقیت اجرای رویکرد ناب در برنامههای توسععه حرفهای مدیران گروههای آموزشعي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
در تحقیقلا ش ادبیلا گظری كلاربرد اصلللول ش رششهلای گلاب در آموزش علالا بلحطورك ا ش در
برگامحهای توس ل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشللا بحطور خا بح عوامل ش مؤلفحهايا اشللارهشللده
اسللت .ايپ عوامل ش مؤلفحها عمدتا گاشللا ش م تج از تجاربا هیللت د كح در ايپ محیبها موردبررسللا ش
استفاده قرارگرفتح است .برخا از ايپ عوامل در ذيل اشارهشده است:
 .1رهبران :ت هد رهبران ارشلللد سلللازمان ش حمايتا كح از ايپ برگامحها بح عمل ماآشرگد ش همراه با
فراهمسلازی ش تدار پشلتیباگا سلازماگا ش فرا سلازماگا قوی برای برگامحهای گاب سلازی داگشلگاه ماتواگد
در مؤفقیت سرگوشت ايپ برگامحها مؤثر باشد.
 .2گموگحهای مؤفق :مديران داگشلگاهها ش مديران گرشههای آموزشلا مابايیلت با برقراری ارتباط با
سلاير سلازمانهای مح ا ش بیپالم ا در حوزه آموزش عالا از برگامحها ش پرشژههای موفق گاب سلازی در
داگشگاهها ش حتا ساير حوزههای ص ت استفاده كرده ش با برگهاری د یا با ايپ سازمانها از تجربیا
آگان استفاده گماي د.
 .3مشلاشره :اسلتفاده از سلازمانها مشلاشره ش متخصلصلان ش افرادی كح در زمی پیادهسلازی ش ادرای
طر ها ش برگامحهای گاب سللازی در داگشللگاهها ف ال بودهاگد .ايپ مؤسللیللا مشللاشرهای كار مهم اگتقال
مهايای ادرای پرشژههای گاب را برای داگشگاه ش گرشههای آموزشا بر عهدهدارگد.
 .4ايجاد فره گ گاب :يکا از عوامل مؤفقیت برگامحهای گاب در داگشللگاهها كاربر رشی تغییر فره گ
ف ا داگشلگاهها ش ايجاد فره گسلازماگا اسلت كح بتواگد زمی ح ش پتاگیلیل پیشلبرد گاب سلازی در داگشلگاه
را بر عهده داشلتح باشلد؛ اما تغییر فره گسلازماگا ش زمی حسلازی برای ايجاد فره گ مت اسلا گاب در
داگشگاه كامال راحت گییت ش با مشکل ش سختا زيادی همراه است (.)15
 .5سلاختار داگشلگاها :در ك ار عوامل حیاتا بات شلايد در ك ار گبود يا سلاختار سلازماگا حمايتا ،ايپ
عوامل كافا برای ادرای پرشژههای گاب در داگشللگاه گماباشللد .مؤسللیللا در برابر تغییرا مقاشمت
ماك د ش گظامهای داگشلگاها ش مؤسلیلا آموزش عالا گیه ايپ قاعده میلتث ا گییلت د .آنها دارای
شلیوههای تصلمیمگیری مشلورتا ش فره گ پايدار هیلت د .برای مثال در گظام آموزش عالا ش داگشلگاهها
سللو قبول ش تصلويا برای تغییرا برگامح درسلا ش يا گظار های مديريت زياد هیلت د ش گیازم د توافق
گیترده در میان گرشههای مخت ف ذي فع در داگشگاه ماباش د.)15( .
در ادامح بح ب ضللا از مهمتريپ پهشه های اگجامشللده در زمی ح توس ل ح حرفحای مديران گرشههای
آموزشا بر اساس رشيکرد گاب در داگشگاهها ش مؤسیا آموزش عالا پرداختحشده است:

97

الگوی توس ح حرفحای مديران / ...مجتبا حاج خهيمح،خدايار ابی ا ش دواد پور كريما

شيیلللی یلللکا )2019( 1در مقالحای با ع وان توسل ل ح رهبران برای رئییلللان ش مديران آكادمیك:
برگامحهايا برای ارتقای شللايیللتگاها در آموزش عالا اگجام داد ،مهمتريپ شللايیللتگاها ش تواگاياهای
مربوط بح مديران ش رهبران داگشلگاه را بح شلر ذيل م رفا كرد .1 :ايجاد فره گهايا با كارايا بات .2
ارتباطا شلفاها ش كتبا  .3حمايت از يك محیب مت وع ش فراگیر  .4تیمهای پیشلرش  .5حل میلائل ش
تصلللمیمگیری  .6پی بی ا آي ده ،تفکر اسلللتراتهيك ش برگامحريهی  .7پیشلللرش ش مديريت تغییر (.)16
فی دس ش همکاران )2018( 2در مقالحای بح بررسلللا برگامحهای توسل ل ح ع ما برای رهبران آموزشلللا
پرداخت لد ش بلح ايپ گتلايج دسلللت يلافت لد :ارتقلاء توسللل لح رهبر آموزشلللا بلاعلت ارتقلاء كیفیلت تلدري ش
يلادگیری ماشلللود .آنهلا پ ج علاملل را بلاعلت توسللل لح رهبران آموزشلللا ذكر كردگلد كلح عبلار اگلد از:
خصلوصلیا عاطفا ،عملگرايا ،ت الا آموزش ،پهشه ش بورس تحصلی ا ( .)17يافتحهای پهشه هافر
ش گايو )2018( 3گشلان داد كح بحكارگیری اصلول گاب فرصلتا برای بهبود مديريت مؤسلیلحهای آموزش
عالا فراهم ماك د .ايپ امر میللت هم ت هد مديران ارشللد داگشللگاها اسللت كح تمام ذي ف ان را متقاعد
سللازد كح فره گ گاب ماتواگد ايپ مؤسللیللا را با محیبهای در حال تغییر سللازگار ك د ( .)18لیو ش
همکاران )2017( 4بح طراحا مدلا برای رهبری گاب در داگشلگاه باهدف حل میلائل آموزشلا ش مديريت
داگشلگاه ،افهاي كارايا ،كاه ههي ح ش بهبود كیفیت فارغالتحصلیالن ش رضلايت داگشلجويان پرداخت.
گتايج پهشه شی گشلللان داد كح چشلللماگداز رهبری گاب در داگشلللگاه ،عام ا ك یدی در بهبود كیفیت
فارغالتحصلللیالن ،افهاي كیفیلت آموزش ،ارزشآفري ا ش افهاي بهرهشری اسلللت ( .)19گتايج پهشه
شاتربوری ( )2015گشلان مادهد كح يکا از مهمتريپ عوامل ادرای آموزش عالا گاب ،تفکر اسلتراتهيك
گاب مديران ش رهبران داگشگاها است ( .)20اسوگیون ش همکاران )2015( 5م تقدگد كح استقرار آموزش
عالا گاب در داگشللگاهها ماتواگد پیامدهای مثبت ش م موسللا برای آنها داشللتح باشللد كح از آن دم ح
ماتوان بح افهاي رضلايت داگشلجويان ،شل اسلايا ش كاه ههي حهای پ هان ،بهبود كارايا ،ايجاد اگگیهه
درشگا در كارك ان ،افهاي ريیللكپذيری داگشللگاه ،ايجاد محیب مثبت برای كارك ان توسللب رهبران،
تصلمیمگیری مبت ا بر حقايق ،بحكارگیری افراد بااسلت داد در فرآي دهای كاری ،بهبود فرآي دهای اداری
ش بهبود فره گسازماگا (.)21

. Wisniewski1
. Fields & et al2
. Höfer & Naeve3
. Lu & et al4
. Svensson & et al5
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سؤاالت پژوهش
 .1مؤلفحهای توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران بر اسلاس رشيکرد گاب كدام
اگد
 .2الگوی م اسلا توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران بر اسلاس رشيکرد گاب
كدام است
 .3ازگظر صلاحاگظران الگوی توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران بر اسلاس
رشيکرد گاب تا چح اگدازه از اعتبار تزم برخوردار است
 .4ازگظر مديران گرشههای آموزشللا داگشللگاه تهران ،شضلل یت مودود داگشللگاه تهران در ارتباط با
الگوی طراحاشده چگوگح است
روش پژوهش
پهشه حاضلر ازگظر هدف از گوع پهشه های كاربردی ش ازگظر گردآشری دادهها از گوع پهشه های
آمیختح اكتشلافا اسلت .بحگحویكح ابتدا دادههای كیفا گردآشری ش صلور ب دی شلده ش سلپ با توصلیف
د بحهای موردملال ح ،بح ش اخت كام ا از پديده دستيافتح است ش در مرح حی ب د ،از طريق دادههای
كما ،بح پاسخ سؤات كما پهشه پرداختحشده است.
بخ كیفا پهشه در دش مرح ح اگجام شلد .در مرح ح اشل بخ كیفا ،بح بررسلا پیشلی ح پهشه
مودود مرتبب با مؤلفحهای توسل ح حرفحای مديران گرشههای بر اسلاس رشيکرد گاب بح زبانهای فارسلا ش
اگگ ییلا در فاصل سلالهای  2000تا  2020پرداختح شلد .پ از دیلتجو ،بربالگری ش ارزيابا كیفا
مللال لا  ،سللل ته گهلايا بر رشی  72مللال ح اگجام شلللد .در مرح دشم بخ كیفا با تودح بح خألهای
داگشلا مودود در پیشلی پهشه ش در دهت شل اسلايا الگوی م اسلا بافت داگشلگاه تهران ،با خبرگان ش
صلاحاگظران حوزۀ آموزش عالا كح بح رشش هدفم د اگتخابشلده بودگد مصلاحبحهای گیمح سلاختاريافتح
اگجام شلد .م یار ش شلاخ های اگتخاب صلاحاگظران ش خبرگان داگشلگاها عوام ا ماگ د ،تخصل مدير
گرشه آموزشلللا ش عضلللو هیئتع ما ،تدري درشس در زمی ح پهشه  ،چاپ مقالح ،كتابهای تألیف يا
تردمح شلده مرتبب با موضلوع پهشه  ،راه مايا رسلالح دكتری ش ارشلد داگشلجويان در زمی ح موضلوع
پهشه ش سلابقح ادرايا در زمی ح موضلوع پهشه بوده اسلت .با تودح بح سللب اشلباع يافتحها در ايپ
پهشه با  20گفر از صلاحاگظران ش خبرگان داگشلگاها مصلاحبحهای گیمح سلاختاريافتح بح عمل آمد؛ بح
ايپ صللور كح پ از مصللاحبح ،محقق با رسللیدن بح ايپ در كح گتايج مصللاحبحها تکراری ش فاقد
اطالعا دديد اسللت تصللمیم بح اتمام دادن بح فرآي د گردآشری دادهها بحشسللی ح مصللاحبح گمود .برای
اطمی لان از رشايا ش پلايلايا مرحل كیفا پهشه از راهبردهلای  .1تح یلل ش بلازبی ا توسلللب اعضلللاء
(مصللاحبحشللوگدگان)  .2تح یل ش بازبی ا توسللب همکاران ش  .3مث ت سللازی (رشش چ د سللويح گگری
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دادهها) اسلتفاده گرديد .برای تأيید صلحت دادهها ش كدهای اسلتخراجشده ،كدگذاری اشلیح هر مصاحبح بح
مصللاحبحشللوگدگان برگرداگده ش مورد اصللال ش تأيید قرار گرفت .ب الشه برای بررسللا دقت يافتحهای
پهشه  ،الگوی بلحدسلللتآملده از تح یلل دادههلای كیفا گیه بلح تلأيیلد چلد گفر از مشلللاركلتك لدگلان در
پهشه رسلید .متپ تمام مصلاحبحها ،كدها ،طبقا ش گتايج تح یل ش كدگذاری مصلاحبحها دهت بازبی ا
ش دريافت گظرا تخصلصلا توسلب اسلاتید راه ما ش مشلاشر پهشهشلگر مورد بازبی ا قرار گرفت .ب الشه برای
تحقق مث ت سازی (چ د سويح گگری) در ايپ پهشه از م ابع چ دگاگح داده از بیپ افراد مل ع در حوزه
پهشه برای كیلا اطمی ان از شاق ا بودن موق یت ،ملابق با در پهشهشلگر اسلتفاده شلد .درگهايت
كدها ش طبقا ش الگوی اسلتخراجشلده در اختیار سلح گفر از مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاها خارج از
پهشه قرار داده شلللد ش بلا تودلح بلح گظرا ش تفلاسلللیر آگلان مورد تلأيیلد قرار گرفلت .برای تجهيلحشتح یلل
دادهها در بخ كیفا از كدگذاری باز ش محوری (تح یل تم) استفاده شد.
در مرح ح كما پهشه  ،رشش پهشه توصلللیفا -تح ی ا ش دام ح آماری شلللامل تماما مديران
گرشههای آموزشا داگشگاه تهران در سال تحصی ا  1398-1399بح ت داد  252گفر بود كح با استفاده از
فرمول گموگحگیری كوكران ت داد  152گفر بحع وان گموگح اگتخاب شلد .رشش گموگحگیری در ايپ پهشه ،
رشش گموگحگیری طبقحای تصللادفا اسللت .در بخ كما دادههای موردگیاز با اسللتفاده از پرسللش ل امح
محقق سللاخ تح گردآشری شللد .برای ارزيابا رشايا ابهار كما پهشه  ،از رشايا محتوا ش رشايا سللازه ش
دهت بررسلا پايايا ابهار از آلفای كرشگباخ اسلتفاده شلد كح ضلريا پايايا ابهار پهشه  0/98بح دسلت
آملد كلح گشلللان از پلايلايا مل وب ابهار پهشه دارد .برای تجزیه وتحلیه ااا هه ا بش کمی ،از وشهه ی
آمه تصیهههی ی و ااهههو به ی و به ویژ تحلیه اه ملی تهدییه ی ،1نرمافزا هه ی  SPSS22و همچ ین LISREL8.8
ااو ا ش .
در دهت رعايت اخالق پهشهشا ،مشاركتك دگان بحصور داشط باگح ش با رضايت آگاهاگح (با آگاها
از هدف پهشه ) در ملال ح شللركت گمودگد ش بح آنها اطمی ان داده شللد كح اظهارا ش دادههای آگان
محرماگح خواهد بود.

Confirmatory Factor Analysis

1.
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یافتههای پژوهش
پرسش اول پژوهش :مؤلفحهای توس ح حرفحای مديران گرشههای آموزشا داگشگاه تهران بر اساس
رشيکرد گاب كدام اگد
بحم ظور پاسلخدها بح سلؤال اشل پهشه در خصلو شل اسلايا مؤلفحها توسل ح حرفحای مديران
گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران بر اساس رشيکرد گاب ش تح یل دادههای كیفا (متون مصاحبح) ،محقق
از تک یك تح یل موضلللوعا (تم) اسلللتفاده كرد؛ بح ايپ صلللور كح پ از گردآشری دادههای كیفا ش
پیادهسللازی محتوای مصللاحبحها ،بحم ظور سللازماندها ش دسللتیابا بح مؤلفحها ش ارائح الگوی توسلل ح
حرفحای مديران گرشههای آموزشللا داگشللگاه تهران بر اسللاس رشيکرد گاب ،متون مصللاحبحها بحصللور
كدگذاری باز ش محوری مورد تح یل قرار گرفت .در راسلتای اكتشلاف مؤلفحهای موردگظر ت داد  433كد
شل اسلايا ش كدهای مشلابح دريك طبقح قرار داده شلد .درگهايت برای هر طبقح ع واگا كح گماياگگر كل
كدهای همان طبقح باشد ،اگتخاب گرديد .در ددشل ( )2با تودح بح اهمیت فرآي د دستیابا بح مؤلفحهای
اصل ا ش ارائح الگوی توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران بر اسلاس رشيکرد گاب ،بح
گهارههای كالما ،كدها (مفاهیم) اشلیح ش مؤلفحهای ش اساياشده ،اشارهشده است.
جدول ( :)2نمونه کدگذاری باز و محوری الگوی توسعه حرفهای مدیران گروههای آموزشي دانشگاه تهران بر
اساس رویکرد ناب
نمونههایي از کدهای باز استخراجشده
گوآشری ش ارزشآفري ا در گرشه آموزشلللا ( ،)104،05،07،11،13،16،18،19،20داشلللتپ
راهبرد ش چشللماگداز گاب ( )07،08،11،12،13،16،17،19مديريت زمان (،)10،13،15،19
تأكید بر كاه اتالفا در گرشه آموزشللا ( ،)11مهار كارآفري ا ( ،)19،20ايجاد ارتباط
بیپ داگشگاه ،ص ت ش دام ح (.)20
آگاها از قواگیپ ش مصللوبا آموزشللا داگشللگاه ،اطالع از سللیاسللتگذاریهای ب دمد
داگشلللگلاه ش شزار ع وم ( ،)10 ،06اطالعرسلللاگا بلحموقع بلح هملح اعضلللای گرشه (،07
 )10،11،16استقرار خب ش مشا در گرشه ،ايجاد شب سايت در گرشه (.)13
تأثیر ش گفوذ بر همکاران ( ،)01،10،11تغییر فره گ گرشه آموزشلا ( ،)02،08پويايا گرشه،
تصلمیمگیریهای درسلت ش بحموقع ( )11،12،13،15 ،07،08،09،10شلکیلت مقاشمتها يا
مهار مقاشمت در برابر تغییر (.)09،19
گداشلتپ سلبك دسلتوری در گرشه ( ،)02،03،05،12مهار سل ج ش ارزيابا عم کرد (،05
 ،)06،07،08،10،11،13،14،20حل كشمک ها ش ت ارضا در گرشه (.)07،10،14،16،19

 .1اعداد کدهای خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی که در مصاحبه شرکت کردهاند است.

مقوله

مفهوم
رهبری /مدیریت
سبز

رهبری /مدیریت

مهارتهای

دیداری

رهبری/مد
یریتي ناب

رهبری /مدیریت
تغییر
رهبری /مدیریت
تعارض
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ايجاد بیللتر تواگم دسللازی ( ،)01،04،10،15،19شل اسللايا تواگم دیهای خود ش اعضللای
گرشه ( ،)03،05،16دذب همکار دديد ش شللايیللتح ( ،)11،13،19 ،05،06،07داگشللیپ
پرشری ( ،)10استفاده حداكثر از تواگاياهای اعضای گرشه (.)13،14

استعداد

الگوبرداری از داگشللگاههای موفق دهان در زمی ح آموزش ( ،)03،04مهار قدر چاگحزگا
ش اسلتدتل ع ما ( ،)05فراهم كردن شلرايب فرصلت ملال اتا برای خود ش همکاران (،06
 ،)10،11،20دعو از شخصیتهای ع ما برای اگتقال تجربیا ش تازههای ع ما ()12،13

مهارت دیپلماسي

پرهیه از آموزش مللاللا قلديما ش كه لح ( ،)03،04،05،13تبلادل تجربیلا بلا ملديران
گرشههلای آموزشلللا ديگر ( ،)04،06،16،20آموزشهلای مت لاسلللا بلا گیلازهلای دلام لح ش
مت اسلا با گیازهای گیرشی اگیلاگا ( ،)08،14اسلتفاده از سلییلتم مديريت يادگیری ،مهار
خود يادگیری ،پر يادگیری ش ياددها (.)15،19
تجاریسللازی داگ ( )01تیللهیم داگ ( ،)01،03،07،13،16،19اگتقال ش اشللاعح داگ
( ،)05،14بهبود سواد ش داگ اعضای گرشه (.)10
اگجام پهشه هايا مت اسلللا با گیازهای دام ح ش بازار كار ( ،)01داشلللتپ تیم پهشهشلللا،
( ،)03،05كلاه اتالفلا در بخ پهشه ( ،)04رعلايلت اخالق در پهشه (،)16 ،05
اطالع از تصلمیمگیریهای دديد داگشلگاه در حوزه پهشه  ،)06( ،تواگايا سلیاسلتگذاری
پهشهشا در گرشه (.)07

رهبری /مدیریت

علمي
مهارتهای
مهارت پداگوژی

ناب
مهارت مدیریت
دانش
مهارت مدیریت
پژوهش
مهارتهای

تخص در گراي های پهشهشا مشخ ( ،)03توس ح گرگت های پهشهشا (،)06،20 ،05
ه ر ت امل با كارفرمايان طر های پهشهشا ( ،)10مهار گوشتپ اكادمیك (.)14

مهارت نوشتن
RFP

مشلخ كردن اشلويتهای پهشهشلا در گرشه ،)06( ،تواگايابا میلئ ح يابا ش میلئ ح محوری
در گرشه ( ،)10،15،16،17،18،19 ،09 ،07بهبود میلللتمر در دهلت حلل میلللائلل گرشه،
مهار های تفکر فوق اگتقادی (.)13

مهارت اقدام

خود اگگیهشلا ( ،)09،19،20 ،01مهار ايجاد اگگیهه در اعضلای گرشه ش داگشلجويان (،01
 ،)10،14،16،19،20مربیگری يلا مهلار م توري لگ ش كوچی لگ ( ،)01،10،12،18تواگلايا
الهام بخشللیدن بح اعضللاءگرشه ( ،)10،18 ،07اصللال رفتار ،رشانسللازی رفتارها ش حذف
رفتارهای زائد از گرشه آموزشا ( ،)16 ،11ايجاد آگاه ش بی از فوايد گاب (.)16

دانشگری

پژوهشگ
ری ناب

پژوهي
مهارت
روانشناسي
مثبت

داشلتپ مهار مشلاشره در رشلتح تخصلصلا خود ( ،)03،14،18،19ارائح خدما تخصلصلا
(.)19

مهارت مشاورهای

تقدم م افع گرشه بر م افع شخصا خود ( ،)01،05،10،11،14،16اخالق مدار در زمی حهای
مخت ف ،ارزش قائل شدن بح زمان همکاران ش داگشجويان ،)03،10،12( ،احترام گذاشتپ بح
همکلاران ش داگشلللجويلان ( ،)09،11،12،14،20 ،03پرهیه از بلاگلدبلازی ش سلللیلاسلللاكلاری
( ،)13،14مهار پذيرش گقد ش گقدپذيری (.)15،16

مهارت
اخالقمداری

مهار های كالما ش بیركالما ( ،)02تواگايا ارتباط برقرار كردن با همکاران ش داگشلجويان
( )06،09،10،13،15،17،19 ،03،05ارتباط بیپ گرشه ش ح قحهای مديريتا باتتر (.)16

مهارت ارتباطي

كلارهلای گرشها ( ،)05،12،13،19،20مهلار سلللازملاندها ،تشلللکیلل تیمهلای كلاری
( ،)08،10ت امل با همکاران (.)08،10،15،16،17،18،19

مهارت
شبکهسازی

مهارتهای
رفتاری ناب
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میلئولیتپذير ش پاسلخگو ( ،)03،15،16گرم پذير ش اگ لافپذير ( ،)05،06،07،16تواگايا
سلرسلختا ش ت هد كاری ،اعتمادسلازی ( ،)09،10 ،07خود اگديشلا ش خود تأم ا ()08،19
خود مديريتا ( ،)11،15خودك ترلا (.)11،15،19
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مهارت خود
توسعهای

مهارتهای
فردی ناب

هوش میان فردی ( ،)06،07تواگايا تفکر سلللییلللتما ( ،)12،19 ،07تودح بح اسلللتقالل
شخصیت ،عاليق ش تفاش های فردی اعضاءگرشه (.)11،13،15،20

مهارت بین فردی

مهار كار با سلییلتمهای هوشلم د ( )01،02،20مهار سلواد رسلاگحای ش سلواد ف اشری بات
( ،)07آموزش چگوگگا استفاده از تجهیها ( )13مهار كار با گرمافهار (.)18

مهارت فناورانه

منبع( :یافتههای نگارندگان)

بر اسلللاس يافتحهای ددشل ( )2مهمتريپ مؤلفحهای توسل ل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلللا
داگشلگاهها بر اسلاس رشيکرد گاب شلامل :مهارتهای رهبری/مدیریتي ناب ،مهارتهای دانشعگری
ناب ،مهارتهای پژوهشععگری ناب ،مهارتهای رفتاری ناب و مهارتهای فردی ناب بح دسلللت
آمد.
پرسعش دوم پژوهش :الگوی م اسلا توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران بر
اساس رشيکرد گاب كدام است
بر اسلاس يافتحهای كیفا بحدسلتآمده از تح یل مصلاحبحها با خبرگان ش صلاحاگظران داگشلگاها كح
در ددشل ( )2هر مقولح ش مفاهیم آن گشلان دادهشلده اسلت ،الگوی پیشل هادی توسل ح حرفحای مديران
گرشههای آموزشا داگشگاه تهران بر اساس رشيکرد گاب ،بحصور زير ارائحشده است.
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شکل ( :)1الگوی توسعه حرفهای مدیران گروههای آموزشي بر اساس رویکرد ناب (منبع :یافتههای نگارندگان)

پرسعش سعوم پژوهش :ازگظر صللاحاگظران الگوی توسلل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشللا
داگشگاه تهران بر اساس رشيکرد گاب تا چح اگدازه از اعتبار تزم برخوردار است
برای پاسلخ بح ايپ سلؤال از تح یل عام ا تأيیدی مرتبح دشم با اسلتفاده از گرمافهار  lisrelاسلتفاده
شد كح گتايج آن در زير گهارششده است:
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شکل ( :)2تحلیل عاملي تأییدی مرتبۀ دوم متغیر توسعه حرفهای مدیران گروههای آموزشي بر اساس رویکرد
ناب منبع( :یافتههای نگارندگان)

با تودح بح شللکل ( )2ش گتايج ارائحشللده در ددشل ( )3گتیجح سللؤال مب ا بر اي کح الگو ارائحشللده
پهشه تا چح اگدازه از اعتبار برخوردار اسلت گتايج گشلان داد تماما شلاخ های برازش الگو از برازش
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مل وبا برخوردار اسللت .برای مشللخ گمودن میهان برازش مدل از شللاخ های قابلارائح در گرمافهار
لیهرل استفادهشده كح ايپ شاخ ها در ددشل ( )3ارائحشده است:
جدول ( :)3خالصه دامنه پذیرش شاخصهای برازندگي
دامنه قابلپذیرش

میزان بهدستآمده

شاخص برازندگي

كمتر از 5

1/67

شاخ

گٌرم شده برازگدگا ()NFI

گهديك بح 1

0/98

شاخ

گرم گشده برازگدگا ()NNFI

گهديك بح 1

0/99

شاخ

برازگدگا تلبیقا ()CFI

گهديك بح 1

0/99

شاخ

برازگدگا فهاي ده ()IFI

گهديك بح 1

0/99

شاخ

برازگدگا ()GFI

گهديك بح 1

0/87

شاخ

برازگدگا ت ديليافتح ()AGFI

گهديك بح 1

0/81

گهديك بح صفر

0/029

كمتر از 0/08

0/067

گیبت خادش بح دردح آزادی

ريشح میاگگیپ مجذشر باقیماگده ()RMR
ريشح دشم برآشرد شارياگ
()RMSEA

خلای تقريا

منبع( :یافتههای نگارندگان)

برای ارزيابا برازش مدل چ ديپ مشلخصلح برازگدگا شدود دارد .در ايپ پهشه برای ارزيابا مدل
از شلاخ های گیلبت خا دش بح دردح آزادی ،شلاخ گٌرمشلده برازگدگا ( ،)NFIشلاخ گٌرم گشلده
برازگدگا ( ،)NNFIشاخ برازگدگا تلبیقا ( ،)CFIشاخ برازگدگا فهاي ده ( ،)IFIشاخ برازگدگا
( ،)GFIشلاخ ت ديل برازگدگا ( ،)AGFIشلاخ میاگگیپ مجذشر باقیماگده ( )RMRش شلاخ ريشلح
دشم برآشرد خلای شارياگ تقريا ( )RMSEAاسللتفاده شللد .گیللبت خا دش بح دردح آزادی بح حجم
گموگح بیللیار شابیللتح اسللت ش گموگح بهر كمیت خا دش را بی ازآگچح بتوان آن را بحب ب بودن مدل
گیلبت داد ،افهاي مادهد .ايدهآل آن اسلت كح مقدار خا دش تقیلیمبر دردح آزادی كمتر از  5باشلد با
تودح بح مقدار گهارششللده خا دش ،مقدار خا دش تقیلیمبر دردح آزادی برابر با  1/67اسللت كح گشللان
مادهد مدل از برازش م اسلبا برخوردار اسلت .م یارهای  GFIش  AGFIگشلانده ده اگدازهای از مقدار
گیلبا شارياگ ها ش كوشارياگ هاسلت كح توسلب مدل تبییپ ماشلود .مقدار ايپ م یارها بیپ صلفرتا يك
متغیر اسللت كح هرچقدر اعداد بحدسللتآمده بح يك گهديكتر باشلل د ،گیکويا برازش مدل با دادههای
مشللاهدهشللده بیشللتر اسللت .دادههای ددشل ( )3گشللان ماده د كح مقادير گهارششللده برای ايپ دش
شللاخ بح ترتیا  0/87ش  0/81اسللت كح تأيیدك ده م اسللا بودن مدل اسللت .ريشللح دشم میاگگیپ
مجذشر پ ماگدها ،ي ا تفاش بیپ ع اصلر ماتري مشلاهدهشلده در گرشه گموگح ش ع اصلر ماتري های
برآشرد يا پی بی اشلده با فرض درسلت بودن مدل موردگظر اسلت .هرچح  RMRبرای مدل مورد آزمون
بح صلفر گهديكتر باشلد ،مدل مذكور برازش بهتری دارد .مقدار  RMRگهارششلده برابر  0/029اسلت كح
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بییار گاچیه است ش گشانده ده تبییپ م اسا كوشارياگ هاست .برای مقايیح اي کح يك مدل بحخصو
در مقايیلح با سلاير مدلهای ممکپ ازگظر تبییپ مجموعحای از دادههای مشلاهدهشلده چقدر خوب عمل
ماك د ،از مقادير شلاخ گٌرم شلده برازگدگا ( ،)NFIشلاخ گٌرم گشلده برازگدگا ( ،)NNFIشلاخ
برازگدگا فهاي ده ( )IFIش شلاخ برازگدگا تلبیقا ( )CFIاسلتفادهشلده اسلت .درگهايت برای بررسلا
اي کح مدل موردگظر چگوگح برازگدگا ش صلرفحدويا را باهم تركیا ماك د از شلاخ تواگم د ريشلح دشم
برآشرد شارياگ خلای تقريا  RMSEAاسلتفادهشلده اسلت .ايپ شلاخ ريشلح میاگگیپ مجذشرا تقريا
اسللت كح برای مدلهای خوب  0/05ش كمتر اسللت ش تا مقدار  0/08قابلقبول اسللت .مدلا كح در ايپ
شلاخ  0/10يا بیشلتر باشلد برازش ضل یفا دارد .مقدار ايپ شلاخ كح برابر  0/067اسلت گشلانده ده
م اسا بودن مدل است؛ ب ابرايپ تماما شاخ ها الگو را تأيید ماگماي د.
پرسعش چهارم پژوهش :ازگظر مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران ،شضل یت مودود داگشلگاه
تهران در ارتباط با الگوی طراحاشده چگوگح است
بحم ظور بررسللا شضلل یت مودود توسلل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشللا داگشللگاه تهران ش
همچ یپ بررسلا شضل یت هريك از مؤلفحهای توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران
از آزمون  tتك گموگحای استفادهشده است؛ كح گتايج آن در ددشل شماره ( )4ارائح گرديده است.
جدول ( :)4تعیین وضعیت موجود توسعه حرفهای مدیران گروههای آموزشي دانشگاه تهران بر اساس رویکرد
ناب و مؤلفههای آن (میانگین فرضي =)3
شاخصها

میانگین

1

انحراف

خطای

تفاوت

استاندارد

استاندارد

میانگینها

مقدار
t

درجۀ

سطح

آزادی

معنيداری

مؤلفهها
مهار های رهبری /مديريتا گاب

2/84

0/69

0/056

-0/16

-2/92

151

0/004

مهار های داگشگری گاب

2/80

0/73

0/059

-0/20

-3/31

151

0/001

مهار های پهشهشگری گاب

2/87

0/71

0/058

-0/13

-2/31

151

0/022

مهار های رفتاری گاب

3/031

0/80

0/065

0/031

0/476

151

0/635

مهار های فردی گاب

3/085

0/78

0/063

0/085

1/35

151

0/178

توس ح حرفحای بر اساس رشيکرد
گاب

2/92

0/70

0/057

-0/8

-1/35

151

0/178

منبع( :یافتههای نگارندگان)

 .1توضلیب :تزم بح ذكر اسلت كح در ايپ پهشه با تودح بح دام ح گمرهگذاری سلؤات ( 1تا  )5ش محاسلبح گمره ك ا ايپ ب د
برحیا ايپ دام ح ،میاگگیپ فرضا دام ح  3در گظر گرفتحشده است.
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با تودح بح ددشل ( )4گتايج بحدسللتآمده حاكا از آن اسللت شض ل یت مهار های رهبری /مديريتا
گلاب بلا میلاگگیپ ( )2/84ش مقلدار  ،)-2/92( tمهلار هلای داگشلللگری گلاب بلا میلاگگیپ ( )2/80ش مقلدار t
( )-3/31ش مهلار هلای پهشهشلللگری گلاب بلا میلاگگیپ ( )2/87ش مقلدار  )-2/31( tتفلاش م لاداری بلا
میاگگیپ فرضللا پهشه در سلللب  0/05دارگد چراكح مقدار  tمحاسللبحشللده بیشللتر از مقدار tبحراگا
( )1/96اسلللت؛ ب لابرايپ ايپ گتلايج گويلای آن اسلللت كلح مهلار هلای رهبری /ملديريتا گلاب ،مهلار هلای
داگشلگری گاب ش مهار های پهشهشلگری گاب مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران در سللب پايیپتر
از متوسلب قرار دارگد .همچ یپ گتايج گويای آن اسلت كح مهار های رفتاری گاب با میاگگیپ ( )3/031ش
مقلدار  )0/476( tش مهلار هلای فردی گلاب بلا میلاگگیپ ( )3/085ش مقلدار  )1/35( tتفلاشتا بلا میلاگگیپ
فرضلا دام ح در سللب  0/05گدارد چراكح مقدار  tمحاسلبحشلده كمتر از مقدار tبحراگا ( )1/96اسلت
ب ابرايپ ايپ گتايج گويای ايپ اسلت كح شضل یت مهار های رفتاری گاب ش مهار های فردی گاب مديران
گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران در حد متوسلب قرار دارگد .همچ یپ گتايج گويای آن اسلت كح شضل یت
توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا بر اسلاس رشيکرد گاب با میاگگیپ ( )2/92ش مقدار )-1/35( t
تفاشتا با میاگگیپ فرضللا دام ح در سلللب  0/05گدارد چراكح مقدار  tمحاسللبحشللده كمتر از مقدار t
بحراگا ( )1/96اسلت؛ ب ابرايپ ايپ گتیجح گويای ايپ اسلت كح شضل یت توسل ح حرفحای مديران گرشههای
آموزشا داگشگاه تهران بر اساس رشيکرد گاب در حد متوسب قرار دارد.
بحث و نتیجهگیری
پهشه حاضر باهدف طراحا ش تبییپ الگوی توس ح حرفحای مديران گرشههای آموزشا داگشگاه تهران
بر اسلاس رشيکرد گاب صلور گرفتح اسلت .يافتحهای بحدسلتآمده گشلان داد كح الگوی بحدسلتآمده دارای
پ ج مؤلفحی مهار های رهبری/مديريتا گاب ،مهار های داگشلللگری گاب ،مهار های پهشهشلللگری گاب،
مهار های رفتاری گاب ش مهار های فردی گاب اسلت (شلکل  .)1همچ یپ يافتحهای پهشه گشلان داد از
بیپ مؤلفحهای توسلل ح حرفحای بر اسللاس رشيکرد گاب ،مهار های پهشهشللگری گاب ( ،)0/99مهار های
رهبری/ملديريتا گلاب ش مهلار هلای داگشلللگری گلاب ( ،)0/97مهلار هلای فردی گلاب ( )0/95ش مهلار هلای
رفتلاری گلاب ( )0/94بلح ترتیلا دارای بیشلللتريپ گق در تبییپ مؤلفلح توسل ل لح حرفلحای ملديران گرشههلای
آموزشلا بر اسلاس رشيکرد گاب هیلت د (شلکل  .)2همچ یپ يافتحهای سلؤال چهارم پهشه گشلان داد كح
شضل ل یلت مودود مؤلفلحهلای مهلار هلای رهبری/ملديريتا گلاب ،مهلار هلای داگشلللگری گلاب ش مهلار هلای
پهشهشلللگری گلاب پلايیپتر از متوسلللب قرار دارگلد املا مهلار هلای رفتلاری گلاب ش مهلار هلای فردی گلاب ش
بحطورك ا شضل یت مودود توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران بر اسلاس رشيکرد گاب
در حلد متوسلللب قرار دارگلد (دلدشل  .)4در ذيلل هر يلك از ايپ مؤلفلحهلا ش زير مؤلفلحهلای آنهلا موردبحلت ش
بررسا قرارگرفتح است.
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مهار های رهبری /مديريتا گاب :ايپ مؤلفح از پ ج زير مؤلفح مديريت سلبه ،مديريت ديداری ،مديريت
تغییر ،مديريت ت ارض ش مديريت است داد ،تشکیلشده است.
مهار مديريت سللبه :1مديران گرشه بايد بر اصللال رفتحها ش حذف رفتاریهای زائد كح باعت كاه
دشبارهكاری ش موازی كاری ماشلود تأكید داشتح باش د .رشيکرد گاب بح برشز خالقیت ش گوآشری مديران گرشه
در دهت بهبود میلتمر فرآي دها ش ف الیتهای آموزشلا ،پهشهشلا ش اداری كمك ماك د؛ ش باعت كاه
اتالف كاری ماشلود .همچ یپ برای مديران گرشه داشلتپ راهبرد ش چشلماگداز گاب بیلیار مهم اسلت تا باعت
افهاي كیفیلت كلارهلای گرشه ش بهرهشری بیشلللتر شلللود .ايپ يلافتلح پهشه بلا گتلايج پهشه هلای دالگلارد ش
استرگارد ،)2000( 2رادگور ش بوچا ( )2011ش امی یاگا ( )2015هماه گ ش همیو است (.)3،6،14
مهار مديريت ديداری :3ايجاد شبسايت در گرشه آموزشا كح در آنهمح چیه در م رض ديد ش با يك
گگاه قابلدر اسلت .همچ یپ صلفحح پرسل ش پاسلخ يکا از شيهگاهای بهر آن اسلت .در طول سلال
اسلاتید ش مديران گرشه مجبورگد بح ازای هر درس در هر ترم مکررا بح سلؤات مشلابح پاسلخ ده د .ايپ بح
م ای استفاده ض یف از زمان است ش بح پاسخهای گاسازگار ش اشتباها م جر ماشود .با تودح بح اي کح در
تحقیقا قب ا بح ايپ مؤلفح اشارهای گشده است گماتوان آن را با تحقیقا ديگر مورد مقايیح قرار داد.
مهلار ملديريلت تغییر :4ملديران گرشه بلايلد بتواگ لد ضلللمپ ايجلاد فره لگ پلذيرش تغییر ش رهبری ايپ
فرآي د ،در موادهح با مقاشمتها مهار داشللتح باشلل د .چراكح اگر بخواهیم با رشيکرد گاب بح موضللوع گگاه
ك یم تغییر خی ا مهم اسلت ش شقتا چیه دديدی شارد داگشلگاه ش گرشه آموزشلا بشلود ممکپ اسلت افراد در
مقابل آن مقاشمت ك د ش مدير گرشه بايد ايپ مهار ش تواگم دی را داشللتح باشللد كح ايپ مقاشمت در برابر
تغییر راكم ك لد تلا بتواگلد تغییر ملدگظر را ايجلاد ك لد .ايپ يلافتلح پهشه بلا گتلايج پهشه هلای دالگلارد ش
استرگارد ( ،)2000هافر ش گايو ( )2018ش شيیی یکا ( )2019هماه گ ش همیو است (.)18،16 ،6
مهلار ملديريلت ت لارض :5مهلار حلل ت لارضلللا ش ت هلا خی ا مهم اسلللت چراكلح امکلان دارد در
گرشه چال ش درگیری بح شدود آيد ش همح اعضلا گرشه تقريبا همتراز هیلت د ش اگتظارا مشلابح دارگد .گاها
شقلتهلا بلح دلیلل همیپ همسللللب بودن در داگ ش مهلار كمتر حرف هملديگر را ماخواگلد ش هركیلللا
خودش را رهبر ش مدير ماداگد ش ممکپ اسلت دائم باهم در چال باشل د؛ ب ابرايپ حل ت ارضلا ش ت ها
در گرشه آموزشلللا باعت اسلللتفادهی بهتر از زمان ش افهاي كیفیت كارهای گرشه خواهد شلللد .ايپ يافتح
پهشه با گتايج پهشه های اسپ دتش )2007( 6ش شيیی یکا ( )2019همیو است.)16 ،22(.

. Green Management skills1
. Dahlgaard and Ostergraad2
. Visual Management skills3
. Change Management skills4
Conflict Management skills.5
2. Spendlove
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مهار مديريت اسلت داد :1مدير گرشه در دردح اشل بايد تواگم دیهای خود ش اعضلای گرشه را شل اسلايا
كلد چراكلح اصلللول ش رششلللا شدود دارد كلح فرد هرچلح قلدر تواگملدیهلای خود را بیشلللتر بشللل لاسلللد
تواگم لدیهلاي افهاي پیلدا ماك لد ش بلاعلت ماشلللود از تواگم لدیهلای افراد بیشلللتريپ بهره را ببرگلد.
همچ یپ مديران گرشه بايد در دذب افراد شلايیلتح مهار داشلتح باشل د چراكح اگر افراد گاشلايیلت شارد
گرشه آموزشلا بشلوگد اثربخشلا ش پويايا گرشه از بیپ مارشد .ايپ يافتح پهشه با گتايج پهشه های رادگور
ش بوچا ( )2011ش ثیركل ش همکاران )2014( 2هماه گ ش همیو است (.)7 ،3
مهار های داگشللگری گاب :ايپ مؤلفح از سللح زير مؤلفح ديپ ماسللا ع ما ،مهار پداگوژی ش مديريت
داگ تشکیلشده است.
مهلار ديپ ملاسلللا ع ما :3ملديران گرشههلای آموزشلللا بلايلد فپ توافق ،فپ پیگیری ش ملذاكره ش
گفلتشگوهای ت لام ا ش ف لال را ياد داشلللتلح باشللللد ش با داگشلللگلاههای ديگر بتواگلد تفاهمگامح ايجاد ك د
بحع وانمثال مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران بتواگ د با داگشلگاه هارشارد يك تفاهمگامح ب ويیل د
كح تزمحی آن ايپ اسلت كح بتواگ د با رئی داگشلگاه هارشارد ارتباط داشلتح باشل د ش توافق ش اعتماد ايشلان
را د ا بک د كح گتیجح آن فرصللت ملال اتا برای خود ش اعضللاء گرشه اسللت .ايپ يافتح پهشه با گتايج
پهشه های اسپ دتش ( )2007ش دهاگیان ( )2010همیو است (.)23 ،22
مهار پداگوژی :4مديران گرشه آموزشا بايد بر مهار يادگیری ،خود يادگیری ،پر يادگیری ش ياددها
تأكید داشتح باش د تا بح توس ح حرفحای باديد گاب برس د .در ايپ مهار درشاقع فرد يك يادگیرگده میتمر
اسلت كح از همح تجربحها ش فرصلتها بحع وان يك فرصلت يادگیری اسلتفاده ماك د .ايپ يافتح پهشه با
گتايج پهشه های امی یاگا ( )2015ش اشگه ( )2017هماه گ ش همیو است (.)11 ،14
مهار مديريت داگ  :5در شلرايب پرشلتاب ش پیچیده امرشز ،سلازمانهای مؤفق برای حفظ موق یت ش
توسل ل لح ارزشافهشده ،گیلازملد گوآشری ش داگ آفري اهای پادرپا ش میلللتمر هیلللتلد .اگر مديران گرشه
آموزشلا در شلبکح همیاران داگشلا حضلور گداشلتح باشل د ،در دسلتیابا بح اطالعا ضلرشری ش موردگیاز خود
محدشد ماشلوگد ش همیپ میلئ ح ،مودا عدم رشي ايدهها ش تفکرا گويپ ارزشلم د ماشلود .ايپ يافتح
پهشه با گتايج پهشه های اشگه ( )2017ش شيیی یکا ( )2019همیو است (.)16 ،11
مهار های پهشهشلگری گاب :ايپ مؤلفح از سلح زير مؤلفح مهار مديريت پهشه  ،مهار گوشلتپ RFP
ش اقدام پهشهشا تشکیلشده است.

. Talent Management skills1
4. Thirkell and Ashman
. Scientific Diplomacy skills3
. Pedagogy skills4
. Knowledge Management skills5
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مهلار ملديريلت پهشه  :1ملدير گرشه گلاب گبلايلد در بی از دش حوزه تخصلللصلللا كلار ك لد .در مورد
موضللوعا بايد بحصللور تخصللصللا كار صللور بگیرد؛ ب ابرايپ مديران گرشه بايد گراي های پهشهشللا
مشلخصلا داشلتح باشل د ش در آن زمی ح بحصلور تخصلصلا كار ك د ش گتايج پهشه های آنها بايد بح كف
دام ح بیاد ي ا بح درد دام ح بخورد ش ببی د چح مشلکالتا در دام ح شدود دارد ش پهشه در آن زمی ح
صللور بگیرد .ايپ يافتح پهشه با گتايج پهشه های دهاگیان ( )2010ش اشگه ( )2017هماه گ ش همیللو
است (.)11 ،23
2
مهار گوشللتپ  :RFPيکا از مهار هايا كح مديران گرشه ماتواگ د داشللتح باشلل د ايپ اسللت كح
ه گاماكح سللازماگا ،كارخاگحای ،داگشللگاها ،يا شللركتا بح مدير گرشه طر يا تحقیق برای اگجام مادهد
بايد بتواگد تقاضلاهای پهشهشلا را مديريت ك د .با تودح بح اي کح در تحقیقا قب ا بح ايپ مؤلفح اشلارهای
گشده است گماتوان آن را با تحقیقا ديگر مورد مقايیح قرار داد.
مهلار اقلدام پهشها :3گ جلاگلدن رشيکرد گلاب در برگهاری گظلام توسل ل لح حرفلحای ملديران گرشههلای
آموزشلا داگشلگاهها ماتواگد م جر بح بهبود میلتمر ي ا بح كاربردن رشش ع ما برای حل میلائل ،اسلتفاده
از فرآي دهای حل میللئ ح سللاختاريافتح برای پرشش بیشللتر مهار های تفکر فوق اگتقادی شللود .همچ یپ
تواگايابا میلئ ح يابا ش میلئ ح محوری در گرشه باعت ماشلود اتالف م ابع كم بشلود ش بهرهشری افهاي پیدا
ك د .ايپ يافتح پهشه با گتايج پهشه های امی یاگا ( )2015ش شيیللی یللکا ( )2019هماه گ ش همیللو
است (.)16 ،14
مهار های رفتاری گاب :ايپ مؤلفح از چهار زير مؤلفح مهار رشانش ل اسللا مثبت ،مهار مشللاشرهای،
مهار ارتباطا ش مهار اخالقمداری در گرشه تشکیلشده است.
مهار رشانشل اسلا مثبت :4يکا از راهبردهای بااهمیتا كح ماتواگد ادرای برگامح گاب سلازی در گرشه
را بح موفقیت برسلاگد ،اگگیهه مدير گرشه ش اعضلاء هیئتع ما اسلت .مديران گرشههای آموزشلا هم گیاز بح
كیلللا مهلار هلای تزم دارگلد ش هم اي کلح شلللیوههلای افهاي اگگیهش از قبیلل ارائلح پلاداشهلای مخت ف
ماتواگلد ايشلللان را در گلاب كردن فراي لدهلا ش كلاه اتالفهلا تشلللويق گملايلد .ايپ يلافتلح پهشه بلا گتلايج
پهشه های رادگور ش بوچا ( )2011ش اشگه ( )2017هماه گ ش همیو است (.)11 ،3
مهار مشلاشرهای :5مديران گرشه بايد در رشلتح تخصلصلا خود مشلاشره تحصلی ا ش شلغ ا بح داگشلجويان
بده د؛ ب ابرايپ مديران گرشه بهتر اسلت حداقلهای ف ون مشلاشره را بیاموزگد تا بتواگ د بهتر بح همکاران ش
داگشللجويان مشللاشره بده د ش ت امل برقرار ك د ش شقتا ف ون مشللاشره را بداگ د بهتر ماتواگ د با يك فرد

. Research Management skills1
. Request for Proposal2
. Action Research skills3
Positive psychology skills.4
Counseling skills.5
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بلا گتلايج پهشه هلای قويلدل ( )2015ش

بهر سلللال ش همکلار خود ارتبلاط برقرار ك لد .ايپ يلافتلح پهشه
شيیی یکا ( )2019هماه گ ش همیو است (.)16 ،24
مهار ارتباطا :1شدود ايپ مهار در رشابب بیپ فردی ،كاری ،تحصللی ا ش مکاتباتا بیللیار ضللرشری
اسللت .داشللتپ ايپ مهار برای مديران گرشه باعت افهاي رشحیح همکاری ،بهبود اخالق اعضللای گرشه،
رضلايت اعضلای هیئتع ما ش داگشلجويان ش درگهايت اثربخشلا بیشلتر گرشه خواهد شلد .ايپ يافتح پهشه با
گتايج پهشه های رادگور ش بوچا ( )2011ش شيیی یکا ( )2019همیو است (.)16 ،3
مهار اخالقمداری :2برای مديران گرشههای آموزشلا اخالق بیلیار مهم اسلت ،چراكح اگر مدير گرشه
اخالق محور گباشد كیفیت در زمی حهای مخت ف افهاي پیدا گخواهد كرد .مديران بايد اخالق محور باش د،
يك مدير گبايد ماسلك بح چهره داشلتح باشلد؛ ي ا فکر ش زباگشلان يکا باشلد ش آگچح فکر ماك د بايد بح
زبان بیاشرگد ش در كارش ريا گداشللتح باشللد .يك مدير گرشه گاب بايد میللئولیتپذير باشللد ش گیللبت بح كار
داگشلجويان ش همکاران باتفاش گباشلد .برای اگیلانها ددا از د  ،ديپ ش مذها ارزش قائل باشلد .ايپ
يافتح پهشه با گتايج پهشه های ثیركل ش همکاران ( )2014ش امی یاگا ( )2015هماه گ ش همیلو اسلت
(.)7،14
مهار های فردی گاب :ايپ مؤلفح از چهار زير مؤلفح مهار شلبکحسلازی ،مهار خود توسل حای ،مهار
بیپ فردی ش مهار ف اشراگح تشکیلشده است.
مهار شلبکحسلازی :3برخورداری از مهار شلبکحسلازی برای مديران گرشه آموزشلا بیلیار مهم اسلت
چراكح داشلتپ ايپ مهار باعت تبديل اگرژیها بح سلی رژی زياد (همافهايا) ،اتالف كم ،بهرهشری ش پويايا
در گرشه ماشلود .برای اي کح يك مدير گرشه بتواگد در دام ح ش سلازمانها با افراد مخت ف ارتباط برقرار ك د
ش آنها را متقاعد ك د كح با گرشه آموزشلا ف الیت ك د ش داگشلجوها بتواگ د در سلازمانهايشلان كار ك د بح
مهلار شلللبکلحسلللازی گیلاز دارد .ايپ يلافتلح پهشه بلا گتلايج پهشه هلای دهلاگیلان ( )2010ش شن دان ش
همکاران )2017( 4هماه گ ش همیو است (.)25 ،23
مهار خود توسل حای :5مهار خود توسل حای يکا از مهمتريپ مهار هايا اسلت كح يك مدير گرشه
بايد داشلتح باشلد .مديران گرشهها بايد در خود مديريتا ،خودك ترلا ،خود راهبری ش شل اخت خود ش در
گقشللشللان بحع وان مدير گرشه تواگم د باشلل د ش بتواگ د میهان مؤفقیت خود را بحع وان مدير گرشه ارزيابا
ك لد ش در دهلت ارتقلای مهلار هلای خود تالش ك لد .ايپ يلافتلح پهشه بلا گتلايج پهشه هلای دهلاگیلان
( )2010ش شن دان ش همکاران ( )2017هماه گ ش همیو است (.)25 ،23

Communication skills.1
Orbital ethics skills .2
. Networking skills3
2. Van Dun & et al
. Self-development skills5
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مهار بیپ فردی :1مديران گرشههای آموزشا بح داشتپ مهار بیپ فردی گیاز دارگد چراكح باعت ص ب
ش صلفا ش ت امال خوب ماشلود .مدير گرشه بايد بح تفاش های فردی اعضلای گرشه تودح داشلتح باشلد كح بر
اسلاس آن همکاران احیلاس ت هد ش دشسلتا ماك د ،همکاری ماك د ش درگهايت باعت ايجاد اگگیهه در
اعضلاء گرشه ماشلود چراكح احیلاس ماك د شل یده ماشلوگد ،ديده ماشلوگد ش شل اختح ماشلوگد .ايپ يافتح
پهشه با گتايج پهشه های رادگور ش بوچا ( )2011همیو است (.)3
مهلار ف لاشراگلح :2يکا ديگر از مهلار هلای خی ا مهم برای ملديران گرشههلای آموزشلللا داشلللتپ
مهار های سلواد رسلاگحای ش سلواد ف اشری باتسلت زيرا شقتا مدير گرشه ايپ مهار را داشلتح باشلد بحراحتا
ماتواگد در پايگاههای اطالعاتا ،در شبگاههای مخت ف ،سللازمانهای مخت ف كار ك د ش دادهها ش اطالعا را
دمعآشری كلد .ايپ يلافتلح پهشه بلا گتلايج پهشه هلای دهلاگیلان ( )2010ش هوشلللا الیلللادا ش همکلاران
( )2018همیلو اسلت ( .)13 ،23با تودح بح يافتحهای پهشه حاضلر ،پیشل هادهای كاربردی زير توصلیح
ماشللود :در اگتصللاب ،گهي ش همچ یپ ارزيابا مديران گرشههای آموزشللا بح مؤلفحهای پ جگاگح الگوی
توس ح حرفحای مديران گرشههای آموزشا بر اساس رشيکرد گاب تودح شود؛ الگوی ارائحشده در ايپ پهشه
ماتواگد بحع وان مب ايا برای شلل اسللايا گیازها ،برگامحها ش ف الیتهای مرتبب با توسلل ح حرفحای مديران
گرشههای آموزشللا بر اسللاس رشيکرد گاب مورداسللتفاده قرار گیرد؛ با تودح بح اي کح در میان مؤلفحهای
توسل ح حرفحای مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران بر اسلاس رشيکرد گاب ،مؤلفحهای مهار های
رهبری /ملديريتا گلاب ،مهلار هلای داگشلللگری گلاب ش مهلار هلای پهشهشلللگری گلاب پلايیپتر از میلاگگیپ
فرضللا پهشه قرار دارگد ،پیش ل هاد ماشللود با اتخاذ تدابیری از قبیل برگهاری كارگاههای آموزشللا ش
تواگم دسلازی سل ا در ارتقاء سللب تواگم دی ش اهتمام مديران گرشههای آموزشلا داگشلگاه تهران در ايپ
حوزهها شلود .ازدم ح محدشديتهای پهشه حاضلر عبار اگد از :گتايج بحدسلتآمده از پهشه مربوط بح
يك دشره زماگا اسلت كح دادهها دمعآشریشلدهاگد ش باگذشلت زمان ممکپ اسلت در گتايج تغییر حاصلل
شللود؛ با تودح بح م یارهای اگتخاب مشللاركتك دگان دهت اگجام مصللاحبح ،پیدا كردن صللاحاگظران ش
خبرگان داگشلگاها با ايپ م یارها بیلیار دشلوار ش عالشه بر ايپ د ا موافقت ايپ افراد برای مصلاحبح بیلیار
سخت بود.

. Interpersonal skills1
. Technological skill2
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(تاريخ دريافت1399/07/28 :؛ تاريخ پذيرش)1399/10/30 :
چکیده
در عصر حاضر ،سازمانها و شرکتها خواستار شايستگی کارکنان در مجموعه گستردهای از دانش ،مهارتها و نگرشهای
ضروری هستند زيرا شايستگیها به عنوان پیشبینی کنندههای مهم عملکرد و موفقیت کارکنان مطرح می شوند .هدف
پژوهش حاضر ارائه ی شايستگی های مديريتی مديران در سازمان امور مالیاتی کشور و مقايسه آن با وضعیت موجود اين
شايستگی ها است .اين تحقیق با روش ترکیبی انجام شده و به اين منظور جامعه آماری در بخش کیفی مديران میانی باالی
 15سال سابقه و بیش از  35سال سن و در بخش کمی مديران حرفه ای سازمان امور مالیاتی (ريیس اداره/گروه ،ريیس امور
مالیاتی ،معاون مدير کل مالیاتی ،مدير کل مالیاتی و معاون ريیس کل سازمان امور مالیاتی و ريیس کل سازمان امور مالیاتی
کشور) است .مشارکت کنندگان مورد مطالعه در بخش کیفی پژوهش ،پس از  30مصاحبه به اشباع رسید .در بخش کمی با
توجه به اين موضوع که جامعه آماری ( مديران سازمان امور مالیاتی کشور) در حدود  4800نفر می باشند ،با استفاده از جدول
مورگان حجم مشارکت کنندگان برابر با  356نفر از مديران سازمان امور مالیاتی در سطح کشور بدست آمد .داده های اين
پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ،مصاحبه و پرسش نامه جمع آوری گرديد .در بخش کیفی از نرم افزار MAXQDA
و در بخش کمی از نرم افزار  SPSSبهره گرفته شده است .با توجه به نرمال بودن توزيع دادهها ،برای تحلیل داده های پرسش
نامه از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد .با توجه به يافته های پژوهش ،ابعاد سالمت فکری ،کمال گرايی ،ارتباطات ،تعهد،
توانايی فردی ،سالمت روانی و اجتماعی ،در حوزه شايستگی های عمومی ،ابعاد شخصیت مديريتی ،ارتباطات مديريتی ،مهارت
های مديريتی و رهبری در حوزه شايستگی های مديرتی ،ابعاد هوش مالیاتی و دانش مالیاتی در حوزه مهارت های تخصصی
احصا گرديد .از کل مولفه ها  48درصد نامطلوب و  52درصد مطلوب بوده اند .به عبارت ديگر  42درصد مربوط به شايستگی
های عمومی 41 ،درصد مربوط به شايستگی های مديريتی و  17درصد مربوط به شايستگی های تخصصی می باشد.
واژه های کلیدی :منابع انسانی ،مدل های شايستگی ،شايستگی مديران ،سازمان مالیاتی

 1اين مقاله برگرفته از رساله دکتری نويسنده اول می باشد.
 2دانشجوی دکتری مديريت آموزشی ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات،تهران ،ايران.

:

 3دانشیار ،دانشکده علوم بهزيستی و توان بخشی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران(.نويسنده مسئول mahmaimy2020@gmail.com

 4دانشیار ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات،تهران ،ايران.

)
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مقدمه
مديريت منابع انسانی نظیر استخدام ،توسعه فردی ،مديريت عملکرد و برنامه ريزی
استراتژيک زمینه هايی هستند که در آن شايستگی ها مورد استفاده قرار می گیرد (  .)5در
فضای رقابتی و دنیای جهانی امروز که در اثر توسعه مداوم ارتباطات و فناوری ،مرزها از
بین رفته اند ،نگرش ها و رفتارهای کارمندان در سازمان های آن ها اهمیت بیشتری پیدا
می کند (  .)1سازمان ها و شرکت ها خواستار شايستگی کارکنان در مجموعه گسترده ای از
دانش ،مهارت ها و نگرش های ضروری هستند زيرا شايستگی ها به عنوان پیش بینی
کننده ها ی مهم عملکرد و موفقیت کارکنان مطرح می شوند (  .)14فقدان مدل های
شايستگی تأثیر زيادی بر توسعه نیروی کار دارد  .برای سنجش افراد ،بدون وجود
استانداردها ،نیازها و اهداف آموزشی نمی تواند به درستی شناسايی شود ،شکاف های
عملکردی نمی تواند اندازه گیری شود و برنامه های آموزشی ممکن است به طور مناسب
پاسخگوی نیازهای عملکرد واقعی نباشد  .)19 ( .در سازمان های آينده و پیش رو منبع
قدرت نه نیروی کار ،نه دارايی و منابع فیزيکی ،نه تکنولوژی ،بلکه مديران و رهبران
شايسته خواهند بود (  .)9سازمان امور مالیاتی کشور با مديريت و پیاده سازی طرح جامع
مالیاتی و يکپارچه نظام مالیاتی بیش از هر زمان ديگری نیازمند همراهی و هم سويی
نظام مديريت منابع انسانی در پیشبرد اهداف طرح و مديريت هدفمند و کارآمد
سرمايه های انسانی و اجتماعی سازمان است؛ به عبارت ديگر جذب و توسعه و ايجاد انگیزه
مؤثر در مجموعه نیروی انسانی سازمان به عنوان مهم ترين رکن سازمان امور مالیاتی کشور
و ايفای نقش راهبردی مديريت منابع انسانی می تواند مسیر دگرگونی و تحول را هموارتر
و آينده مطلوب تر و راهبردی را برای سازمان به ارمغان آورد (  .)4تاکنون محققان مختلف،
تعاريف متفاوتی از شايستگی را ارائه کرده اند  .باوجود روش های مختلف بیان ،در اين
تعاريف ،به طورکلی شايستگی به عنوان يک نوع توانايی برای شغل يا پست شغلی در نظر
گرفته می شود (  .)6تعريف شايستگی وابستگی بسیاری به زمینه مورد بحث دارد ( .)19
شايستگی ،ترکیبی از دانش ،مهارت ها ،توانايی ها و ويژگی های قابل مشاهده و
قابل اندازه گیری است که به بهبود عملکرد کارکنان کمک می کند و درنهايت منجر به
موفقیت سازمانی خواهد شد  .شايستگی ها قابل اصالح هستند و می توانند با وظايف جديد
و پیچیده تر همگام شوند و کارا باشند ( .)11
يک مدل شايستگی يک نسخه ی مکتوب از شايستگی های مورد نیاز به منظور
عملکرد موفق يا نمونه در يک رسته ی شغلی ،تیم کاری ،واحد ،بخش يا سازمان است .
شناسايی و مدل سازی شايستگی می تواند نقطه ی آغازين برای طرح های استراتژيک مرتبط
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با نیازهای سازمانی و فردی باشد (  .)13الگوی شايستگی مجموعه ای از عوامل موفقیت
دربرگیرنده رفتارهای کلیدی موردنیاز برای عملکرد عالی در يک شغل خاص است ( .)5
شايستگی ها سازه های مدل های شايستگی هستند  .هر شايستگی در مدل با استفاده از
توصیفگرهای رفتاری تعريف می شود  .اين توصیفگرها می توانند با تعیین باالترين و
کمترين سطوح مهارت شناختی تعريف شوند (  .)18مدل شايستگی يک ابزار توصیفی است
که شايستگی ها يا مهارت های موردنیاز برای يک کار خاص در يک شغل يا سازمان را
مشخص می کند و همچنین پیشنهاد می کند که در هر سازمان برای دستیابی به ديدگاه
و مأموريت تعريف شده ،چه گروه های خاصی از شايستگی ها موردنیاز هستند (  .)10برخی
از مطالعات و پژوهش های مشابه به شرح زير شناسايی شدند :
پژوهشی با عنوان طراحی مدل شايستگیهای رؤسای گروههای مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور
توسط بهراد و همکاران ( )1398انجام گرفت .در اين پژوهش ،برای طراحی مدل ،شايستگیها به سه
بخش شايستگیهای حرفهای (دانش مالیاتی ،توان عملیاتی ،هوش مالیاتی) ،شايستگیهای رفتاری
(سالمت فردی ،معنويت ،شخصیت مالیاتی ،تعهد شغلی) ،شايستگیهای زمینهای (مربیگری ،خانواده،
ارتباطات ،مهارتهای مديريتی) تقسیم گرديده است.
مرزبان و اسداله زاده ( )1397مدل شايستگیهای حرفهای مديران در سازمان امور مالیاتی کشور را
در پژوهش خود طراحی نمودند .در اين پژوهش مدل شايستگی به دو بخش مديران پايه و مديران میانی
تقسیم گرديده است که برای هر يک سه بخش شايستگیهای مديريتی ،شايستگیهای تخصصی و
شايستگیهای رفتاری در نظر گرفتهاند .
پژوهشی توسط عاشقی و همکاران ( )1396با عنوان شناسايی و تبیین ابعاد ،مولفهها و شاخصهای
توسعه شايستگی مديران صنعت بانکداری انجام گرفت .يافتههای اين پژوهش نشان داد برای توسعه
شايستگی مديران میبايست پنج بعد ،بیست مولفه و صد و سی و دو شاخص مورد توجه برنامه ريزان
آموزشی قرار گیرد.
نتايج پژوهش پناهی و همکاران ( )1395نشان داد که معیارهای مهارت فردی ،مديريت ،تخصص فنی
و نگرش سیستمی مهم ترين معیارهای اثرگذار در شايستگی مديران مالی هستند.
نوری و همکاران (  )1394در پژوهش خود شايستگیهای دانشی ،انتقادی و تعاملی ،خالقیت و نوآوری،
اجتماعی ،رفتار خطرپذير و درونی را احصا نمودند.
فرهادی نژاد ( )1392در پژوهش خود شايستگیهای فردی (تعهد سازمانی ،تعهد حرفهای ،تعهد
اخالقی ،ديدگاه مثبت نسبت به کار و انسان ،شايستگیهای شخصیتی ذاتی ،شايستگیهای شخصیتی
اکتسابی ،شايستگیهای هوشی ،شايستگیهای فکری و تحلیلی ،رفتارهای شغلی ،رفتارهای فردی ،تفکر
معنوی ،معنويت در کار) ،شايستگیهای تعاملی (شايستگیهای ارتباطی فردی ،شايستگیهای ارتباطی
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گروهی ،شايستگیهای ارتباطی سازمانی ،انگیزش ،هدف گذاری ،تصمیم گیری ،نظارت و ارزيابی ،هدايت)
و شايستگیهای سازمانی (توجه به امور رفاهی کارکنان ،توجه به نیازهای روان شناختی ،کارکنان،
توانمندسازی کارکنان ،مديريت امور پرسنلی ،شايستگیهای حرفه ای مديريتی ،شايستگیهای حرفه ای
تخصصی ،شايستگیهای حرفهای عملیاتی) را معرفی نمود.
ترياکوف و همکاران ( )2019در مطالعه تعاريف شايستگیها دريافتند ويژگیهای شايستگی را میتوان
به يک قسمت قابل مشاهده و يک قسمت نامرئی تقسیم کرد .اغلب تمرکز افراد بر بخش قابل مشاهده
است ،چراکه مشاهده ،درک ،اندازه گیری ،آموزش و توسعه و بهبود آنها سادهتر است .قسمت خارجی
معموال شامل الزامات اساسی برای انطباق با پست شغلی است ،در حالی که قسمت داخلی در مورد رفتار
شخصی بوده و برای عملکرد فرد بسیار حیاتی است و فرايند آموزش آن نیز پیچیده است.
آلن و همکاران ( )2018در يک پژوهش با عنوان صالحیتهای منابع انسانی در محافل کاری در امريکا،
شايستگیهای زيرا مشخص نمودند :آشنايی با فرهنگ و مذاهب (دانش فرهنگی و مذهبی) ،دانش حقوقی،
دانش سازمانی و عملیاتی ،مهارت رهبری در میانجی گری (مهارت اجتماعی) ،شايستگی مديريت
استراتژيک ،نوآوری ،مهارت رفتار بین فردی.
در پژوهش لیکاما ( )2015شايستگیهای انگیزش ،مهارت اجتماعی ،خودآگاهی ،يک دلی،
خودتنظیمی ،مهارتهای شناختی احصا گرديد.
پژوهشی تحت عنوان "مدل حوزه شايستگی و ادراک مديران مهندسی در اياالتمتحده عربی" توسط
ال باز و ال سائق ( )2010انجام شد .در اين پژوهش يک مدل جامع شايستگی برای مديران معرفی شده
است .اين مدل ،نظرات محققان گذشته ،نظرات متخصصان باتجربه و تحصیلکردههای رشته مهندسی را

لحاظ کرده است .نتايج پژوهش ،ادراک مديران را از اهمیت نسبی شايستگیها با استفاده از روش AHP
گزارش میدهد .همچنین نتايج نشان داد که پاسخدهندگان ،شايستگیهای "رهبری" و "میان فردی"
را بهعنوان مهمترين شايستگیها در نظر گرفتند .اين پژوهش ،سه حوزه شايستگی را عنوان کرده است
و درنتیجه ابعاد شايستگی را بر اساس آن سه حوزه عنوان کرده است :افراد ،محیط ،کسبوکار.
شايستگیهای "رهبری" و "میان فردی" مربوط به افراد میشود .شايستگیهای "جهانی" و "حرفهای"
به محیط ربط دارد .شايستگیهای "سازمان" و "محصول" نیز به کسبوکار مربوط میشود.
با توجه به آنچه در باال عنوان شد ،با توجه به تغییر در فرايندهای مالیات ستانی با توجه به استقرار
نظام يکپارچه مالیاتی و لزوم جايگزينی درآمدهای پايدار مالیاتی به جای درآمدهای غیر پايدار از جمله
نفت که در شرايط تحريم نیز از جايگاه ويژه ای برخوردار گشته است سازمان امور مالیاتی به عنوان حیاتی
ترين و منبع اصلی ايجاد اين درآمد نیاز به تربیت مديرانی توسعه يافته ،يادگیرنده ،پويا و بروز دارد تا نه
تنها از تکالیف قانونی قبلی جا نمانند بلکه تحت يک مدل توسعه ای و آموزشی متناسب نسبت به توسعه
شايستگی های مديريتی خويش اقدام و با اجرای مطلوب نظام جامع مالیاتی يکپارچه جديد بتوانند به
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ايفای موثرتر تکلیف قانونی و اخذ عادالنه مالیات ،جلب رضايت مردم ،افزايش درآمدهای مالیاتی ،کاهش
هزينه های وصول مالیات و تحقق اهداف سازمانی نائل شوند .بنابراين با توجه به شرايط گذار از مالیات
ستانی سنتی به مدرن و با توجه به تغییر در نقشهای عوامل انسانی ،ساختاری ،فناوری ،فرايندها و
فعالیتهای مالیاتی و لزوم در نظر گرفتن اولويتهای برنامهای به جای انجام کارهای پراکنده و به منظور
پر کردن خالءهای مطرح شده بايد مطالعهای انجام شود تا به اين سوال اساسی پاسخ دهد که
شايستگیهای الزم برای مديريت چیست و وضعیت موجود شايستگیهای مديريتی در سازمان امور
مالیاتی کشور چگونه است
روش شناسي پژوهش
اين پژوهش از نظر روش ،پژوهش ترکیبی ،از نظر هدف ،از انواع پژوهشهای کاربردی است .که در
اين تحقیق از روش توصیفی – پیمايشی استفاده شد.
•

در بخش کیفي

مشارکت کنندگان ،مديران میانی خبره و زبده سازمان که همگی دارای تجربه کارشناسی ،اجرايی و
مديريتی بیش از  15سال و باالتر از  35سال سن و دارای تحصیالت دانشگاهی و خدمات موثر و رضايت
بخش است .از ابتدای شروع مصاحبه ها ،تعداد افراد مصاحبه شونده مشخص نبوده است .به اين دلیل که
بر اساس اشباع نظری بايد تا اشباع داده ها نمونه گیری ادامه پیدا کند .در نهايت پس از شروع مصاحبه
ها ،دادهها و مولفههای تحقیق پس از  30مصاحبه به اشباع رسید و لذا حجم نهايی مشارکت کنندگان
 30نفر شد .در اين بخش نمونه گیری به روش هدفمند و به صورت گلوله برفی است .دراين بخش ،محقق
با استفاده از مصاحبه ،تجارب و ديدگاه خبرگان و صاحب نظران اين حوزه را در مورد ابعاد و مولفه های
شناسايی شده جويا شد .مدتزمان انجام مصاحبه بهطور متوسط  35دقیقه برای هر نفر در نظر گرفته
شد .پس از پیادهسازی متنهای مصاحبهها ،با استفاده از نرمافزار مکس کیو دا نسخه  10به استخراج
کدهای اولیه پرداخته شد.
•

در بخش کمي

جامعه مشارت کنندگان ،مديران حرفه ای سازمان امور مالیاتی (ريیس اداره/گروه ،ريیس امور مالیاتی،
معاون مدير کل مالیاتی ،مدير کل مالیاتی و معاون ريیس کل سازمان امور مالیاتی و ريیس کل سازمان
امور مالیاتی کشور) است .با توجه به اين موضوع که جامعه مشارکت کنندگان در حدود  4800نفر می
باشند ،با استفاده از جدول مورگان حجم مشارکت کنندگان برابر با  356نفر از مديران سازمان امور
مالیاتی در سطح کشور است .در اين بخش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .در اين بخش با
استفاده از پرسشنامه به بررسی وضعیت موجود شاخصهای شايستگی با توجه به شاخصها ،ابعاد و
مؤلفههای شناسايی شده در بخش کیفی و مرور متون پرداخته شد .پس از تعیین روايی با استفاده از
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نظرات خبرگان ،پايايی اين پرسشنامه با نظر  30تن و با استفاده از آلفای کرونباخ باالتر از 0 /75بدست
آمد.
برای بررسی نوع توزيع داده ها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .باتوجه به سطح معناداری
 0/2داده ها نرمال و برای تحلیل دادههای پرسش نامه از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد.

يافته های پژوهش
حاصل بررسی دادهها و مفهوم يابی عبارات ،در جدول  1درج گرديده است .در اين جدول که خالصهای
از تمامی کدهای اولیهای مشاهدهشده در پژوهش می باشد ،از ثبت کدهای تکراری و درج کدهايی که
بسیار شبیه هم بودهاند ،خودداری شده است .در پژوهش حاضر پس از انجام  30مصاحبه ،کدها به حد
اشباع نظری رسید و مصاحبهها متوقف شدند .بعد از پیادهسازی مصاحبهها  46کد توصیفی از دادههای
حاصل از مصاحبه به دست آمد.

جدول -1کدهای اولیه استخراجی از مصاحبهها
رديف

شايستگی

رديف

شايستگی

رديف

شايستگی

1

آيندهنگری و تفکر راهبردی

17

کل نگری و نگرش
فرايندی

33

يادگیری مستمر

2
3

صبر و بردباری

18

سازگاری و انعطاف پذيری

34

مثبتانديشی

همت و سختکوشی

19

چابکی ذهنی

35

قاطعیت

4

اعتماد به نفس

20

تاب آوری

36

خودآگاهی

5

خود کنترلی

21

توسعه فردی

37

مسئولیتپذيری

6

مهارت ارتباطی

22

تعاون و همکاری

38

تیم و شبکهسازی

7

قدرت مذاکره و متقاعدسازی

23

مديريت تعارض

39

همدلی و ارتباط متقابل

8

نوجويی و تفکر خالق

24

تفکر تحلیلی و حل مساله

40

درک سیاسی

9

هوشیاری محیطی

25

رهبری و قدرت نفوذ

41

هدفگرايی و هدايت عملکرد

10

برنامهريزی و هماهنگی

26

هوشیاری درون سازمانی

42

سازماندهی

11

مديريت منابع

27

نظارت و کنترل

43

مديريت پروژه

12

مديريت زمان

28

مديريت عملکرد

44

بودجه بندی و مديريت مالی

13

توسعه ديگران

29

هوشیاری فناورانه

45

انصاف و عدالتجويی

14

صداقت و درستکاری

30

پاسخگويی

46

تعهد و تعلق سازمانی

15

مودی مداری (درک متقابل)

31

دانش مالیاتی

16

اخالق حرفه ای مالیاتی

32

خبرگی در گزارش دهی
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کدهای موجود در قسمت ادبیات پژوهش ،به عنوان منبع ديگری از منابع شايستگیها ،مورد توجه قرار
گرفت .ساير کدهايی که در بخش ادبیات پژوهش به آنها اشاره شده ولی در ارتباط مستقیم و يا
غیرمستقیم با مشاغل خاص متفرقه بودهاند ،از اين لیست حذف شدهاند .کدهای عمومی استخراجشده از
ادبیات پژوهش در جدول زير آورده شده است:
جدول-2کدهای استخراجی از ادبیات
شايستگی های عمومی

شايستگی های مديريتی

شايستگی های اختصاصی

سالمت فردی ،معنويت ،شخصیت
مالیاتی ،تعهد شغلی ،مربیگری،
ارتباطات ،مهارت های مديريتی()5
توانايی دانشی ،انتقادی و تعاملی،
خالقیت و نوآوری ،رفتار خطرپذير و
درونی( ،)15تعهد سازمانی ،تعهد
اخالقی ،ديدگاه مثبت نسبت به کار و
انسان ،شايستگی های شخصیتی
ذاتی ،شايستگی های شخصیتی
اکتسابی ،شايستگی های هوشی،
شايستگی های فکری و تحلیلی،
رفتارهای شغلی ،رفتارهای فردی،
تفکر معنوی ،معنويت در کار،
شايستگی های ارتباطی فردی،
شايستگی های ارتباطی گروهی،
شايستگی های ارتباطی سازمانی،
انگیزش ،هدفگذاری ،تصمیم گیری،
نظارت و ارزيابی ،هدايت ( ،)8حل
مسئله و تصمیمگیری ،همکاری تیمی
( )20يادگیری مستمر و توسعه
فردی ،مديريت مسیر حرفه ای،
تعادل کار و زندگی و خود تنظیمی،
مهارت کالمی فردی ،خودکارآمدی و
نوآوری فردی ،مهارت نوشتاری فردی
و مديريت زمان( )3انتقادپذيری،
انعطاف پذيری (پناهی و همکاران،

توجه به امور رفاهی کارکنان ،توجه به
نیازهای روان شناختی ،کارکنان،
توانمندسازی کارکنان ،مديريت امور
پرسنلی ( ،)8ايجاد روابط و
همکاریهای حرفهای ( ،)20باور به
ارزش و کرامت انسانی ،باور به منافع
مشترک سازمانی و فردی و
انعطافپذيری و سازگاری،رازداری و
امانتداری ،شايسته ساالری ()3
مسئولیت پذيری ،مديريت منابع مالی،
نگرش سیستمی()17
شايستگی های حرفه ای مديريتی()8
ارزيابی قابلیت افراد ،جانشین پروری،
مديريت تعارض و بحران ،قضاوت و
داوری ،انگیزه بخشی ()12
مهارت رهبری در میانجیگری ( مهارت
مديريت
شايستگی
اجتماعی)،
استراتژيک ،نوآوری ،دانش سازمانی و
عملیاتی ()2
پژوهش و توسعه و برنامهريزی ،کنترل
و برنامهريزی ،مديريت پروژه ()7

دانش مالیاتی ،توان عملیاتی ،هوش
مالیاتی ()5
شايستگی های حرفه ای تخصصی،
شايستگی های حرفه ای عملیاتی()8
ارائه راهحلهای نوآورانه و خالقانه،
استفاده از رايانه و برنامههای مرتبط
برای واردکردن و بازيابی اطالعات،
مستندسازی اطالعات ،برنامهريزی و
سازماندهی ،کار با فناوری ،آشنايی با
اصول کسبوکار ()20
توانايی تحلیل مالی اقتصادی،
شناخت حقوق کسب و کار ،دانش
مالی و مالیه عمومی ()3
تشخیص و تعیین مالیات ،محاسبات
حسابداری ،ارزشیابی مستندات،
شناخت و تفسیر قوانین()12
آگاهی محیطی ،قوانین و مقررات()7
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شايستگی های عمومی
 )1395يادگیری و خودتوسعه ای،
تفکر آينده نگر ( )12انگیزش،
خودآگاهی ،يکدلی ،خودتنظیمی،
مهارتهای شناختی ()16
منبع :يافتههای پژوهش

شايستگی های مديريتی

122

شايستگی های اختصاصی
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بعد از ترکیب کدهای استخراجی با کدهای ادبیات ،اين کدها بر اساس مقوله ها و مضامین به بخشهای
متفاوتی تقسیم گرديد .شايستگیهای عمومی ،شايستگیهای مديريتی و شايستگیهای تخصصی سه
بخش اصلی می باشد .با ترکیب کدها در بخش مصاحبه و ادبیات در اين سه بخش شکل زير حاصل
گرديد.

شکل -1شايستگی های مديريتی مديران سازمان امور مالیاتی.

منبع :يافتههای پژوهش
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نتايج مربوط به ضريب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه که در بین  356نفر از مديران کل و معاونین سازمان
امور مالیاتی در سطح کشور است ،قرار گرفت و توسط نرم افزار  SPSSمحاسبه گرديده ،و باالتر از
 0/75بدست آمد .بنابراين پايايی اين پرسشنامه نیز مورد تايید قرار گرفت .در جدول زير نتايج مربوط به
آلفای کرونباخ آمده است.
جدول -4پارامترهای پايايی پرسشنامه
آلفای کرونباخ

مؤلفه ها
سالمت فکری

0/927

کمال گرايی

0/745

ارتباطات

0/929

تعهد

0/884

توانايی فردی

0/767

سالمت روانی ،اجتماعی

0/842

شخصیت مديريتی

0/887

ارتباطات مديريتی

0/929

رهبری

0/923

مهارت های مديريتی

0/933

دانش مالیاتی

0/952

هوش مالیاتی

0/849
منبع :يافتههای پژوهش

همانطور که در جدول باال مالحظه میشود ،مقدار همه مؤلفهها باالتر از  0/7بوده اين نشان میدهد که
مدل از نظر آلفای کرونباخ پايايی مناسبی دارد .جهت تعیین نوع آزمون آماری (پارامتريک يا ناپارامتری)
بايد تعیین کنیم دادههای جمع آوری شده از توزيع نرمال برخوردارند يا غیر نرمال ،در اين خصوص برای
بررسی نوع توزيع دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است .هنگام بررسی نرمال بودن
دادهها ما فرض صفر مبتنی بر اينکه توزيع دادهها نرمال است را در سطح خطای  5%تست میکنیم .برای
آزمون نرمالیته فرضهای آماری به صورت زير تنظیم میشود:
 :0Hتوزيع دادههای مربوط به متغیرها نرمال است.
 :1Hتوزيع دادههای مربوط به متغیرها نرمال نیست.
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نتايج اين آزمون در نرم افزار به شرح جدول زير میباشد:
جدول-5نرمال بودن داده ها
رديف

عامل

سطح معناداری

مقدار خطا

نتیجه گیری

1

متغیرها

0/20

0/05

نرمال

منبع :يافتههای پژوهش

اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  0/05بدست آيد ،در اين صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر
اينکه داده نرمال است ،وجود نخواهد داشت .به عبارت ديگر توزيع دادهها نرمال است .با توجه به نتايج و
آماره آزمون فرض صفر تايید و دادهها نرمال است .برای دادههای نرمال از آزمون تی تک نمونهای استفاده
میشود .در اين آزمون فرضیهها به شکل زير میباشد:
= 3H0: µ
3 ≠H1: µ
فرض صفر :میانگین اختالف معناداری با مقدار آزمون ندارد.
فرض مقابل :میانگین اختالف معناداری با مقدار آزمون دارد.
تحلیل آزمون تی تک نمونهای در جدول زير آورده شده است:
جدول  -6نتايج آزمون تی تک نمونهای برای برای مولفههای سالمت فکری (وضعیت موجود)
بعد

مولفه

میانگین

آماره t

تفاوت
میانگین

درجه
آزادی

سالمت فکری

صبر و بردباری

2/27

نامطلوب

همت و
سختکوشی

4

16/424
27/487

-0/73

299

میزان
معنی
داری
/000

+1

299

0/000

مطلوب

چابکی ذهنی

1/91

-23/284

-1/9

299

0/000

نامطلوب

مثبتانديشی

2/54

-9/147

-0/46

299

0/000

نامطلوب

اعتماد به نفس

4

6/597

+1

299

0/000

مطلوب

تاب آوری

2/19

-21/428

-0/81

299

0/000

نامطلوب

صداقت و
درستکاری

3/16

2/657

+0/16

299

0/008

مطلوب

تفکر آينده نگر

1/76

-39/184

-1/24

299

0/000

نامطلوب

نتیجه
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جدول  -7نتايج آزمون تی تک نمونهای برای برای مولفههای کمال گرايی (وضعیت موجود)
آماره t

تفاوت
میانگین

درجه
آزادی

میزان
معنی
داری

نتیجه

-1/08

299

0/000

نامطلوب

299

0/000

مطلوب

299

0/000

نامطلوب

بعد

مولفه

میانگین

کمال گرايی

يادگیری مستمر

1/92

-14/856

خودآگاهی

3/25

3/549

+0/25

توسعه فردی

1/62

-44/914

-1/38

منبع :يافتههای پژوهش

جدول  -8نتايج آزمون تی تک نمونهای برای برای مولفههای ارتباطات (وضعیت موجود)
میانگین

آماره t

3/03

+0/17

5/791

+0/32
+0/2

299

-1/08

299

بعد

مولفه

ارتباطات

همکاری تیمی

3/17

همدلی و ارتباط
متقابل

3/32

هوشیاری درون
سازمانی

3/2

3/817

انصاف و
عدالتجويی

1/82

-21/347

تفاوت
میانگین

درجه
آزادی

میزان
معنی
داری

نتیجه

299

0/003

مطلوب

299

0/000

مطلوب

0/000

مطلوب

0/000

نامطلوب

منبع :يافتههای پژوهش

جدول  -9نتايج آزمون تی تک نمونهای برای برای مولفههای تعهد (وضعیت موجود)
میانگین

آماره t

3/124

+0/14

28/495

+1/15

-25/64

-1/2

بعد

مولفه

تعهد

تعهد اخالقی

3/14

تعهد سازمانی

4/15

پاسخگويی

1/8

منبع :يافتههای پژوهش

تفاوت
میانگین

درجه
آزادی

میزان
معنی
داری

نتیجه

299

0/002

مطلوب

299

0/000

مطلوب

299

0/000

نامطلوب
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جدول  -10نتايج آزمون تی تک نمونهای برای برای مولفههای توانايی فردی (وضعیت موجود)
بعد

مولفه

توانايی
فردی

حل مسئله و
تصمیمگیری

میانگین

آماره t

تفاوت
میانگین

درجه
آزادی

میزان
معنی
داری

نتیجه

3/37

6/774

+0/37

299

0/000

مطلوب

خودکارآمدی و نوآوری

1/44

-50/124

-1/56

299

0/000

نامطلوب

مهارت کالمی فردی

1/91

-27/145

-1/09

299

0/000

نامطلوب

منبع :يافتههای پژوهش

جدول  -11نتايج آزمون تی تک نمونهای برای برای مولفههای سالمت روانی ،اجتماعی (وضعیت
موجود)
میانگین

آماره t

تفاوت
میانگین

درجه
آزادی

میزان
معنی
داری

نتیجه

-9/546

-0/49

299

0/000

نامطلوب

+0/32

299

0/000

مطلوب

+0/2

299

0/013

مطلوب

بعد

مولفه

سالمت
روانی،
اجتماعی

خود کنترلی

2/51

ديدگاه مثبت نسبت به کار و
انسان

3/32

6/071

سازگاری و انعطاف پذيری

3/2

2/511

منبع :يافتههای پژوهش

جدول  -12نتايج آزمون تی تک نمونهای برای برای مولفههای شخصیتی (وضعیت موجود)
میانگین

آماره t

تفاوت
میانگین

درجه
آزادی

میزان
معنی
داری

نتیجه

5/674

+0/36

299

0/000

مطلوب

+1/4

299

0/000

مطلوب

299

0/000

نامطلوب

299

0/000

نامطلوب

299

0/000

مطلوب

بعد

مولفه

شخصیتی

آيندهنگری و تفکر
راهبردی

3/36

قاطعیت

4/4

35/693

نوجويی و تفکر خالق

1/58

-42/597

-1/42

تفکر تحلیلی و حل
مساله

2/06

-22/474

-0/94

مسئولیتپذيری

4/4

35/693

+1/4

منبع :يافتههای پژوهش
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جدول -13نتايج آزمون تی تک نمونهای برای برای مولفههای ارتباطات مديريتی (وضعیت موجود)
میانگین

آماره t

تفاوت
میانگین

درجه
آزادی

میزان
معنی
داری

نتیجه

-28/037

-1/2

299

0/000

نامطلوب

+0/18

299

0/000

مطلوب

299

0/000

مطلوب

299

0/000

مطلوب

بعد

مولفه

ارتباطات
مديريتی

کل نگری و نگرش
فرايندی

1/8

مهارت ارتباطی

3/18

4/103

تعاون و همکاری

3/3

6/722

+0/3

تیم و شبکهسازی

3/46

9/149

+0/46

منبع :يافتههای پژوهش

جدول  -14نتايج آزمون تی تک نمونهای برای برای مولفههای رهبری (وضعیت موجود)
میانگین

آماره t

تفاوت
میانگین

درجه
آزادی

میزان
معنی
داری

نتیجه

-32/128

-1/26

299

0/000

نامطلوب

-1/32

299

0/000

نامطلوب

299

0/000

مطلوب

0/000

نامطلوب

0/000

نامطلوب
نامطلوب
نامطلوب

بعد

مولفه

رهبری

قدرت مذاکره و
متقاعدسازی

1/74

مديريت تعارض

1/68

-35/004

درک سیاسی

4/46

42/532

+1/46

رهبری و قدرت نفوذ

1/77

-32/712

-1/23

299

هدفگرايی و هدايت
عملکرد

1/65

-37/457

-1/35

299

هوشیاری محیطی

1/56

-44/502

-1/44

299

0/000

توسعه ديگران

1/69

-34/929

-1/31

299

0/000

منبع :يافتههای پژوهش

جدول  -15نتايج آزمون تی تک نمونهای برای برای مولفههای مهارت های مديريتی (وضعیت موجود)
میانگین

آماره t

تفاوت
میانگین

درجه
آزادی

میزان
معنی
داری

نتیجه

59/138

+0/38

299

0/000

مطلوب

+0/6

299

0/000

مطلوب

+0/49

299

0/000

مطلوب

بعد

مولفه

مهارت های
مديريتی

مديريت عملکرد

3/38

برنامهريزی و
هماهنگی

3/6

56/358

سازماندهی

3/49

56/879

شناسايی شاخص های شايستگی مديران  / ...احمد علی صادقی،محمد علی حسینی و کامران محمد خانی

129

مديريت منابع

3/55

59/731

+0/55

299

0/000

مطلوب

نظارت و کنترل

1/87

-39/955

-1/13

299

0/000

نامطلوب

مديريت پروژه

2/12

-45/16

-0/88

299

0/000

نامطلوب

مديريت زمان

2/07

-43/866

-0/93

299

0/000

نامطلوب

هوشیاری فناورانه

3/47

59/835

+0/47

299

0/000

مطلوب

منبع :يافتههای پژوهش

جدول  -16نتايج آزمون تی تک نمونهای برای برای مولفههای دانش مالیاتی (وضعیت موجود)
میانگین

آماره t

تفاوت
میانگین

درجه
آزادی

میزان
معنی
داری

نتیجه

بعد

مولفه

59/351

+0/51

299

0/000

مطلوب

102/094

+1/11

299

0/000

مطلوب

دانش
مالیاتی

بودجه بندی و مديريت مالی

3/51

دانش مالیاتی

4/11

+0/45

299

0/000

ملوب

خبرگی در گزارش دهی

3/45

59/631

299

0/000

مطلوب

توان عملیاتی

4/06

97/07

+1/06

0/000

نامطلوب

استفاده از رايانه و برنامههای
مرتبط برای واردکردن و بازيابی
اطالعات

2/04

-51/641

-0/96

299

نامطلوب

مستندسازی اطالعات

2/12

-54/44

-0/88

299

0/000

محاسبات حسابداری

4/09

97/721

+1/09

299

0/000

مطلوب

ارزشیابی مستندات

2/06

52/727

-0/94

299

0/000

نامطلوب

منبع :يافتههای پژوهش

جدول  -17نتايج آزمون تی تک نمونهای برای برای مولفههای هوش مالیاتی (وضعیت موجود)
بعد

مولفه

هوش
مالیاتی

توانايی تحلیل مالی اقتصادی

3/41

مودی مداری (درک متقابل)

1/78

-48/572

تشخیص و تعیین مالیات

3/3

60/96

+0/3

اخالق حرفه ای مالیاتی

1/92

-49/77

-1/08

299

شناخت و تفسیر قوانین

4/17

101/584

+1/17

299

منبع :يافتههای پژوهش

میانگین

آماره t

تفاوت
میانگین

درجه
آزادی

میزان
معنی
داری

نتیجه

59/304

+0/41

299

0/000

مطلوب

-1/22

299

0/000

نامطلوب

299

0/000

مطلوب

0/000

نامطلوب

0/000

مطلوب
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در بعد سالمت فکری از ابعاد شايستگیهای مديران ،مولفه صبر و بردباری تفاوت معنی داری بین
میانگین نمونه و میانگین مورد انتظار وجود دارد .بدين ترتیب که میانگین مشاهده شده اين مولفه از
میانگین موردانتظار ( )3کوچکتر است (تفاوت میانگینها منفی است) ،بنابراين بنا به نظر پاسخ دهندگان،
وضعیت موجود اين مولفه نامطلوب و از حد متوسط کمتر است و میزان عدم وجود اين شايستگیها را
نشان میدهد .در حالی که میانگین مشاهده شده مولفه همت و سخت کوشی از میانگین موردانتظار ()3
بزرگتر است و وجود شايستگیها را در اين شاخصها نشان میدهد.
در مولفه چابکی ذهنی تفاوت معنی داری بین میانگین نمونه و میانگین مورد انتظار وجود دارد .بدين
ترتیب که میانگین مشاهده شده اين مولفه از میانگین موردانتظار ( )3کوچکتر است (تفاوت میانگینها
منفی است) ،بنابراين بنا به نظر پاسخ دهندگان ،وضعیت موجود اين مولفه نامطلوب و از حد متوسط
کمتر است .در مولفههای مثبت انديشی ،تاب آوری و تفکر آينده نگر تفاوت معنی داری بین میانگین
نمونه و میانگین مورد انتظار وجود دارد .بدين ترتیب که میانگین مشاهده شده اين مولفهها از میانگین
موردانتظار ( )3کوچکتر است (تفاوت میانگینها منفی است) ،بنابراين بنا به نظر پاسخ دهندگان ،وضعیت
موجود اين مولفهها نامطلوب و از حد متوسط کمتر است .در حالی که میانگین مشاهده شده مولفههای
اعتماد به نفس و صداقت و درستکاری از میانگین موردانتظار ( )3بزرگتر است و میتوان گفت وضعیت
مطلوبی دارند.
در بعد کمال گرايی ،مولفه يادگیری مستمر و توسعه فردی تفاوت معنی داری بین میانگین نمونه و
میانگین مورد انتظار وجود دارد .بدين ترتیب که میانگین مشاهده شده اين مولفهها از میانگین موردانتظار
( )3کوچکتر است (تفاوت میانگینها منفی است) ،بنابراين بنا به نظر پاسخ دهندگان ،وضعیت موجود
اين مولفه نامطلوب و از حد متوسط کمتر است .در حالی که میانگین مشاهده شده مولفه خودآگاهی از
میانگین موردانتظار ( )3بزرگتر است و میتوان گفت وضعیت مطلوبی دارند.
در بعد ارتباطات ،مولفه انصاف و عدالت جويی تفاوت معنی داری بین میانگین نمونه و میانگین مورد
انتظار وجود دارد .بدين ترتیب که میانگین مشاهده شده اين مولفه از میانگین موردانتظار ( )3کوچکتر
است (تفاوت میانگینها منفی است) ،بنابراين بنا به نظر پاسخ دهندگان ،وضعیت موجود اين مولفه
نامطلوب و از حد متوسط کمتر است .در حالی که میانگین مشاهده شده مولفههای همکاری تیمی،
همدلی و ارتباط متقابل و هوشیاری و درون سازمانی از میانگین موردانتظار ( )3بزرگتر است و مطلوب
بودن وضعیت را در اين مولفه نشان میدهد.
در بعد تعهد ،مولفه پاسخگويی تفاوت معنی داری بین میانگین نمونه و میانگین مورد انتظار وجود
دارد .بدين ترتیب که میانگین مشاهده شده اين مولفه از میانگین موردانتظار ( )3کوچکتر است (تفاوت
میانگینها منفی است) ،بنابراين بنا به نظر پاسخ دهندگان ،وضعیت موجود اين مولفه نامطلوب و از حد
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متوسط کمتر است .در حالی که میانگین مشاهده شده مولفههای تعهد اخالقی و تعهد سازمانی از میانگین
موردانتظار ( )3بزرگتر است و وضعیت مطلوب را در اين مولفه نشان میدهد.
در بعد توانايی فردی ،میانگین مشاهده شده مولفههای خودکارآمدی و نوآوری و مهارت کالمی فردی
تفاوت معنی داری بین میانگین نمونه و میانگین مورد انتظار وجود دارد .بدين ترتیب که میانگین مشاهده
شده اين مولفه از میانگین موردانتظار ( )3کوچکتر است (تفاوت میانگینها منفی است) ،بنابراين بنا به
نظر پاسخ دهندگان ،وضعیت موجود اين مولفه نامطلوب و از حد متوسط کمتر است .در مولفه حل مساله
و تصمیم گیری میانگین مشاهده شده از میانگین موردانتظار ( )3بزرگتر است و وضعیت مطلوب را در
اين مولفه نشان میدهد.
در بعد سالمت روانی و اجتماعی ،مولفه خودکنترلی تفاوت معنی داری بین میانگین نمونه و میانگین
مورد انتظار وجود دارد .بدين ترتیب که میانگین مشاهده شده اين مولفهها از میانگین موردانتظار ()3
کوچکتر است (تفاوت میانگینها منفی است) ،بنابراين بنا به نظر پاسخ دهندگان ،وضعیت موجود اين
مولفهها نامطلوب و از حد متوسط کمتر است .در حالی که میانگین مشاهده شده مولفههای ديدگاه مثبت
نسبت به کار و انسان ،سازگاری و انعطاف پذيری از میانگین موردانتظار ( )3بزرگتر است و وضعیت
مطلوب را در اين مولفه نشان میدهد.
در بعد شخصیت مديرتی ،میانگین مشاهده شده مولفههای نوجويی و تفکر خالق ،تفکر تحلیلی و حل
مساله تفاوت معنی داری بین میانگین نمونه و میانگین مورد انتظار وجود دارد .بدين ترتیب که میانگین
مشاهده شده اين مولفه ها از میانگین موردانتظار ( )3کوچکتر است (تفاوت میانگینها منفی است)،
بنابراين بنا به نظر پاسخ دهندگان ،وضعیت موجود اين مولفهها نامطلوب و از حد متوسط کمتر است .در
حالی که میانگین مشاهده شده مولفههای آينده نگری و تفکر راهبردی ،قاطعیت ،مسئولیت پذيری از
میانگین موردانتظار ( )3بزرگتر است و وضعیت مطلوب را در اين مولفه نشان میدهد.
در بعد ارتباطات مديريتی ،مولفه کل نگری و نگرش فرايندی تفاوت معنی داری بین میانگین نمونه
و میانگین مورد انتظار وجود دارد .بدين ترتیب که میانگین مشاهده شده اين مولفهها از میانگین
موردانتظار ( )3کوچکتر است (تفاوت میانگینها منفی است) ،بنابراين بنا به نظر پاسخ دهندگان ،وضعیت
موجود اين مولفه نامطلوب و از حد متوسط کمتر است .در حالی که میانگین مشاهده شده مولفههای
مهارت ارتباطی ،تعاون و همکاری ،تیم و شبکه سازی از میانگین موردانتظار ( )3بزرگتر است و وضعیت
مطلوب را در اين مولفه نشان میدهد.
در بعد رهبری ،برای مولفههای قدرت مذاکره و متقاعد سازی ،مديريت تعارض ،رهبری و قدرت نفوذ،
هدف گرايی و هدايت عملکرد ،هوشیاری محیطی ،توسعه ديگران تفاوت معنی داری بین میانگین نمونه
و میانگین مورد انتظار وجود دارد .بدين ترتیب که میانگین مشاهده شده اين مولفهها از میانگین
موردانتظار ( )3کوچکتر است (تفاوت میانگینها منفی است) ،بنابراين بنا به نظر پاسخ دهندگان ،وضعیت
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موجود اين مولفه نامطلوب و از حد متوسط کمتر است .در حالی که میانگین مشاهده شده مولفه درک
سیاسی از میانگین موردانتظار ( )3بزرگتر است و وضعیت مطلوب را در اين مولفه نشان میدهد.
در بعد مهارتهای مديريتی ،برای مولفههای نظارت و کنترل ،مديريت پروژه ،مديريت زمان تفاوت
معنی داری بین میانگین نمونه و میانگین مورد انتظار وجود دارد .بدين ترتیب که میانگین مشاهده شده
اين مولفه از میانگین موردانتظار ( )3کوچکتر است (تفاوت میانگینها منفی است) ،بنابراين بنا به نظر
پاسخ دهندگان ،وضعیت موجود اين مولفه نامطلوب و از حد متوسط کمتر است .در حالی که میانگین
مشاهده شده مولفههای مديريت عملکرد ،برنامه ريزی و هماهنگی ،سازماندهی ،مديريت منابع ،هوشیاری
فناورانه از میانگین موردانتظار ( )3بزرگتر است و وضعیت مطلوب را در اين مولفه نشان میدهد.
در بعد دانش مالیاتی ،میانگین مشاهده شده برای مولفههای استفاده از رايانه و برنامههای مرتبط برای
وارد کردن و بازيابی اطالعات ،مستندسازی اطالعات ،ارزشیابی مستندات از میانگین موردانتظار ()3
کوچکتر است (تفاوت میانگینها منفی است) ،بنابراين بنا به نظر پاسخ دهندگان ،وضعیت موجود اين
مولفه نامطلوب و از حد متوسط کمتر است .در حالی که میانگین مشاهده شده مولفههای بودجه بندی
و مديريت مالی ،دانش مالیاتی ،خبرگی در گزارش دهی ،توان عملیاتی و محاسبات حسابداری از میانگین
موردانتظار ( )3بزرگتر است و وضعیت مطلوب را در اين مولفه نشان میدهد
در بعد هوش مالیاتی ،میانگین مشاهده شده برای مولفههای مودی مداری (درک متقابل) ،اخالق حرفه
ای مالیاتی از میانگین موردانتظار ( )3کوچکتر است (تفاوت میانگینها منفی است) ،بنابراين بنا به نظر
پاسخ دهندگان ،وضعیت موجود اين مولفه نامطلوب و از حد متوسط کمتر است .در حالی که میانگین
مشاهده شده مولفههای توانايی تحلیل مالی اقتصادی ،تشخیص و تعیین مالیات ،شناخت و تفسیر قوانین
از میانگین موردانتظار ( )3بزرگتر است و وضعیت مطلوب را در اين مولفه نشان میدهد.
با توجه به جداول  6الی  ،17در هر سه حوزه شايستگیهای عمومی ،شايستگیهای مديريتی و
شايستگیهای تخصصی مولفههايی وجود دارد که در وضعیت مطلوبی قرار ندارند .با استفاده از اطالعات
بدست آمده نمودار زير احصا می گردد:
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وضعیت موجود مولفه ها
83

59

58
42

41

17
مطلوب
شایستگی های تخصصی

نامطلوب
شایستگی های مدیریتی

شایستگی های عمومی

نمودار -1وضعیت مطلوب و نامطلوب کل مولفهها
بحث و نتیجه گیری
از کل مولفهها  48درصد نامطلوب و  52درصد مطلوب بودهاند .به عبارت ديگر از  61شايستگی در
سه حوزه حدود  29مولفه در وضعیت مطلوب قرار ندارند .از اين  29مولفه  12مولفه مربوط به
شايستگیهای عمومی 12 ،مولفه مربوط به شايستگیهای مديريتی و  5مولفه مربوط به شايستگیهای
تخصصی میباشد .به عبارت ديگر  42درصد مربوط به شايستگیهای عمومی 41 ،درصد مربوط به
شايستگیهای مديريتی و  17درصد مربوط به شايستگیهای تخصصی میباشد .در حوزه شايستگیهای
عمومی  50درصد مطلوب و  50درصد نامطلوب ،در شايستگیهای مديريتی  50درصد مطلوب و 50
درصد نامطلوب و در شايستگیهای تخصصی  38درصد نامطلوب و  62درصد مطلوب بوده است .از اين
اطالعات میتوان به اين نت یجه رسید که در حوزه تخصصی وضعیت مطلوب وزن بیشتری نسبت به
نامطلوب داشته و مديران در حوزه تخصصی دارای بیشترين شايستگیهای ممکن بودهاند .اما در حوزههای
شايستگی های عمومی و مديريتی وزن برابری در هر دو وضعیت وجود داشته است .اين دو شايستگی
میتوانند از تجربه فرد نیز اثر بگیرند .تجربههای درست و نادرستی که شکل کلی اين شايستگیها را در
فرد بوجود اورده اند .به عنوان مثال در شايستگی شخصیت مديريتی و مولفه نوجويی و تفکر خالق که
وضعیت مطلوبی در سازمان نداشته است میتواند از میزان فرار مدير از تغییر نشأت بگیرد و مدير به
دنبال حفظ وضع موجود باشد تا با کمترين چالش ممکن مواجه گردد .در رابطه با مولفههای حوزه
شايستگیهای مديريتی میتوان با ايجاد کانون ارزيابی و دورههای آموزشی سطح اين شايستگیها را ارتقا
داد .راهکارهای اصلی که میتوان برای ارتقا کلی وضعیت موجود ترسیم کرد توسعه سیستم آموزش،
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کانون ارزيابی ،باز طراحی مصاحبههای استخدامی و ....میباشد .به عبارت ديگر در مولفههای موجود در
حوزه شايستگی های عمومی با بازطراحی مراحل و فرايند استخدامی بايد بررسی گردد که فرد متقاضی
دارای چه میزان از اين شايستگیها است و نحوه احراز اين شايستگی در اين فرايند چگونه است .در طول
خدمت نیز با برگزاری دورههای آموزشی و بررسی مستمر توسط مشاوران سازمان ،میتوان فرد را در
مسیر ارتقا خود قرار داد .به عبارت ديگر اگر شايستگیها را به دو دسته اکتسابی و ذاتی تقسیم نمايیم
بايد شايستگیهای اکتسابی را با اموزش ارتقا دهیم و شايستگیهايی که به طوری دارای شرايط ذاتی
هستند به دنبال ارتقای غیر مستقیم آن باشیم .به عنوان مثال برای مولفه صبر و بردباری که میتوان
يک شايستگی ذاتی نیز باشد بايد فرايندی طراحی گردد که بتواند آن را در درجه اول به يک شايستگی
اکتسابی تبديل نمود و در درجه دوم با راهکارای غیر مستقیم باعث ارتقای آن شد .داليل وجود نامطلوبی
در اين مولفه ها خود نیازمند پژوهش ديگری است که به پژوهشگران ديگر پیشنهاد میگردد با بررسی
رابطه بین اين شايستگیها و يافتن متغیرهای تعديل گر ،مداخله گر و ....مدلی را طراحی نمايند که
مشخص گردد داليل نا مطلوب بودن اين شايستگیها در سازمان امور مالیاتی چیست و بر اساس آن مدل
راهکارهای الزم را ارائه دهند .از مشکالتی که اين پژوهش با آن مواجه بوده است میتوان شیوع بیماری
کرونا را نام برد که وقفه ای در جمع آوری دادههای پژوهش ايجاد نمود و همچنین تراکم کاری مديران
در سازمان امور مالیاتی کشور مانع از تشکیل جلسات موثرتر انتقال تجربیات مديريتی با هدف کاربست
آن ها در انجام امور پژوهشی می گرديد .از محدوديت هايی که اين پژوهش با آن مواجه بوده است امکان
وجود عدم صداقت در پاسخ دهی به سواالت پرسشنامه ها و نگرانی آنها از کاهش اختیاراتشان در موضوع
انتصابات بوده که خارج از کنترل پژوهشگر بوده است.
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ارائهی الگوی خودتوسعهای

Quarterly Journal of Training & Development of
Human Resources Vol.8, No 28, 2021, 137-167

رهبران :سنتزپژوهی پژوهشها1
مهدی صحرائي بیرانوند2
غالمرضا شمس مورکاني*3
اباصلت خراساني4
محمدصادق خیاطیان یزدی5

(تاريخ دريافت1398/12/14 :؛ تاريخ پذيرش)1399/09/12 :
چکیده
اين پژوهش با هدف ارائهی الگوی خودتوسعهای رهبران صورت گرفته است .روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع
سنتزپژوهی بوده است .جامعه آماری پژوهش شامل پژوهشها و مطالعات انجام شده در بازه زمانی  1970تا  2020در
حوزه خودتوسعهای رهبری به تعداد  2890که پس از مراحل مختلف حذف و کاهش ،تعداد  61پژوهش بعنوان نمونه
انتخاب شد .منابع مرتبط بهوسیله کدگذاری سه مرحلهای باز ،محوری و انتخابی کدگذاری شدند .بهمنظور بررسی
کیفیت کدگذاری ،از قابلیت اعتماد ،تأيید پذيری و اطمینانپذيری برای يافتهها استفاده شده و ضريب کاپای کوهن
برای توافق بین ارزيابان عدد  0/75بهدست آمده است .طبق يافتههای اين پژوهش مدل فرآيند خودتوسعهای رهبران
بدينصورت میباشد که عوامل خودتوسعهای از طريق يکی از انواع خودتوسعهای (ساختاريافته ،هدايتشده يا فردی)
و با استفاده از يکی از سازوکارهای خودتوسعهای (خودرهبری ،خودمديريتی ،خودنظمدهی و خودراهبری يادگیری)
فرآيند خودتوسعهای رهبران را شکل میدهند.
واژگان کلیدی :خودتوسعهای ،رهبری ،سنتزپژوهی

 1اين مقاله برگرفته از رساله دکتری نويسنده اول می باشد.
 2دانشجوی دکتری مديريت آموزشی،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران.

:

 3دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول gh_shams@sbu.ac.ir

 4دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران.
 5استاديار ،گروه سیاست گذاری علم و فناوری،پژوهشکده مطالعات بنیادين علم و فناوری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران.

)
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مقدمه
وقوع پیشرفتهای شگرف و سريع در زمینههای علمی و فناوری ،در کوتاهمدت منجر به قديمی شدن
دانش و مهارت شغلی کارکنان میشود ( .)1ازسويی ديگر ،سازمانها با فشار فزايندهای برای کاهش هزينه
های مالی و زمانی همراه با نیاز به برنامههای آموزش کارکنان مواجه هستند ( .)2اين امر سبب شده است
که امروزه توجه زيادی بهسوی برنامههای خودتوسعهای 1معطوف شود .در خودتوسعهای که فرآيندی
داوطلبانه است ،فرد مسئولیت اصلی يادگیری خود و انتخاب ابزارهای دست يابی به آن را بر عهده دارد(.)3
هدف از خودتوسعهای بهبود مهارتها ،ويژگیها و کسب دانش است( .)4در خودتوسعه ای کارفرمايان
میتوانند بدون سرمايهگذاری سنگین در آموزش و فرصتهای توسعه رسمی ،از داشتن نیروی کار بسیار
آموزش ديده و توسعه يافته سود ببرند( .)5رويکرد خودتوسعهای در بین رهبران سازمانها نیز طرفدارن
بسیاری پیدا کرده است .توسعهی رهبری بهطور عمومی از طريق سه سازوکار آموزش رسمی ،تکالیف
مربوط به کار و يادگیری خودراهبر 2اتفاق میافتد ( .)6،7،8خودتوسعهای رهبر به رهبر اجازه میدهد در
توسعه يک يا چندحوزه که نیاز دارد ،درگیر شود( .)9همچنین ،خودتوسعهای به رهبران کمک میکند
بیشتر به خود متکی باشند ،بهتر مشکالت را حل کنند ،مهارتها يا کیفیتهای خاص را توسعه دهند و
به آشکار سازی کامل توان بالقوه کمک میکند(.)10
طبق نظر لینکسی و الئورنس ،)11( 3رهبری میتواند ياد گرفته شود .از طرف ديگر میتوان گفت
توسعهی رهبری اساساً خودتوسعهای است ،ابزار اصلی يک رهبر خودش است ( .)12ظهور کتابهای
خودتوسعهای به دهه  1950برمیگردد ( ،)13اما هنوز اين موضوع بهصورت عمیق بررسی نشده است
( )14و رهنمودهای کمی در رشتهی توسعه منابع انسانی در مورد خودتوسعهای رهبران وجود دارد (.)15
در مورد خودتوسعهای اصطالحات زيادی توسط متخصصان در ادبیات نظری استفاده شده است که با هم
همپوشی فراوانی دارند .بعضی از اصطالحاتی که در ادبیات به کار برده شده است عبارتند از خودکمکی،4
خودبهبودی)16( 5؛ منابع خودکمکی)17( 6؛ بهبود خودهدايت شده )18( 7خودکمکی عمومی )19( 8و
خودتوسعهای ( .)20تعاريف گوناگونی توسط متخصصان برای خودتوسعهای بیانشده که تعدادی از آنها
در جدول  1ارائهشده است.

Self-development1
self-directed learning2
Linksy and Lawrence3
self-help4
self-improvement5
self-help resources6
self-guided improvement7
public self-help8
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جدول .1تعاريف خودتوسعهای
پژوهشگر
رن و چادی
ماديگان

2017

خودتوسعه ای نوعی از توسعه کارکنان است که در آن فرد تعیین میکند که چرا،
چه زمانی ،کجا و چگونه يادگیری و توسعه اتفاق بیافتد ()21

2016

خودتوسعهای يک فرايند برنامهريزیشده ،شايسته محور ،پیشرونده و تربیتی است
که افراد (رهبران) استفاده میکنند تا مهارتها ،دانش و رفتارهای خود را تقويت
نمايند (.)22

2016

خودتوسعهای فرايند خوداکتشافی و شامل درک مهارتها ،نگرشها و دانشهاست.
اين امر يک فرايند سسیستمی همیشه در حال جريان و فرايندی عمدی است که
از طريق فهم درست دانش ،مهارت و نگرشها ،اعتمادبهنفس فرد را در تحقق يک
برنامه برای آينده تقويت میکند (.)23

2016

خودتوسعهای ،يادگیری برنامهريزیشده و مبتنی بر هدف است که عمق و وسعت
اساس دانش ،آگاهی و آگاهیهای موقعیتی يک فرد را تقويت میکند (.)24

2014

خودتوسعهای ،يک فرايند توسعه مهارتها ،آغازها ،راهنمايیها و کنترلهايی در
يک دوره يا بیش از يک دوره زمانی است (.)25

2012

خودتوسعهای يک مسئولیتپذيری فردی است که سبب افزايش صالحیت برای
موقعیت فعلی يا آماده کردن فرد برای موقعیتهای آينده میشود .درخودتوسعهای،
افراد خود مسئول رشدحرفه ای خودشان بوده وبه دنبال فرصتهای خودتوسعهای
هستند (.)26

7

2011

خودتوسعه ای رفتارهای خودآغازگرانه متمرکز بر توسعه ظرفیتها (ظرفیتهای
رهبری) قلمداد شده است (.)27

8

2010

خودتوسعهای اقدامی است که بهوسیلهی يک رهبر برای به عهده گرفتن مسئولیت
اصلی رشد خود با تعیین کردن دانش ،مهارتها و نیازها و شناسايی و پیگیری
تجارب يادگیری که بهترين راه توسعه در آن حوزه را ايجاد میکند ،فراهم میشود
(.)28

2010

خودتوسعهای را بهعنوان « خودآغازی و توسعهی آگاهانه ازمهارتها ،هدايت کنترل
رهبری توسط مديران برای مدتی طوالنی » دانستهاند .اين فرايند میتواند رسمی
يا غیررسمی ،درحین کار ياخارج از ساعات کار باشد .عنصر کلیدی دراين است که

1

2

ورما و آگراوال

ريدر

سال

تعریف

3

4

رن و کالینز و ژو
اودرينو

5

6

ريچارد و جانسون
اورويس و راتوانی

بويس،
ويسکارور

زاکارو

و

9

Ren&Chadee1
Madigan2
Verma; Agarwal3
Reider4
Ren; Collins; Zhu5
Odierno6
Reichard;Johnson7
Orvis; Ratwani8
Boyce, Zaccaro & Wisecarver9
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افراد مسئولیت شناسايی و هدايت چرايی ،محتوا ،مکان ،زمان و چگونگی رشد و
بهسازی خود را برعهده دارند (.)29
بويس و ديگران

اسنو

1

الندن و اسمیتر
مانز

2

3

الینگر

4

جورج و بريف

5

2007

فرآيندی که در آن رهبران مسئولیت شروع ،حفظ و ارزيابی رشد ظرفیت رهبری
خود را در چارچوبهای مفهومی خود درباره انجام دادن رهبری بر عهده میگیرند
(.)30

2003

خودتوسعهای را به عنوان طراحی يک برنامه منظم ،مترقی و چندمرحلهای که
موجب افزايش و حفظ شايستگیهای مرتبط باشغل میشود تعريف میکند (.)31

1999

رفتارهای فعال و خودآغاگر برای توسعهی شايستگیها را خودتوسعهای گويند (.)32

1986

خودتوسعهای رهبری را بهعنوان" رفتاری که رهبر خود آن را آغاز میکند و به
بهسازی ظرفیتهای خود میپردازد " ،تعريف میکند .ويژگی برنامه
رهبرخودتوسعهگر آن است که کنترلی که در آموزشهای رسمی سازمان وجود
دارد ،درآن ديده نمی شود ،درنتیجه افراد خود به تعیین و گزينش فعالیتها
میپردازند (.)33

2004

فرآيندی است که در آن رهبر مسئولیت آغاز و ادامه فعالیت های يادگیری خود را
بر عهده دارد(.)34

1992

فرآيندی است داوطلبانه و فراتر از وظیفه،به اثربخشی سازمانی مربوط می شود،خود
محور است و بر بهبود دانش،مهارت ها و توانائی های فردی تمرکز دارد(.)35

در مجموع میتوان گفت که خودتوسعهای کارکنان -1دواطلبانه و غیراجباری است -2،مسئولیت شروع،
حفظ و ارزيابی آن بر عهده خود فرد است -3 ،میتواند رسمی يا غیررسمی باشد .همچنین ،طبق نظر
مکلین ،پاسوپاسی و پالس )2007( 6در بحث خودتوسعهای به دو جنبه توجه دارند :نخست ،خود مفهومی
و ديگری داستان زندگی .خود مفهومی ،به باور آگاهانه در مورد خود که قابل توصیف و ارزيابی است
اشاره دارد .داستان زندگی ،به تجربیات فردی و درونی سازی اين تجربیات اشاره دارد که يک وحدت و
هدف برای شخص فراهم میکند ( .)36ازاينرو ،خودتوسعهای مربوط به دورهای خاص نیست بلکه بهآرامی
و در طول زمان باعث ايجاد رشد توانايیها و ظرفیتهای مديران میشود .در اين راستا ،خودتوسعهای
بهترين انديشه برای رفتار کنشگرانه میباشد ( .)37بنابراين هر فعالیتی که بهوسیلهی سازمان ،سرپرست
رهبر و هر چیزی بیرون از وجود خودِ رهبر خواسته شود ،خارج از تعريف خودتوسعهای رهبر میباشد.

Snow1
London, M., & Smither2
Manz3

Ellinger4
George;Brief5
McLean; Pasupathi; Pals6

141

الگوی خودتوسعهای رهبران / ...مهدی صحرائی بیرانوند،غالمرضا شمس مورکانی،اباصلت خراسانی ومحمدصادق خیاطیان يزدی

نکتهی کلیدی دوم در تعريف خودتوسعهای رهبر اين است که فعالیتهای توسعهای بايد برای افزايش
ظرفیت رهبری رهبران طراحی شوند .اين دو نکته ،بهراحتی برخی همپوشانیها بین خودتوسعهای رهبر
و ديگر اشکال توسعه را نشان میدهد .بعنوان مثال ،اگر يک رهبر ابتکار عمل برای پیدا کردن يک مرشد1
در درون سازمان را بر عهده بگیرد ،آيا اين خودتوسعهای رهبر محسوب میشود يا روابط توسعهای؟ بر
اساس تعريف که در ادبیات رهبری وجود دارد ،پاسخ اين است که اين امر هم خودتوسعهای رهبر و هم
روابط توسعهای تلقی میشود .بنابراين خودتوسعهای رهبر میتواند شکلهای مختلفی از توسعه را در بر
بگیرد ،اين امر زمانی که رهبر ابتکار عمل برای شروع و نگهداشتن ظرفیت و فعالیت را داشته باشد اتفاق
میافتد ،فعالیت در اينجا به معنای افزايش ظرفیت رهبری رهبران میباشد (.)28،29
طبق تحقیقاتی که توسط ارتش امريکا )2016( 2صورت گرفت ،سه نوع خودتوسعهای را در ارتباط با
توسعه در سازمان ،شناسايی و معرفی نمودهاند که شامل خودتوسعهای ساختاريافته ،3خودتوسعهای
هدايتشده 4و خودتوسعهای فردی 5است .خودتوسعهای ساختاريافته ،نیازمند يادگیری است که بهطور
مستمر از طريق کار راهه شغلی استمرار میيابد و ارتباط و همگامی نزديکی با يادگیریهای کالسی و
آموزشهای حین کار 6دارد .خودتوسعهای راهنمايی شده که توصیه و پیشنهاد میشود ،شامل
يادگیریهای انتخابی و داوطلبانه است که به فرد کمک میکند برای تغییرات فنی ،کارکردی و
مسئولیتهای رهبری ازطريق کار راهه شغلی ،آماده شود .خودتوسعهای فردی ،يادگیری است
خودآغازشده و زمانی صورت میگیرد که فرد ،يک هدف ،مرحله يا فرايند را تعريف میکند (.)38
پژوهشگران از زمان مطالعه بر روی خودتوسعهای مدلهای گوناگونی را ارائه دادهاند ،بعنوان مثال هانگ
اندو ،)2016( 7چارچوب مفهومی را برای درک فرايند خودتوسعهای کارکنان ارائه کرده است .اين
چارچوب ارتقا خود توسعهای را به نگاهی به چهار متغیر به نامهای اتخاذ برنامههای خودتوسعهای توسط
دولت ،پاداش ،وام و بورسهای تحصیلی ،اعطای مرخصی تحصیلی ،ارائه آموزشهای ضمن خدمت و
برگزاری کارگاههای توسعه حرفهای توضیح میدهد .به اين معنی ،زمانی که متغیرهای گفتهشده حاضر
باشند ،تعداد زيادی از کارکنان برنامههای خودتوسعهای را دنبال میکنند و اين باعث میشود افراد
بیشتری در پیشرفت مهارتهای تحصیلی و حرفهای خود و تعداد بیشتری از افراد در کارگاههای آموزشی
و سمینارهای حرفهای شرکت کنند .همچنین ،بويس ،)2004( 8يکی از جامعترين مدلها را برای خود
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توسعهای رهبر ارائه داده است .در مدل او عواملی مانند جهتگیری کار ،دستيابی به موفقیت ،جهتگیری
تسلط ،جهتگیری رشد حرفهای و توانايی شناختی برانگیزش و مهارتها تأثیر میگذارند .اين ويژگیها
منجر به تمايل به خود توسعهای توسط رهبر میشود که درنهايت باعث فعالیت خودتوسعهای از سوی
رهبر میشود ( .)39کرتینا و همکاران )2004( 1مدلی علی برای ارتباط بین سیستم آموزشی و
خودتوسعهای رهبر ارائه دادند .اين مدل شامل مهارتهای خودتنظیمی و ديگر مهارتهايی است که برای
خود توسعهای رهبر مورد نیاز میباشند و همچنین متغیرهای فردی و موقعیتی که احتماالً بر يادگیری
اثر میگذارند ،نیز بیانشدهاند ( .)40بر اساس مدل پیشنهادی وانگ و وانگ ،2سه دسته از متغیرها :افراد،
فرايند يادگیری و سازمان فرد را احاطه کرده و بر تکمیل يا خروج از دوره توسعه تأثیرگذارند .اين سه
دسته از طريق عوامل محیطی بر يکديگر تأثیر میگذارند ( .)41الگوی ديگری که در اين رابطه وجود
دارد ،الگوی رفتار برنامهريزیشده ی آجزن است که در آن ،باورها علت ايجاد تمايالتاند و تمايالت نیز
درنهايت ،منجر به رفتار میشوند ( .)42اين مدل ،عالوه بر متغیرهای سازمانی و نگرش فردی ،کنترل
شخصی ،هنجارها و باورها را نیز در برمیگیرد ( .)43در مورد خودتوسعهای رهبری پژوهشهای گوناگونی
صورت پذيرفته که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
ريچارد و همکاران )2017( 3در پژوهشی به اين نتیجه رسیدند که اثربخشی توسعهی رهبر ،قصد و نیت
داشتن به خودتوسعهای رهبری را پیشبینی میکند .همچنین ،مشاهده شد که کمیت و بهطور بالقوه
کیفیت رفتارهای توسعهای گذشتهی رهبر بهطور مثبت در ارتباط با اثربخشی خودتوسعهای رهبر است.
سرانجام اثربخشی خودتوسعهی رهبر با افزايش اثربخشی رهبر از طريق يک برنامه توسعه رهبر همراه
است (.)44
رن و ژو )2017( 4در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که ترکیبی از بینشهای مطالعات کمی و
کیفی ،ماهیت پويا و تعاملی خودتوسعهای رهبری را بعنوان محصولی از تأثیرات زمینهای و شخصی در
چین نشان میدهد .سازوکارهای مؤثر ربط دادن ،توانمندسازهای زمینهای و شخصی و خودتوسعهای در
پردازش شناختی ،نیازهای توسعه و مسئولیت شخصی هستند .رهبران و مديران چینی که ابتکار عمل
ارزيابی نیازهای توسعهای خود و مسئولیت توسعه خود را بر عهده میگیرند ،بیشتر احتمال دارد که
خودتوسعهای را بپذيرند .فعالیتهای توسعهای در درجهی اول بر مهارتهای رهبری فنی تمرکز میکنند
(.)45
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در پژوهشی رن ،کالینز و زو )2014( 1به اين نتیجه رسیدند که هیچ الگوی يکسانی برای درک
خودتوسعهای وجود ندارد ،بهطور مثال مدلهای غربی درزمینهی خودتوسعهای رهبری در سطوح مختلف
مديريت لزوماً متناسب با نیازهای مديران چینی و ويتنامی که خودتوسعهای را هدف خود قرار دادهاند،
نیست .حتی با وجود شباهتهايی میان مديران چینی و ويتنامی در زمینه خودتوسعهای مديران چینی
گرايش بیشتری به مهارتهای فنی دارند درحالیکه مديران ويتنامی استانداردهای اخالقی را بیشتر
میپسندند .همچنین نشان میدهند که فرايند خودتوسعهای را بهتر است با توجه به محیطی خاص و
عوامل زمینهای مؤثر در آن بررسی کرد ( .)25همچنین ،نتايج پژوهش تامپسون )2013( 2نشان داد که
عوامل زمینهای ،فرهنگی به کارکنان در درگیر شدن خودتوسعهای کمک میکنند ( .)46نسبیت3
( ،)2012چارچوبی برای توسعه رهبری خود هدايت شده بهمنظور درک مفهومی و کاربرد عملی برای
رويکردهای خودتوسعهای توسعه رهبری در سازمانها ارائه میدهد .در اين پژوهش از درون انديشی،
مديريت عاطفی بازخورد و خودنظم دهی بهعنوان مهارتهای مورد نیاز برای خودتوسعهای نام برده شده
است (.)15
در پژوهش ريچارد و جانسون ،)2011( 4به توصیف ساختار خودتوسعهای رهبر و فرايندهايی که توسط
رهبر سازمانی میتواند بهعنوان راهبرد خودتوسعهای به کار برده شود ،پرداخته شده است .مدل چند
سطحی خودتوسعهای رهبر با ساختارهای سطوح سازمان مثل شیوههای منابع انسانی و منابع در سطح
گروه ،هنجارها ،سبک رهبری و شبکههای اجتماعی موردبررسی قرارگرفته و نشان داده شده که
خودتوسعهای رهبر راهی اثربخش و ارزان برای توسعهی رهبران سازمان است ( .)27نتیجهی پژوهش
پاتر )2010( 5نشان داد که ويژگیهای فردی رهبری شامل :کارآمدی توسعهيافته ،انطباق يادگیری و
گرايش به خودتوسعهای بهطور معناداری پیشبینی کننده درگیری رهبر در فعالیتهای خودتوسعهای
است و همچنین بین ويژگیهای سازمانی شامل حمايت سازمانی برای توسعه ،موانع سازمانی برای توسعه
و محیط يادگیری با درگیری رهبر در فعالیتهای خودتوسعهای ارتباط وجود دارد .همچنین تعامالت
رهبر و ويژگیهای سازمانی پیشبینی کننده پیامدهای خودتوسعهای رهبر است ( .)47بويس ،زاکارو و
ويسکارو )2010( 6در پژوهشی به اين نتیجه رسیدند که فردی که دارای ويژگیهای مرتبط با ماهر بودن،
کار و جهتگیری رشد حرفهای میباشد انگیزهی بیشتری برای انجام خودتوسعهای رهبر و مهارت بیشتری
در انجام فرآيندهای آموزشی و خودتنظیمی دارد .انگیزه و مهارت بیشتر در خودتوسعهای منجر به افزايش

Ren;Collins; Zhu1
Thompson2
Nesbit3
Reichard; Johnson4
Putter5
Boyce; Zaccaro; Wisecarver6
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فعالیتهای خودتوسعهای شد .همچنین ،به طرز شگفتانگیزی ،حمايت سازمانی اين رابطه را کاهش داد
(.)29
1
ارويس و راتوانی ( )2010نشان دادند که سازمانها برای تکمیل آموزشهای رسمی خود به دنبال
خودتوسعهای میباشند در اين پژوهش متغیرهايی که نشاندهندهی کیفیت خودتوسعهای میباشند
عبارتند از مربوط بودن محتوا ،درگیری يادگیرنده ،چالش ،ساختار و تنوع تجربی ( .)28میمبز)2002( 2
در پژوهش خود از خودآگاهی بعنوان يکی از پیششرطهای خودتوسعهای رهبری نام برده است (.)48
يافتههای پژوهش ابیلی و مزاری ( )1397نشان داد که فرايند روانشناختی خود توسعهای شامل هشت
مؤلفه (گام) کلیدی بوده است که چهار گام اولیه آن صرفاً روانشناختی و عبارتند از  )1خودانديشی و
خودتأملی )2 ،خودشناسی و خودنگاهی )3 ،خودانگیزشی )4 ،خودآغازگری .چهار گام بعدی،
روانشناختی-مديريتی بوده و شامل  )5انتخاب روش خودتوسعهای (ساختاريافته ،هدايتشده و فردی)،
 )6کاربست مکانیزمهای خودتوسعهای (خودرهبری ،خودمديريتی ،خودنظم دهی و خودراهبری يادگیری،
 )7نظارت و ارزيابی خودتوسعه ای (خودکنترلی ،خودنظارتی و خودارزيابی) و  )8مسئولیت و پاسخگويی
(خود مسئولیتپذيری ،خودتعهدی و خودپاسخگويی) به اقدامات خودتوسعهای میباشند ( .)49همچنین
در پژوهش پورکريمی ،مزاری ،خباره و فرزانه ( )1395نشان داده شد که میان صفات برتر خودتوسعهای
و دانش و اطالعات بنیادی و عملکرد ادبیات محور و شاخص محور مديران شهر ری همبستگی مثبت و
معناداری وجود دارد ( .)50مزاری و خباره ( )1393نشان دادند که برنامه توسعه فردی ابزاری برای تأمین
نیازهای خودتوسعهای میباشد (.)51
به طور کلی مطالعات در کشورهای پیشرفته غربی نشان میدهد که خودتوسعهای اصلیترين منبع در
شکلگیری مهارتها میباشد ( .)8همچنین ،خودتوسعهای امروزه بهطور قابلتوجهی برای قابلیت اشتغال
و تطبیقپذيری حائز اهمیت است ( .)53 ،52منطق اين نوع از اين يادگیری در محیط کار اين است که
در توسعه منابع انسانی امروزه بیشتر آموزشها خارج از شکل رسمی صورت میگیرد ( )54و بیشتر توسط
يادگیرنده کنترل میشود ( .)52امروزه توجه زيادی بهسوی شرکت کارکنان در برنامههای خودتوسعهای
صورت میگیرد ( .)28با اينوجود ،مطالعات اندک و پراکندهای در زمینهی خودتوسعهای منابع انسانی
وجود دارد که به بررسی تأثیر عوامل محدودی در اين زمینه پرداختهاند ( .)55،56،57در مدلهايی که
در رابطه با خودتوسعهای رهبران وجود دارد ،جنبههای مغفول زيادی وجود دارد که با بررسی پژوهشهای
مختلف نمايان است ،بعنوان مثال پژوهش های موجود هر کدام جنبه خاصی از اين فرآيند را در نظر
گرفته اند و پژوهشی که با ديد سیستمی تمام جوانب را يکجا ببیند موجود نیست .در اين پژوهش به
دنبال اين سؤال کلی هستیم که عوامل ،مؤلفهها ،روشها و سازوکارهای خودتوسعهای رهبران کدامند؟
Orvis; Ratwani1
Mimbs2
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و مدلی منسجم با ديدی سیستمی بر اساس ترکیب و تلفیق مطالعات گذشته برای خودتوسعهای رهبران
ارائه دهیم.
روششناسي پژوهش
در پژوهش حاضر از روش سنتزپژوهی استفاده شده است .بنابراين رويکرد پژوهش ،کیفی و روش آن،
سنتزپژوهی میباشد .سنتزپژوهی شامل بازنگری عمیق ،دقیق و تحلیل کیفی محتوای مطالعات گذشته
و يافتههای پژوهشهای اجرا شده در يک حوزه خاص ( )58و ترکیب اطالعات و دادههای کیفی حاصل
از اين تحلیل بهمنظور ايجاد دانش جديد و نمايش جامعتری از پديده در حال بررسی است ( .)59برای
اجرای روش سنتزپژوهی در پژوهش حاضر از روش هفت مرحلهای ( .)60مطابق شکل  1استفاده شد که
در ادامه توضیحاتی در خصوص هر مرحله ارائهشده است.

ارائه یافته
ها

کنترل
کیفیت

تحلیل و
ترکیب
یافتهها

استخراج
اطالعات از
پژوهش ها

انتخاب
پژوهش
های
مناسب

مطالعه نظام
مند ادبیات

تنظیم
پرسش
پژوهش

شکل .1گامهای سنتزپژوهي پژوهش

گام يک :تنظیم پرسش پژوهش
در گام اول اجرای روش سنتزپژوهی ،بايد پرسش اصلی پژوهش مشخص شود .پرسش اصلی پژوهش
بدين صورت ارائه میشود که عوامل ،انواع و سازوکارهای خودتوسعهای رهبری سازمانها کدامند؟
گام دو و سه :مطالعه نظاممند ادبیات و انتخاب پژوهشهای مناسب
جامعه آماری پژوهش شامل پژوهشها و مطالعات انجام شده در بازه زمانی  1970تا  2020در حوزه
خودتوسعهای رهبری میباشد که با کلیدواژههای خودتوسعهای /يادگیری خودراهبر رهبری /توسعهی
رهبری /خودبهبودی رهبری/خودکمکی رهبری/آموزش از راه دور/توسعه خودراهبر/توسعه خودهدايت
شده/خودهدايت گری رهبری در پايگاههای اطالعاتی اس آی دی ،1نورمگز ،2مگیران ،3سامانه گنج،4

SID1
Noormags2
Magiran3
Ganj4
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سیويلیکا ،1ساينس دايرکت ،2دوج ،3اسکپوس ،4پروکوست ،5جی استور ،6ابسکو ،7سیج ،8ويلی،9
اسپرينگر ،10امرالد ،11پاب مد ،12اريک ،13سمانتیک اسکالر 14و گوگل اسکالر 15به جمعآوری آنها پرداخته
شد و جمعاً  2890مطالعه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت .از میان اين مطالعات پس از چندين مرحله
غربالگری به ترتیب براساس بررسی عنوان ،چکیده و محتوای پژوهش 61 ،واحد مطالعاتی انتخاب و
بررسی شد .در انجام اين غربالگری 16CASPکمک شايانی به بررسی کیفیت پژوهشها نمود.
چکیده پژوهش های مورد
بررسی
N= 368

حذف پژوهش های
نامرتبط پس از بررسی
محتوا
N= 120

حذف پژوهش های
نامرتبط پس از بررسی
عناوين

N= 2522

پژوهش های مرتبط با
محتوا
N= 181

مطالعات مرتبط با
کلیدواژه های پژوهش
N= 2890

حذف پژوهش های
نامرتبط پس از بررسی
چکیده
N= 187

کل پژوهش های نهايی
N= 61
شکل  .2مراحل گزینش ،پاالیش و سازماندهي پژوهشها

ابزار CASPبه کمک  10سؤال به محقق کمک میکند تا دقت ،اعتبار و اهمیت مطالعات پژوهش را
مشخص میکند .ابزار  CASPبرای هرکدام از سواالت حداکثر نمره  5را در نظر گرفته است و حداکثر
نمره ای که برای هر مقاله به دست می آيد  50می باشد .طبق نمرهدهی فرد خبره به کمک اين ابزار،
CIVILICA1
Sciencedirect2
DOAJ3
scopus4
ProQuest5
Jstore6
EBSCOhost7
sage8
wiley9
Springer10
Emerald11
PubMed12
ERIC13
Semantic Scholar14
Google Scholar15
Critical Appraisal Skills Programme16
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تمامی پژوهشهای انتخاب شده در مرحله پايانی نمره باالتر از  25را به دست آوردهاند که معیار قابل
برای اين ابزار است .اين سؤالها بر موارد زير تمرکز دارند ( )1 .)61اهداف پژوهش؛  )2منطق روش؛ )3
طرح پژوهش؛  )4روش نمونهبرداری؛  )5جمعآوری دادهها؛  )6انعکاسپذيری؛  )7مالحظات اخالقی؛ )8
دقت تجزيهوتحلیل دادهها؛  )9بیان واضح و روشن يافتهها؛ و  )10ارزش پژوهش.
گام چهار و پنج :استخراج اطالعات از پژوهشها و تحلیل و ترکیب يافتهها
در سنتزپژوهی ،متن پژوهشهای انجام شده بهعنوان داده محسوب میشود که دقیقاً همانند متن مصاحبه
مستند شده است ( .)59بنابراين اجرای پژوهش با روش سنتزپژوهی ،مستلزم تحلیل کیفی محتوای
مطالعات گذشته و يافتههای پژوهشهای انجامگرفته در يک حوزه خاص است .يکی از روشهای کارآمد
تحلیل کیفی ،تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری است که به شناخت و کشف چارچوب الگوهای موجود در
دادههای کیفی منجر میشود ( .)62از کدگذاری زمانی میتوان استفاده کرد که پژوهشگر بخواهد داده-
های حاصل از بررسی رويدادها را مورد تجزيهوتحلیل قرار دهد .کوربینو اشتراوس در اثر  1998با تدوين
روالهای کتاب «کشف نظريه داده بنیاد» سه فن کدگذاری پیشنهاد کردهاند :کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و کدگذاری انتخابی ( .)63کدگذاری باز ،فرايندی تحلیلی است که از طريق آن ،مفاهیم
شناسايیشده و ويژگیها و ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند .در کدگذاری باز ،وقايع مشاهدهشده در
دادهها نامگذاری میشوند و بر مشخصههايی تمرکز میشود که موجب منحصربهفرد شدن اين وقايع شده
است .کدگذاری محوری ،فرايند ربطدهی مقولهها به زير مقولهها و پیوند دادن مقولهها در سطح ويژگیها
و ابعاد است .اين کدگذاری به اين دلیل محوری نامیده میشود که کدگذاری حول محور يک مقوله تحقق
میيابد .کدگذاری انتخابی نیز فرايند يکپارچهسازی و بهبود مقولههاست ( .)63در اين پژوهش نیز جهت
تجزيهوتحلیل دادهها از روش کدگذاری سه مرحلهای کوربین و اشتراوس استفاده شده است.
گام شش :کنترل کیفیت
در مورد حفظ کنترل کیفیت در اين پژوهش ،نخست سعی شد تا براساس شاخصهايی همچون هدف،
منطق روش ،طرح پژوهش ،مالحظات اخالقی ،بیان واضح و روش يافتهها ،ارزش پژوهش و  ...مناسبترين
واحدهای مطالعاتی انتخاب شوند .برای اطمینان از نحوه کدگذاریها از قابلیت اعتماد ،تأيید پذيری و
اطمینانپذيری برای يافتهها استفاده شده است و از دو نفر ارزشیاب جهت کدگذاری مجدد يافتهها
استفاده شد که بهمنظور تأيید پايايی ،از فرمول ضريب کاپای کوهن استفاده شد و در اين پژوهش میزان
توافق بین ارزيابان عدد  0/75به دست آمد که نشاندهنده  75درصد توافق بین ارزيابان در کدگذاریها
بود.
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گام هفت :ارائه يافتهها
در اين مرحله ،نتايج حاصل از مرحلههای پیش ارائه میشود.
یافتهها
در اين بخش از پژوهش به ارائه يافتههای پژوهش پرداختهشده است .با تحلیل اسناد پژوهشهای گذشته
که درمجموع  61پژوهش بودند از طريق کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مقولههای اصلی برای
خودتوسعهای رهبران استخراج شدند .که اين يافتهها در جدول ( ،)2گزارششده است.
جدول .2کدگذاری باز ،محوری و انتخابي پژوهشهای مربوط به خودتوسعهای رهبری
گزاره
• يادگیری جهتگیری هدف ،انگیزه شرکت در خودتوسعهای را برای رهبر بیشتر میکند.)29( .

مقوله

مفهوم
جهتگیری هدف

• يادگیری جهتگیری هدف يکی از مؤلفههای خودتوسعهای رهبری میباشد (.)65
• يادگیری جهتيابی هدف تمايل به خودتوسعهای را در رهبران بیشتر میکند (.)27
• يادگرفتن جهتگیری هدف ز ويژگیهای فردی خودتوسعهای است (.)55
• يادگیری جهتگیری هدف از ويژگیهای رهبری است که خودتوسعهای میکنند (.)40
• نیاز به موفقیت رهبر تمايل او به شرکت در خودتوسعهای را بیشتر میکند (.)27

نیاز به موفقیت

• منبع کنترل درونی رهبر تمايل به خودتوسعهای را در او بیشتر میکند (.)27

منبع کنترل درونی

• منبع کنترل درونی از عوامل انگیزشی خودتوسعهای رهبر (.)66
• مکان کنترل درونی از ويژگیهای رهبرانی است که به دنبال خودتوسعه ای هستند (.)40

• تمايل به خودتوسعهای در خودتوسعهای مؤثر است (.)67
• گرايش به خودتوسعهای رهبر (.)47
• انگیزانندههای درونی و بیرونی باعث درگیر شدن در خودتوسعهای میشود (.)70
• انگیزه برای خودتوسعهای از ويژگیهای اصلی خودتوسعه است (.)68
• خودانگیزشی از مؤلفههای روانشناختی خودتوسعهای رهبر میباشد (.)69
• خود انگیزشی در فرآيند خودتوسعهای مؤثر است (.)33
• سودمندانگاری توسعه با درگیری کارکنان در خودتوسعهای رابطه دارد (.)46
• احساس نیاز به توسعه برای رهبر (.)45
• نیاز به پیشرفت از ويژگیهای رهبری است که خودتوسعهای میکنند (.)40
• تمايل به کارايی رهبری باعث خودتوسعهای میشود (.)65
• تمايل به يادگیری از ديگران باعث میشود که رهبر بیشتر تمايل به خودتوسعهای پیدا کند (.)27
• درک ارزش خودتوسعهای در خودتوسعهای مؤثر است (.)67

انگیزش

• تمايل فرد به توسعه باعث میشود که بیشتر به سمت خودتوسعهای برود (.)64

تمايل به توسعه

عوامل فردی

• منبع کنترل درونی باعث میشود رهبر در فعالیتهای خودتوسعهای درگیر شود .)29
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• ويژگیهای فراشناختی رهبر تمايل به خودتوسعهای را در وی بیشتر میکند (.)27
• فراست ذهنی از ويژگیهای خودتوسعهای است (.)69
• مهارتهای فراشناختی در خودتوسعهای اثرگذار است (.)72
• فراست ذهنی از ويژگیهای خودتوسعهای مديران است (.)50
• خالقیت از ويژگیهای خودتوسعهای است (.)69
• ويژگیهای فراشناختی عاملی مهم در خودتوسعهای رهبر (.)29
• خالقیت از ويژگیهای خودتوسعهای مديران است (.)50
• توانايی شناختی از ويژگیهای رهبرانی است که به خودتوسعهای میپردازند (.)40
• ويژگیهای شناختی در خودتوسعهای مؤثر است (.)67

توانايی شناختی

• مؤلفههای شناختی در خودتوسعهای تأثیر بسزايی دارد (.)71
• مهارتهای تحلیلی بر خودتوسعهای مؤثر است (.)69
• هوش افراد در خودتوسعهای مؤثر است (.)74
• توانايی شناختی باالی رهبران باعث تمايل بیشتر به خودتوسعهای (.)29
• بلوغ ذهنی باعث فعالیت در خودتوسعهای میشود (.)29

توانايی شناختی/فراشناختی

مهارتهای فراشناختی

• مهارتهای فراشناختی از مؤلفههای خودتوسعهای رهبر است (.)66

• میزان رشد عقالنی فردی باعث خودتوسعهای است (.)73
• بلوغ عقالنی رهبران تمايل به خودتوسعهای را در آنها بیشتر میکند (.)27

خودارزشیابی

تعهد به سازمان باعث انگیزه بیشتر رهبر بهمنظور درگیر شدن در فعالیتهای خودتوسعهای میشود (.)27
تعهد به سازمان در رهبر تمايل وی را به خودتوسعهای بیشتر میکند (.)27
رهبرانی که به دنبال خودتوسعهای هستند تعهد سازمانی دارند (.)40
تعهد سازمانی از عوامل انگیزشی خودتوسعهای رهبر است (.)66
تعهد حرفهای باعث خودتوسعهای است (.)75
تعهد حرفهای فرد باعث میشود بیشتر به سمت خودتوسعهای برود (.)27

تعهد سازمانی

نگرشهای مربوط به کار میزان مشارکت در فعالیتهای خودتوسعهای را برای رهبر مشخص میکند (.)25

نگرش به کار

ويژگیهای ارزشی/عاطفی/نگرشی

داشتن وجدان کاری با خودتوسعهای در ارتباط است (.)29
وجدان کاری بیشتر رهبران تمايل به خودتوسعهای را در آنان بیشتر میکند (.)27
باوجدان و وظیفهشناس بودن از ويژگیهای فردی خودتوسعهای است (.)55

وجدان کاری

خودارزشیابی

خودارزشیابی محوری مؤلفهی اثرگذاری در خودتوسعهای رهبران میباشد (.)65
خودارزيابی از مؤلفههای روانشناختی خودتوسعهای رهبر میباشد (.)69
خودارزشیابی ويژگی فردی برای خودتوسعهای است (.)32
خودارزيابی از عوامل خودتوسعهای است (.)77
خودارزيابی از ويژگیهای توسعه رهبر است (.)78
خودارزيابی ويژگی مهمی برای خودتوسعهای (.)79
ارزيابی پیشرفت باعث خودتوسعهای رهبری میشود (.)40
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بینش شغلی با درگیری کارکنان در خودتوسعهای رابطه دارد (.)46
نگرش اسالمی به کار تمايل به خودتوسعهای را بیشتر میکند (.)64

سطح انرژی رهبران هر چه بیشتر تمايل به خودتوسعهای در آنها بیشتر ()29
سطح انرژی باالتر تمايل به خودتوسعهای را بیشتر میکند (.)27

سطح انرژی

خودانديشی باعث تمايل بیشتر به خودتوسعهای رهبر میشود .)27
خودانديشی از ويژگیهای خودتوسعهای رهبر است (.)10
خودانديشی در ارتباط با خودتوسعهای بسیار سازنده است (.)81
خودانديشی و خود تأملی از مؤلفههای روانشناختی خودتوسعهای رهبر میباشد (.)69
خودتاملی از مفاهیم خودتوسعهای است (.)83
خودانديشی يکی از مفاهیم بنیادی در خودتوسعهای است (.)82
درون انديشی از مهارتهای موردنیاز برای خودتوسعهای رهبر است (.)15

خودانديشی

جسمی

معنیداری زندگی از ويژگیهای خودتوسعهای است (.)67

معنیداری زندگی

ويژگیهای

بلوغ عاطفی از ويژگیهای رهبری است که خودتوسعهای میکنند (.)40
مؤلفههای عاطفی در خودتوسعهای مؤثر است (.)71
تابآوری عاطفی بر خودتوسعهای مؤثر است (.)69

بلوغ عاطفی

خودانديشی/خودتاملی

اعتقادات معرفتی در خودتوسعهای رهبر مؤثر است (.)40
ارزشهای فردی تمايل به خودتوسعهای را مشخص میکنند (.)80

اعتقادات معرفتی
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خودآگاهی

خودآگاهی از ويژگیهای خودتوسعهای مديران است (.)50
خودشناسی از ويژگیهای خودتوسعهای است (.)67
خودآگاهی از ويژگیهای خودتوسعهای است (.)69
ادراک افراد از خود (.)67
خودآگاهی رهبر باعث میشود که بیشتر تمايل به شرکت در فعالیتهای خودتوسعهای داشته باشد (.)27
خودآگاهی از مؤلفههای خودتوسعهای است (.)83
خودآگاهی از مؤلفههای خودتوسعهای است (.)85
خودتوسعهای نیازمند خودآگاهی است (.)84
خودشناسی از مؤلفههای خودتوسعهای است (.)85
خودشناسی منجر به خودتوسعهای میشود (.)86
خودفهمی منجر به خودتوسعهای میشود (.)86
خودآگاهی يکی از اساسیترين ويژگیها برای توسعه رهبر است (.)87
خودآگاهی عاملی مهم در توسعه رهبری است (.)88
خودآگاهی عاملی مهم در مديريت مؤثر (.)89
خودآگاهی کمککننده بزرگی به توسعه رهبری (.)83
آگاهی به هويت خود با خودتوسعهای رهبر رابطه دارد (.)90
آگاهی به هويت خود متغیر درونی انگیزشی برای خودتوسعهای رهبر (.)79
خودآگاهی از نشانههای خودتوسعهای میباشد (.)91
ذهن آگاهی تأثیر مهمی بر خودتوسعهای دارد (.)92
خودشناسی و خودنگاهی از مؤلفههای روانشناختی خودتوسعهای رهبر میباشد (.)69

مقوله

خودنظارتی از ويژگیهای رهبر خودتوسعه گر (.)40
خودنظارتی از مؤلفههای روانشناختی خودتوسعهای رهبر میباشد (.)69
خودنظارتی يکی از عوامل خودتوسعهای است (.)94
خودنظارتی ابزار و ويژگی مفیدی برای توسعه رهبری ()97

خودنظارتی

خودکنترلی از مؤلفههای روانشناختی خودتوسعهای رهبر میباشد (.)69
خودکنترلی الزمهی خودتوسعهای میباشد (.)95

خودکنترلی

انطباقپذيری

خودپنداره عاملی برای خودتوسعهای است (.)93
آگاهی به هويت خود عاملی برای خودتوسعهای است (.)93
تصوير ذهنی مثبت از خود ويژگی فردی برای خودتوسعهای است (.)32
نگرش به خود در خودتوسعهای اثر دارد (.)67
خودپنداره از ويژگیهای خودتوسعهای میباشد (.)32

خودپنداره

خودپنداره

انطباق و تطبیقپذيری در خودتوسعهای رهبر مؤثر است (.)65
انعطافپذيری در خودتوسعهای مؤثر است (.)67
سازگاری (تطبیقپذيری) از ويژگیهای رهبری است که به خودتوسعهای میپردازد (.)40
انطباق يادگیری در خودتوسعهای رهبر مؤثر است (.)47

تطبیقپذيری

خودنظارتی/خودکنترلی
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خودکنترلی مدير يکی از عوامل توسعهاش میباشند (.)96

جستوجوی بازخورد از شاخصهای خودتوسعهای رهبر (.)29
جستوجوی بازخورد از طرف کارکنان در خودتوسعهای مؤثر است (.)5
جهتگیری بازخورد با درگیری کارکنان در خودتوسعهای رابطه دارد (.)46
مديريت عاطفی بازخورد مديريت عاطفی بازخورد (.)15
انعکاسپذيری از ويژگیهای خودتوسعهای است (.)71

جستوجوی
بازخورد

خودشکوفايی در خودتوسعهای مؤثر است (.)67
خودشکوفايی يکی از مؤلفههای خودتوسعهای است (.)70

خودشکوفايی

خودکارآمدی
بازخورد
خودشکوفايی

کردن

برنامهريزی

برنامهريزی

برنامهريزی برای رسیدن به خودتوسعهای (.)67
هدفگذاری و تالش برای رسیدن به هدف از نشانههای خودتوسعهای است (.)91

پاسخگويی

خودکارآمدی باعث درگیری رهبران در خودتوسعهای (.)29
احساس خودکارآمدی تمايل به خودتوسعهای را در رهبران بیشتر میکند (.)27
احساس خودکارآمدی باعث خودتوسعهای میشود .)64
احساس خودکارآمدی تمايل به خودتوسعهای را بیشتر میکند (.)65
احساس خودکارآمدی از ويژگیهای خودتوسعهای رهبر (.)40
احساس خودکارآمدی از ويژگیهای خودتوسعهای رهبری (.)44
خودکارآمدی در خودتوسعهای اثرگذار است (.)67
جستوجوی بازخورد از ويژگیهای خودتوسعهای رهبر (.)40
خودکارآمدی از ويژگیهای فردی خودتوسعهای است (.)55
خودکارآمدی از ويژگیهای خودتوسعهای رهبر است (.)66
کارآمدی توسعهيافته در خودتوسعهای رهبر مؤثر است (.)47

خودکارآمدی

خودمسئولیتپذيری و

مسئولیت شخصی رهبر برای توسعه ()45
خودتعهدی از مؤلفههای روانشناختی خودتوسعهای رهبر میباشد (.)69
خودمسئولیتپذيری از مؤلفههای روانشناختی خودتوسعهای رهبر میباشد (.)69
خودپاسخگويی از مؤلفههای روانشناختی خودتوسعهای رهبر میباشد (.)69
خودتوسعهای يک مسئولیتپذيری فردی است (.)26

مسئولیت شخصی
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انگیزه شغلی
درگیری شغلی

تجارب کاری توسعهای در خودتوسعهای رهبری مؤثر است (.)40

تجارب توسعهای

شناسايی فرآيندها در کار از ويژگیهايی افرادی است که به خودتوسعهای رهبری میپردازند (.)40

شناسايی فرآيندها

انتظارات سازمانی میزان مشارکت در خودتوسعهای را مشخص میکند (.)25

انتظارات سازمانی

انتظارات سازمان

اکتشاف حرفهای ،1احتمال خودتوسعهای رهبر را بیشتر میکند (.)29
اکتشاف شغلی باعث میشود که رهبر به خودتوسعهای بپردازد (.)40

اکتشاف حرفهای

Career exploration1

ايجاد انگیزه
شغل

درگیری شغلی باعث انگیزه بیشتر برای شرکت در فعالیتهای خودتوسعهای میشود (.)29
کار چالشبرانگیز باعث میشود رهبر بیشتر به دنبال خودتوسعهای باشد (.)65
درگیری بهصورت بیوقفه در وظايف کاری باعث تمايل بیشتر به خودتوسعهای میشود (.)27
درگیری شغلی تمايل به خودتوسعهای را در رهبری افزايش میدهد (.)40
درگیری شغلی از عوامل انگیزشی خودتوسعهای رهبر است (.)66
گوناگونی تجربی باعث میشود رهبر بیشتر به دنبال خودتوسعهای باشد (.)65

عوامل سازماني

انگیزه شغلی باعث درگیر شدن رهبر در فعالیت خودتوسعهای (.)29
انگیزش شغلی رهبر تمايل به خودتوسعهای را در وی بیشتر میکند (.)27
انگیزش شغلی باعث میشود که فرد بیشتر به سمت خودتوسعهای برود (.)64
انگیزه شغلی بیشتر خودتوسعهای رهبری را افزايش میدهد (.)40
انگیزش شغلی باعث خودتوسعهای است (.)75
دادن پاداش به خاطر فعالیتهای توسعهای (.)75
انگیزانندههای درونی و بیرونی باعث درگیر شدن در خودتوسعهای میشود (.)70
پاداش به افراد به خاطر شرکت در فعالیتهای يادگیری از طرف سازمان (.)32
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حمايت سازمانی

حمايت سرپرست/سازمان

حمايت سازمان باعث میشود که فرد بیشتر به سمت خودتوسعهای برود (.)64
حمايت سرپرست باعث میشود فرد بیشتر به سمت خودتوسعهای برود (.)64
حمايت سرپرست درک شده باعث خودتوسعهای رهبری میشود (.)40
حمايت مديران باعث تمايل بیشتر به خودتوسعهای (.)64
حمايت سازمانی ادراکشده باعث خودتوسعهای رهبری میشود (.)40
حمايت سازمانی برای خودتوسعهای الزم است (.)75
اعتقاد به توانمندسازی در سازمان به خودتوسعهای کمک میکند (.)75
تسهیل شرکت افراد در فعالیتهای يادگیری (.)75
اجازه کوشش و خطا به کارکنان (.)75
فراهم کردن فرصت از سوی سازمان در خودتوسعهای مؤثر است (.)99
حمايتهای سازمانی با استفاده از انواع خاص رهبری (.)100
حمايت سازمانی در خودتوسعهای رهبر مؤثر است (.)47
حمايت باالدستان در خودتوسعهای اثرگذار است (.)72
حمايت محیط کار با خودتوسعهای رابطه دارد (.)55

مقوله

فرهنگی
شده

روش خودتوسعهای هدايت شده (.)69
خودتوسعهای هدايت شده است (.)104

روش هدايت شده

بازخورد سازمان

روش خودتوسعهای ساختاريافته (.)69
خودتوسعهای يک فرآيند مکانیکی است (.)103
خودتوسعهای کامالً رسمی و ساختاريافته است (.)104

روش ساختاريافته

ويژگیهای

فاصلهی قدرت با درگیری کارکنان در خودتوسعهای رابطه دارد (.)46

فاصله قدرت

زمینه

عوامل زمینهای با درگیری کارکنان در خودتوسعهای رابطه دارد (.)46

عوامل زمینهای

ساختاريافته هدايت

محیط يادگیری در خودتوسعهای رهبر مؤثر است (.)47
محیط حامی يک پیشايند مهم در خودتوسعهای است (.)46

محیط يادگیری

خودتوسعهای

مؤلفههای اجتماعی در خودتوسعهای مؤثر است (.)71

اجتماعی

زمینه/محیط

ويژگیهای فرهنگی باعث میشود که تمايل به خودتوسعهای در فرهنگهای مختلف تفاوت داشته باشد (.)25
ابعاد فرهنگی مانند فردگرايی/جمعگرايی با درگیری کارکنان در خودتوسعهای رابطه دارد (.)46

ويژگیهای
فرهنگی

انواع

دادن بازخورد بهموقع به کارکنان (.)75
بازخورد سرپرست در خودتوسعهای مؤثر است (.)5
بازخورد سرپرست عاملی مهم در خودتوسعهای است (.)101
خودتوسعهای رهبر تحت تأثیر بازخورد است (.)102
فراهم کردن بازخورد غیر تهديدآمیز از طرف سازمان (.)32

بازخورد از طرف
سازمان
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گزاره

مفهوم

باز بودن نسبت به تجربه ،تمايل به خودتوسعهای را در رهبران بیشتر میکند (.)27
باز بودن نسبت به تجربه و يادگیری باعث میشود که رهبر بیشتر تمايل به خودتوسعهای داشته باشد (.)29
باز بودن نسبت به تجربه از ويژگیهای رهبری است که خودتوسعهای میکنند (.)40
باز بودن نسبت به تجربه از ويژگیهای فردی خودتوسعهای است (.)55

باز بودن نسبت به
تجربه

يادگیری خودراهبر از ويژگیهای خودتوسعهای افراد است (.)72
خودراهبری يادگیری از سازوکارهای روانشناختی/رفتاری خودتوسعهای است (.)76
خودراهبری در يادگیری از ويژگیهايی خودتوسعهای افراد است (.)21
خودراهبری يادگیری از سازوکارهای خودتوسعهای است (.)105
خودراهبری يادگیری از مکانیزم های خودتوسعهای است (.)69
خودراهبری در يادگیری باعث رسیدن به اهداف توسعهای میشود (.)107

خودراهبری
يادگیری

فردی

مهارت خود نظم دهی در خودتوسعهای رهبر مؤثر است (.)40
خودنظم دهی ويژگی رهبری است که به خودتوسعهای میپردازند (.)44
مهارتهای خودنظم دهی از مؤلفههای خودتوسعهای رهبر (.)66
خودنظم دهی از سازوکارهای روانشناختی/رفتاری خودتوسعهای است (.)76
خودنظم دهی از ويژگیهای رهبرانی است که به دنبال خودتوسعهای هستند (.)45
خود نظم دهی در خودتوسعهای مؤثر است (.)67
خودنظم دهی از سازوکارهای خودتوسعهای است (.)105
خودنظم دهی از مکانیزم های خودتوسعهای است (.)69
خودنظم دهی از مؤلفههای خودتوسعهای است (.)83
خودنظم دهی يکی از مؤلفههای خودتوسعهای است (.)106
خودنظم دهی از مهارتهای مورد نیاز برای خودتوسعهای رهبر است (.)15
خودنظم دهی برای خودتوسعهای رهبر اهمیت دارد (.)79

خودنظم دهی

خود رهبری خود مديريتی

خودمديريتی از سازوکارهای خودتوسعهای است (.)105
خودمديريتی از مکانیزم های خودتوسعهای است (.)69
خودمديريتی با خودتوسعهای رابطه دارد (.)77

خودمديريتی

خودنظم دهی

خودرهبری از سازوکارهای خودتوسعهای است (.)105
خودرهبری از مکانیزم های خودتوسعهای میباشد (.)69
خودرهبری در خودتوسعهای مؤثر است (.)33

خود رهبری

مکانیزم های خودتوسعهای

روش خودتوسعهای فردی (.)69
خودتوسعهای فرآيندی فردی است (.)104

خودتوسعهای
فردی

مقوله

خودراهبری يادگیری
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گزاره

مقوله

مفهوم

مهارتهای يادگیری

مهارت و عادت يادگیری از ويژگیهای خودتوسعهای مديران (.)50
مهارتهای يادگیری بر خودتوسعهای مؤثر است .)69
خوديادگیری از مؤلفههای خودتوسعهای است (.)85
خوديادگیری عاملی است که برای خودتوسعهای ضروری است (.)94
خودتعیین گری يادگیری عاملی مهم در خودتوسعهای است (.)108
خودتعیین گری میتواند باعث خودتوسعهای شود (.)109
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يافتههای جدول ( )2نشان میدهد که عوامل خودتوسعهای رهبر بهطورکلی به سه عامل فردی ،سازمانی
و زمینهای /محیطی تقسیم میشوند .بعد فردی شامل مؤلفههای (انگیزش؛ توانايی شناختی/فراشناختی؛
خودارزشیابی؛ ويژگیهای ارزشی/عاطفی/نگرشی؛ ويژگیهای جسمی؛ خودانديشی/خودتاملی؛ خودآگاهی؛
انطباقپذيری؛ خودپندارنده؛ خودنظارتی/خودکنترلی؛ خودمسئولیتپذيری و پاسخگويی؛ خودکارآمدی؛
بازخورد؛ خودشکوفايی؛ برنامهريزی)؛ بعد سازمانی شامل مؤلفههای (ايجاد انگیزه؛ عوامل شغلی (کار
چالشی ،درگیری شغلی ،تجارب کاری)؛ انتظارات سازمان؛ حمايت سرپرست/سازمان؛ بازخورد سازمان) و
بعد زمینه/محیط شامل مؤلفههای (ويژگیهای فرهنگی؛ زمینه) میباشد .همچنین طبق يافتههای به
دست آمده انواع خودتوسعهای شامل خودتوسعهای هدايت شده ،ساختاريافته و فردی میباشند که مطابق
با انواع خودتوسعهای بیان شده توسط مطالعات ارتش آمريکا بوده است .سازوکارهای خودتوسعهای رهبری
حاصل از يافتههای پژوهش خودرهبری؛ خودمديريتی؛ خودنظم دهی و خودراهبری میباشند .طبق
يافتههای پژوهش حاصل از تلفیق پژوهشهای گذشته الگوی مفهومی ارائهشده است (شکل  .)1اين الگو
نشان میدهد که سه دسته از عوامل فردی ،سازمانی و محیط/زمینهای تشکیل میگردد .تمام الگوهای
خودتوسعه ای بر بستر عوامل زمینه/محیطی بنانهاده شده که داليل آن در قسمت بحث و نتیجهگیری
توضیح داده خواهد شد .طبق اين مدل فرآيند خودتوسعهای رهبران بدينصورت میباشد که عوامل
خودتوسعهای از طريق يکی از انواع خودتوسعهای که ساختاريافته ،هدايت شده يا فردی میباشند و با
استفاده از يکی از سازوکارهای خودتوسعهای (خودرهبری ،خودمديريتی ،خودنظم دهی و خودراهبری
يادگیری) باعث خودتوسعهای رهبران میشوند.
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شکل .3الگوی خودتوسعهای رهبران

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام اين پژوهش ارائهی الگوی خودتوسعهای رهبران از طريق سنتزپژوهی پژوهشهای گذشته
بود .رهبران که اساسیترين عنصر نیروی انسانی در سازمانها شناخته میشوند و موفقیت يا عدم موفقیت
سازمانها و شرکتها تا حد زيادی به عملکرد آنها بستگی دارد بايد همواره بتوانند خود را با شرايط
زمانی و موقعیتی که در آن قرار دارند وفق و واکنش مناسب نشان دهند؛ اين امر مستلزم اين است که
رهبران بتوانند بهصورت مستمر در جهت توسعهی خود گام بردارند .ماهیت پويای دنیای کنونی و
همچنین پرهزينه بودن آموزشهای رسمی ،خودتوسعهای را به امری ضروری مبدل کرده است .تاکنون
يافتههای زيادی در خصوص خودتوسعه ای در ابعاد گوناگون انجام شده است اما پژوهشهايی که با ديد
سیستمی و کلی فرآيند خودتوسعه ای رهبران را نشان دهند بسیار اندکاند .ازاينرو در اين پژوهش سعی
شد که بامطالعه عمیق پژوهشهای گذشته و ترکیب آنها ديدی کلی و سیستمی برای خوانندگان فراهم
گردد.
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يافتههای پژوهش بهمنظور پاسخ به اين سؤال پژوهش که عوامل اثرگذار ،انواع خودتوسعهای و
سازوکارهای خودتوسعهای رهبران کدامند؟ نشان داد که سه دسته از عوامل بر روی فرآيند خودتوسعهای
مؤثرند

که

عوامل

فردی

شامل

مؤلفههای.1

انگیزش

شناختی/فراشناختی
()33،69،64،29،27،40،46،68،45،67،65،70؛.2توانايی
()69،66،50،27،29،73،72،71،77،67،74؛  .3خودارزشیابی ()65،78،79،40،32،69؛  .4ويژگیهای
ارزشی/عاطفی/نگرشی ()69،64،66،25،46،55،27،29،40،80،67،71؛  .5ويژگیهای جسمی ()29،27؛
 .6خودانديشی/خودتاملی (67،10؛82؛)83،15،81،69؛  .7خودآگاهی (،88،79،83،86،85،67
)84،90،92،89،91،50،69؛  .8انطباقپذيری ()40،47،65،67؛ .9خودپندارنده ()67،32،93؛.10
خودنظارتی/خودکنترلی ()94،95،96،69 ،97 ،40؛ .11خودمسئولیتپذيری و پاسخگويی ()26،69،45؛
خودکارآمدی ()64،66،40،47،65،44،67،55؛ .12بازخورد ()46،15،40،5،71؛ .13خودشکوفايی
()67،70؛ .14برنامهريزی ()67،91؛ عوامل سازماني شامل مؤلفههای .1ايجاد انگیزه (،70
27،29،40،32؛ 75؛ )64؛  .2شغل (65؛ 27؛ 29؛ 40؛ )66؛ .3انتظارات سازمان ()25؛  .4حمايت
سرپرست/سازمان (99؛ 55؛ 47؛ 40؛100؛64؛75؛)72؛ .5بازخورد سازمان (5؛ 101؛ 102؛32؛  )75و
عوامل محیط/زمینه شامل مؤلفههای ويژگیهای فرهنگی (25؛ )46؛ زمینه (71؛ 46؛ 47؛)69
میباشند .همچنین يافتهها انواع خودتوسعهای را سه نوع .1ساختاريافته .2،هدايت شده و  .3فردی
( )104،69،103نشان داد .با توجه به يافتههای پژوهش سازوکارهای خودتوسعهای شامل  .1خودرهبری
(33؛50؛ )69؛ .2خودمديريتی (50؛ 69؛ )77؛  .3خودراهبری يادگیری (،78،109،85
)76 ،50،108 ،107 ،55،27،29،40،72،94؛ و خودنظم دهی (44؛ 45؛ 15؛ 79؛83؛ 50؛ 69؛) میباشند.
همچنین يافتههای پژوهش مدل منسجمی را بر اساس پژوهشهای گذشته برای خودتوسعهای رهبران
نشان داد ،طبق اين مدل عوامل مؤثر بر خودتوسعهای شامل سه دسته عوامل فردی ،سازمانی و
زمینه/محیط می باشند .دلیل قرار گرفتن مدل بر روی عوامل محیط/زمینه است که تمام فرآيند
خودتوسعهای در زمینه محیطی انجام میشود که از يک زمینه به زمینهی ديگر متفاوت است.
خودتوسعهای در زمینههای اجتماعی و فرهنگی شامل شبکههای روابطی صورت میگیرد که پايه و اساس
رفتار و توسعه انسان را تشکیل میدهد (110؛ .)112مطالعات پیشین وابسته به زمینه ازجمله وابسته به
فرهنگ بودن خودتوسعهای را تأيید کردهاند ( .)21بر طبق مدل ارائه شده در پژوهش عوامل مرتبط با
خودتوسعه ای(فردی،سازمانی،محیط/زمینه) از طريق يکی از انواع خودتوسعهای (هدايت شده ،فردی و
ساختاريافته) و با استفاده از سازوکارهای خودتوسعهای (خودرهبری ،خودمديريتی ،خودراهبری يادگیری
و خودنظم دهی) ،فرآيند خودتوسعهای رهبران را شکل میدهند .بخشهايی از روابط موجود در میان
عوامل الگوی ارائهشده ،در الگوهای هانگ اندو ()2016؛ بويس ()2004؛ کرتینا و همکاران ()2004؛ وانگ

و وانگ ( )2004و آجزن ( ،)1991قابلمشاهده میباشد ( .)42 ،99،39،40،41بنابراين روابطی که میان
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مولفهها و عوامل در الگوی پژوهش نشان داده شده است بر اساس يافتههای علمی مرتبط با
موضوع است .تنها محدوديتی که در رابطه با اين پژوهش وجود داشت درک ناقص خیلی از
پژوهشگران از موضوع خودتوسعهای بود که کار را برای مطالعه و بررسی پژوهشها تا حدودی
سخت کرده بود .با توجه به يافتههای حاصل از اين پژوهش ،پیشنهادات کاربردی ارائه میشود که از
اين قرار است:
 بهمنظور توسعهی رهبران سازمانها از طريق خودتوسعهای بايد عوامل فردی ،سازمانی ومحیط/زمینه را در نظر گرفت .يعنی بايد يک سری از عوامل و مؤلفههايی که در اين پژوهش
به آنها اشاره شد فراهم گردد تا اين فرآيند بهخوبی اجرا گردد.
-

رهبران سازمانها بايد شناخت کاملی از انواع خودتوسعهای را به همراه مزايا و معايب هرکدام
بهمنظور بهکارگیری هرکدام از آنها داشته باشند.

-

رهبران سازمانها بايد سازوکارهای خودتوسعهای را بشناسند و با توجه به شرايط خود يکی از
آنها را بهکارگیرند.
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چکیده
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 -1مقدمه
جانشینپروری1

جزء مهمی از مديريت منابع انسانی سازمان و فرآيند برنامهريزی
امروزه برنامهريزی
استراتژيک میباشد .اهمیت جانشینپروری از آنجا ناشی میشود که حفظ نیروهای کارآمد و با ارزش
سازمان در عصر کنونی برای سازمانها دارای اهمیت بسیاری است ( .)1جانشینپروری تالشی نظاممند
به منظور حفظ اطمینان از تداوم رهبری و مديريت در نگهداشت سرمايههای انسانی و پرورش آنها جهت
تشويق افراد به ارتقا توسط سازمان است ( )2و میتواند استمرار رهبری را تضمین کند و به عنوان يک
وسیله مهم و سیستماتیک ،منابع انسانی داخلی سازمان را برای پستهای کلیدی پرورش دهد ( )3و از
اين طريق ،برنامه ای به منظور تامین نیروهای ماهر برای مشاغل کلیدی سازمان در مواقع لزوم محسوب
میشود.
جانشین پروری يک مفهوم قديمی در ادبیات مديريت منابع انسانی است .طی دهههای گذشته،
سازمانها از جانشینپروری برای يافتن نسل بعدی مديران سازمان استفاده میکردند .اين برنامهها که بر
تعیین جايگزينی برای مشاغل خاص و معین تاکید دارد ،زمانی کارآمد خواهد بود که مشاغل مديريتی
ايستا و با ثبات باشد و مديران در قالب مسیرهای رشد شغلی معین و تعريف شده جابجا شوند ( .)4اما
در ديدگاه جديد بر خالف ديدگاه سنتی ،فرآيند جانشینپروری به عنوان وسیلهای برای ترمیم بحران و
متمرکز بر شخص در سطح مديريتی نیست؛ بلکه در تمام سطوح سازمان نسبت به انتخاب ،آمادهسازی،
توسعه و نگهداشت رهبران اقدام میشود و يک فرآيند متمرکز بر وظیفه است (.)5
اگرچه برنامهريزی جانشینی در ابتدايیترين تعريف خود به شکل ساده «تعیین رهبران آينده» تعريف
می شود ،اما در واقع ،از راهبرد سرمايه انسانی به عنوان فرآيندی ارادی نشات گرفته است ( )6و فرآيند
آماده کردن افراد برای پذيرش مسئولیتهای باالتر است ( .)2در واقع ،جانشینپروری فرآيندی است که
استعدادهای انسانی سازمان از طريق آن برای تصدی مشاغل و مناصب اصلی در سالهای آينده شناسايی
و از طريق برنامههای متنوع آموزشی و پرورشی به تدريج برای بر عهده گرفتن اين مشاغل و مسئولیتها
آماده میشوند ( .)7هدف اولیه جانشینپروری تامین و عرضه مستمر استعدادهای انسانی سازمان به
منظور حفظ و نگهداشت افراد کلیدی و هدف دوم آن خدمت به کارکنان جهت توانمند ساختن آنها به
منظور برخورداری هدفمند از فرصتهای توسعه مهارتهای خود است ( .)8موفقترين سازمانها در
اجرای جانشینپروری سازمانهايی هستند که با سرمايهگذاری بههنگام در وقت و هزينه برای توسعه
استعدادهای داخلی بتوانند هنگام بازنشستگیِ استعدادهای اصلی يا خروج آنها از سازمان ،بدون هیچ
مشکلی از اين مرحله گذر کنند (.)9

. Succesion Planing
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طی فرآيند جانشینپروری ،نیروهای توانمند و مستعد سازمان از طريق برنامهريزیهای همراستا با
برنامهها و راهبردهای کالن سازمان ،جهت تصدی مشاغل و پستهای حساس و کلیدی آماده میشوند
( .)10سازمانهای پیشرو ،جانشین پروری را به عنوان قسمتی از روند کلی سازمان برای آموزش و توسعه
کارکنان و مديران در همه سطوح بهکار میگیرند ( )11و اغلب مديران موفق سازمانها ،نقش جانشین و
موضوع جانشینپروری را بسیار حیاتی برشمرده و انتخاب و تعیین جانشین يکی از وظايف عمده مديريتی
محسوب میشود ( .)12در فرآيند جانشینپروری ،تربیت و پرورش و آمادهسازی مديران آينده بیش از
هر چیز مدنظر است و مديريت اهمیتی مضاعف دارد .لذا ،قوی و کارآمد بودن مديران میتواند کمک
شايان توجهی به تقويت و بالندگی کارکنانی کند که تعدادی از آنها مديران آينده خواهند بود (.)13
در واقع ،پويايی آينده سازمان نیازمند مديرانی با مجموعهای پیچیدهتر از مهارتهـا اسـت .اما ،اين
آمادهسازی و توسعه منابع انسانی به منظور تصدی پستهای آينده و جانشینی از طريق يادگیری امکان
پذير است .سازمانی موفق است که در يادگیری پويا بوده و از طريق آن ضمن اينکه عملکرد را بهبود
میبخشد ،بتواند از توانمندیها ،تعهد ،مهارت و ظرفیت يادگیری افراد در تمام سطوح سازمانی به طور
مطلوب بهرهبرداری نمايد ( .)14بنابراين ،جانشینپروری به عنوان روشی برای ارتقای يادگیری کارکنان
از طريق ارائه آموزش به آنها طراحی می شود و بايد در سراسر سازمان ارائه شود تا همه کارکنان فرصت
شرکت در فرآيند ارتقا را داشته باشند (.)15
راهبردهای مختلفی برای جانشینپروری و ارتقای يادگیری کارکنان وجود دارد و سازمانهای پیشرو
از روشهای متفاوتی برای اين منظور استفاده میکنند .يکی از روشهای مهم در جانشینپروری و توسعه
منابع انسانی سازمان مربیگری 1است .مربیگری راهبردی برای توسعه منابع انسانی و ارتقای
يادگیریهای سازمانی است ( )16که از طريق آن رابطه حمايتی بین مربی 2و متربی 3برقرار میگردد و
از اين طريق ،سطح گستردهای از مهارتهای رفتاری و روشهای کارا برای کمک به فرد به منظور حصول
اهداف تعیین شده در جهت توسعه عملکرد حرفهای ،رضايت شخصی و اثربخشی سازمانی فراهم میشود
( .)17اکچو و ريموند )2015( 4مربیگری را يک فرايند يادگیری فعال که فراتر از روشهای آموزشی
سنتی است و به عنوان عامل يادگیری ،رابطهای که مهارتهای شغلی را بهبود میبخشد و توانمندی
کارکنان را بهتر میکند ،میدانند .به عقیده آنها ،سازمانها بايد از ترويج فرآيند يادگیری مستمر کارکنان
از طريق مربیگری برای ارتقای سازمان پشتیبانی کنند( .)18به زعم گورور و فرنهام )2016( 5مربیگری
کمک میکند تا يادگیری آسانتر شود و زمان کمتری نیاز داشته باشد ،جانشینی را بهبود میبخشد و
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موجب برنامهريزی حرفهای با هدف بهبود مهارتهای رهبری ،شخصی و به وجود آوردن روابط بین فردی
میشود(.)20
امتیازی که روش مربیگری نسبت به ساير روشهای يادگیری دارد اين است که يادگیری در حین
کار اتفاق میافتد و از آنجا که معموال در فرآيند مربیگری ،مدير و يا سرپرست به عنوان مربی نقش ايفا
میکند ،اين روش میتواند مناسبترين راهبرد برای جانشینپروری باشد .يادگیری حاصل از مربیگری
مبتنی بر فرآيند انتقال دانش ضمنی چرخه مديريت دانش است (.)17
مربی گری پارادايمی جديد در يادگیری و حلقه اتصال دو واژه مهم توسعه سرمايه انسانی و يادگیری
سازمانی است .فرآيند مربیگری افراد را قادر میسازد که خود را سريعتر با تغییرات محیطی وفق داده و
ظرفیتها و توانايیهای خود را شناسايی کنند ( )20و لذا ،اين روش يکی از بهترين روشها برای آموزش
و بهسازی مديران است و در زمینه توسعه کارشناسان حرفهای و برنامههای جانشینپروری میتوان آن
را به کار گرفت (.)21
بنابراين ،مربیگری نوعی رابطه تعاملی است که در زمینه شناسايی ،هدايت و تحقق اهداف شخصی
و شغلی به افراد کمک میکند و در کنار افزايش مهارتهای ارتباطی ،حل مسئله و ارتقای توانمندیهای
فردی ،به توسعه شايستگیهای اصلی شغل نیز منجر میشود ( .)22مديران سازمانهای پیشرو به
نقشهايی فراتر از مديريت انديشیده و در تالشند تا نقش مربی را ايفا کرده و بدين طريق سبب افزايش
بهرهوری ،ارتقای انگیزش و تربیت جانشینان شايسته برای خود شوند (.)23
از نظر رنارد )2005( 1اگر مديران میخواهند به طور مؤثر نقش يک مربی را بر عهده بگیرند ،بايد به
پنج نکته مهم توجه کنند:
 )1به مسايل و مشکالت کارکنان توجه نشان دهند و سعی کنند که آنها را درک کنند؛ اگر چه
مشکالت به نظر کوچک و پیش پا افتاده باشد .برای مثال نگرانی يک کارمند در مورد تداخل ساعت
کاریاش با ساعت تعطیلی مهدکودک فرزندش.
 )2از سعی و تالش کارکنان قدردانی کند ،اگر چه ممکن است بعد از يک کار طوالنی ،سازمان به
اهداف خود دست نیابد ،ولی مدير بايد سپاسگزار تالش کارکنان خود باشد.
 )3نظرات کارکنان را جويا شود و آنها را درگیر کار کند .اين روش سبب رشد خالقیت در کارکنان
می شود.
 )4به کارکنان کمک کند که برای ايجاد تغییر در خود طرح و نقشهای داشته باشند تا کمتر تحت
تاثیر استرس در محل کار خود و زندگی قرارگیرند و بهره وری خود را افزايش دهند.
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 )5از کارکنان بپرسند که کدام يک از اهداف و فعالیتهای سازمان از نظر آنان مهم هستند و به
کدام يک میتوانند متعهد باشند ،زيرا کارکنان بر اموری بیشتر متمرکز میشوند که کنترل بیشتری بر
آنها دارند(.)24
امروزه مربیگری به عنوان يک روش مهم در فرآيند جانشینپروری مديران مورد پذيرش قرار گرفته
است ( .)25استفاده روز افزون سازمانها از اين روش به دلیل بازدهی زياد آن است؛ به گونهای که
برآوردهای مجله فورچون نشان میدهد که مربیگری میتواند تا شش برابر هزينههای خود برای سازمان
بازدهی داشته باشد ( .)26مديران فعلی سازمان میتوانند از مربیگری و ساير راهبردهای توسعه منابع
انسانی (مثل منتورينگ ،نظارت و مديريت عملکرد) برای ارتقای شايستگیهای مديريتی کارکنان استفاده
نمايند ( .)27مدير مربی يعنی مديری که در امور روزمره و ارتباط خود با کارکنان زيردست از روش
مربیگری استفاده میکند و عنصر کلیدی آن ،نحوه ارتباط او با کارکنان نسبت به ساير مديران است.
مربیگری مدير به عنوان يک عمل اثربخش مدير تعريف میشود که به يادگیری و اثربخشی کارکنان
ياری میرساند ( .)28شکل  1جايگاه مربیگری را در فرآيند جانشینپرورش مديران نشان میدهد.
مدیران عالي
(تامین منابع)

بخش منابع

مدیران میاني

انساني

(شناسايی و توسعه
استعدادها)

(هماهنگی و

برونداد

 تامین مديران کافی تحقق رسالت سازمان اطمینان از تضمینکیفیت خدمات

توسعه

 مربيگری-

آموزش
اجتماعات حرفهای
توسعه فردی
يادگیری تجربی

شناسایي

 جستجوی و کشفاستعدادها

شکل  :1چارچوب جانشینپروری مديران ()25

پژوهشهای انجام شده نیز نشان میدهد که فرهنگ مربیگری در سازمان با جانشینپروری رابطهای
مستقیم و معنیدار دارد ( .)29فتحیواجارگاه ،خراسانی ،دانشمندی و آرمان ( )1393با بررسی مدل
مربیگری در آموزش منابع انسانی بر اساس نظريه دادهبنیاد و مصاحبه با تعدادی از خبرگان در موضوع
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مربیگری دريافتند که مربیگری را میتوان برای توسعه برنامههای جانشینپروری به کار گرفت (.)22
مهدی بیگی ،يعقوبی و سیدالحسینی ( )1396در پژوهشی با عنوان مديريت مسیر شغلی و جانشینپروری:
تبیین تعديلگری فرهنگ مربیگری نشان دادند که مديريت مسیر شغلی و فرهنگ مربیگری با جانشین-
پروری رابطهای مستقیم و معنادار داشته و با حضور فرهنگ مربیگری رابطه بین مديريت مسیر شغلی و
جانشینپروری تقويت میشود (.)29
اما نتايج پژوهشهای ديگری نشان میدهد که نگاه مثبت و خوش بینانه مديران به منابع انسانی و
قابلیتهای آنان جهت اجرای برنامه جانشینپروری برای اجرای موفق و اثربخش برنامههای جانشینپروری
و مديريت استعداد در سازمانها در حد کافی و مطلوبی وجود ندارد ( .)30در اين راستا ،پژوهش گروز1
( )2007نشان داد که بهترين فعالیتها برای توسعه رهبری به کارگیری نیروهای مديريتی در توسعه
شبکه مربی گری ،شناسايی و دسته بندی نیروهای بالقوه ،توسعه نیروهای بالقوه از طريق آموزش پروژه
محور وکارگاه های مديريتی ،پیاده سازی فرآيند جانشین پروری به صورت منعطف و سیال و ايجاد
فرهنگ سازمانی حمايتی است (.)31
بنابراين ،طرح و گسترش مفاهیمی نظیر مديريت و پرورش استعدادها ،جانشینپروری و توجه جدی
سازمانها به ارتقا و برنامهريزی آموزشی کارکنان نشان دهنده اهتمام جدی سازمانها به مقوله آموزش
و توسعه منابع انسانی است .در اين میان ،مربیگری میتواند همزمان پشتیبانی قوی از اشخاص و
همچنین نحوه ارتباط جانشینپروری با استراتژیها و اهداف سازمان باشد .بدون توجه به اين ارتباط ،در
طول فرآيند مربیگری ،روند مربیگری به طور تصادفی پیش خواهد رفت و با کمترين احتمال به موفقیت
خواهد رسید .برای تمامی سازمانها مهم است که نقش سازوکارهای مختلف توسعه منابع انسانی در
حمايت از جانشینپروری را مشخص نمايند و سازوکار مناسبی را برای اينکار برگزينند .در اين راستا ،به
نظر میرسد که مربیگری میتواند به عنوان يک راهبرد موثر در جانشینپروری مديران عمل نمايد.
با بررسی مطالعات انجام شده در حوزه مربیگری و جانشینپروری میتوان گفت که به کارگیری
فرايند مربی گری مستلزم توجه مديران به مواردی است که در فرايند جانشینپروری بسیار حائز اهمیت
است و سازمانها و مديران میتوانند با فراهم آوردن اين موارد به موفقیت برنامه جانشینپروری و مربی-
گری کمک کنند.
بنابراين ،با توجه به اهمیت آم وزش و توسعه منابع انسانی به ويژه توسعه مديران ،در اين پژوهش
تالش شده است تا با رويکرد کیفی سازوکارهايی که میتواند در اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی از
طريق فرآيند مربیگیری به جانشینپروری مديران کمک نمايد ،شناسايی و تبیین گردد .اين سازمان
طی سالهای اخیر با هدف ارتقای بهرهوری سازمانی ،به دنبال پرورش مديران خود از طريق برنامههای
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جانشین پروری است و طبق سند مهندسی تحول سازمان ،سیاست سازمان بر اين است که مديران تا حد
امکان از داخل سازمان انتخاب شوند .اما راهبرد مشخصی برای نیل به اين هدف طراحی و يا انتخاب
نشده است .از آنجا که مطالعات انجام شده نشان میدهد که مربیگری میتواند به عنوان يک راهبرد مهم
در اين زمینه عمل نمايد ،اين پژوهش با هدف شناسايی موانع و سازوکارهای اثرگذاری مربیگری در
جانشینپروری مديران اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی ،به دنبال پاسخ به دو سوال ذيل است:
 )1موانع اجرايی مربیگری در اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی چیست؟
 )2مربیگری از طريق چه سازوکارهايی میتواند به جانشینپروری کمک کند؟
 -2روش پژوهش
پژوهش حاضر با رويکرد کیفی و با استفاده از روش مطالعه موردی انجام شده است .دادههای مورد
نیاز با استفاده از دو ابزار مصاحبه نیمه ساختاريافته و بررسی اسناد و مدارک ،که از روشهای اصلی
جمعآوری داده ها در پژوهش کیفی هستند ،گردآوری شده است .اين پژوهش ،از حیث هدف در زمره
پژوهشهای کاربردی است .زيرا پژوهش کاربردی پژوهشی است که نه در جهت ارضای کنجکاوی ژرف،
بلکه در جهت حل مسئله فردی ،گروهی و اجتماعی انجام میپذيريد (.)32
فرايند تحلیل در پژوهش حاضر با استفاده از روش کدگذاری استرواس و کوربین (در دو مرحله
کدگذاری باز و محوری) صورت گرفته است .در کدگذاری باز که اولین مرحله در تجزيه و تحلیل دادهها
است ،دادهها به صورت سطر به سطر کدگذاری میشوند .در کدگذاری محوری ،کدهای اولیهی که در
کدگذاری باز ايجاد شدهاند با يکديگر مقايسه میشوند و ضمن ادغام کدهايی که به لحاظ مفهومی با
يکديگر مشابه هستند ،حول محور مشترکی قرار میگیرند (.)33
میدان اين پژوهش اداره کل کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی بود و مشارکتکنندگان در
پژوهش از میان آن دسته از مديران و رؤسای سازمان انتخاب شدند که نسبت به حیطه پژوهش (مربی-
گری و جانشینپروری) مطلع بوده و می توانستند اطالعاتی در اختیار محققین اين پژوهش قرار بدهند.
نمونهگیری در اين پژوهش به صورت نمونهگیری هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی انجام شد؛ زيرا
که در اين نوع نمونهگیری مصاحبهشوندگانی توسط پژوهشگر انتخاب میشوند که به صورت مشخص
دارای ويژگی يا پديده موردنظر میباشند و يا غنی از اطالعات در موردی خاص هستند (.)34
در تحقیق کیفی هنگامی جمعآوری دادهها متوقف میشود که اطالعات در مورد همه دستهبندیها
اشباع شود و اين زمانی رخ میدهد که تحقیق مورد مطالعه کامل شده و اطالعات جديدی مرتبط با
موضوع بدست نیايد .از اين رو در پژوهش کیفی حجم نمونه را مترادف با اشباع دادهها میدانند (.)35
در اين راستا ،نمونه اين پژوهش را  12نفر از مديران و روسای سازمان که آشنا با روش مربیگری و
جانشینپروری بودند و يا در سالهای گذشته در اين ارتباط دارای مسئولیت اجرايی بودند ،تشکیل دادند.

شناسايی موانع به کار گیری مربیگری / ...فرزاد مشهدی و داود قرونه

175

در پژوهش حاضر دادههای بدست آمده با مصاحبهشونده دهم به اشباع رسید و دو مورد مصاحبه بیشتر
جهت اطمینان از تکمیل دادهها صورت گرفت .همچنین ،سه مورد از اسناد و مدارک موجود در سازمان
(شامل يک سند مهندسی تحول و دو مورد دستورالعمل و شیوهنامه مرتبط با موضوع) مورد تحلیل قرار
گرفت و کدهای مرتبط با موضوع پژوهش استخراج شد .اين کدها نیز همراه با دادههای حاصل از
مصاحبهها تحلیل و دستهبندی شد .به منظور اطمینان از اعتبار پژوهش ،از طريق تايید نتايج حاصل از
تحلیلهای انجام شده توسط سه نفر از اساتید متخصص در حوزه توسعه منابع انسانی ،از معیارهای مطرح
شده توسط لینکن و گوبا ( )1985در چهار بعد قابلیت اعتبار ،قابلیت ثبات ،قابلیت تعمیمپذيری و قابلیت
تايید استفاده شد (.)36
 -3یافتههای پژوهش
سوال اول :موانع اجرای مربیگری در جانشینپروری مديران اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی
کداماند؟
برای پاسخ به سوال اول پژوهش از طريق تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها و نیز بررسی اسناد و
مدارک مربوطه در سازمان ،با استفاده از روش کدگذاری به جمعآوری يافتههای الزم پرداخته شد.
مصاحبهشوندگان موارد مختلفی را به عنوان چالشها و موانع بهکارگیری مربیگری به منظور
جانشین پروری مورد اشاره قرار دادند .يکی از مديران اداره موانع جانشینپروری در اين سازمان را اين
گونه بیان میکند" :عدم شايستهساالری و به کارگیری نیرو در پست غیرتخصصی .يعنی يک نفر را بر
حسب يک سری رابطهها در يک پست قرار میدهند که توانايی انجام آن را ندارد" (کد .)1يکی ديگر از
مديران در اين زمینه بیان میکرد که" :اساسنامههای ادارات و ارگانهای مختلف ممکن است راه را برای

پرورش مديران بسته باشد .در اين سازمان اساسنامه بر اين اساس است که نیرويی که انتخاب میشود از
داخل سازمان باشد"(کد.)2
از جمله موانع اشاره شده در سند مهندسی تحول کمیته امداد نیز میتوان به موارد ذيل اشاره کرد:
توجه به برنامههای کوتاهمدت به جای برنامه راهبردی بلندمدت ،توجه به ابعاد کمی منابع انسانی به جای
ابعاد کیفی ،عدم احساس مسئولیت در قبال پاسخگويی ،عدم انگیزش کارکنان در همکاری و ناکارآمدی
مديريت (کد ج).
در جدول زير از طريق کدگذاری مصاحبهها و محتوای اسناد موجود تالش شده است تا مهمترين
موانع بهکارگیری مربیگری در جانشینپروری که مصاحبهشوندگان و اسناد و مدارک سازمان بدان اشاره
کردهاند مورد تحلیل قرار گیرد.
جدول  :1نتایج کدگذاری دادههار مربوطه به سوال دوم پژوهش
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فضای بسته سازمان

فضای سازمان بسته است و حالت چرخشی ندارند .مثال فرد از اول خدمت در قسمت بايگانی است
و با همین پست هم بازنشست میشود (کد)1
امکان تحرک و چرخش شغلی چندانی در سازمان وجود ندارد (کد.)10
در اين سازمان بر اين اساسه که نیروی که انتخاب میشه از داخل سازمان است ،نیرو را نمیشه از
بیرون آورد (کد.)2
چرخش مديريتی براساس يک علمی که مدير دارد باشد ،نبايد يک مدير به مدت زيادی در اين
پست بماند (کد)1

ساختاری

با شغل
سازمانها

عدم انطباق مدرک تحصیلی عدم تعامل با

سیستمهای اداری ما منطبق با يکسری آموزههای استاندارد نیست .مثال خود من در اين جايگاه با
يک مدرک تحصیلی استخدام شدهام با يک مدرک تحصیلی کارم را تشکیل دادم اما کاری که انجام
میدهم  80درصد با مدرک تحصیلی من ارتباطی ندارد و آن  20درصد هم باز با استانداردهايی که
من در دانشگاه خواندهام همخوانی ندارد بنابراين با تحصیالت کالسیک نمیتوان ارتقای توانمندی
داشته باشیم (کد.)4
به کارگیری نیرو در پست غیر تخصصی يکی از موانع است (کد.)1
شايد هماهنگی و تعامل شرايط با سازمان ديگر بد نباشد شاخصهای را که در اين سازمان برای
ارتقا در نظر میگیريم با شاخص های ادارات ديگر بتوانیم يک برآوردی داشته باشیم (کد.)6
انتقال تجربیات از کمیته امداد به بهزيستی در راستای همگرايی قابل قبولتر است (کد.)7

نظام تشويق و تنبیه

در ردههای پايین تر دستورالعمل و شیوه نامه و نظام تشويق و تنبیه هم مهم است کارمندی که
اشتباه کرده بايد با آن فرد طوری برخورد شود که به يک مهره سوخته تبديل نشود و دوباره به
مسیر اصلی سازمان برگردد (کد.)1
گاهی براساس يک اشتباه اگر فرد يک خطا میکند چه سهوا و چه عمدا تمام کارهای خوب طرف
فراموش میشود و فقط آن يک مورد به چشم میآيد افراد بايد در يک بازده زمانی چند ساله مورد
بررسی قرار بگیرند (کد.)1

قانوني

قانونهای نابجا

برخی از سیاستهای اداری کشور و اسناد و قانونهای نابجای سازمان مانع انگیزه فرد برای
يادگیری است (کد.)1
اينکه اسناد باالدستی و چشم اندازهای دقیقی برای مربیگری و حتی جانشینپروری وجود
ندارد(کد.)3
بعضی بخشنامه ها خیلی نامرتبط است مثال يک بخشنامه ای از استانداری برای ما میآيد با بخش
نامههای ما همخوانی ندارد ،و در ارتباط بین سازمان ها با ما مانع میشود (کد.)2
در دستورالعملهای حوزههای خودمان اين بحث است که با ارسال يک سری اطالعات از دفتر
مرکزی محدويتهايی ايجاد میشه اين باعث میشه که ما هم نتوانیم اقدامالت الزم را انجام بديم،
انجام ندادن اقدامات يعنی از زير بار مسئولیت فرار کردن (کد.)3

بودن

محرمانه

در اين سازمان که جامعه هدف خاص است ما اطالعات زير مجموعه را نمیتوانیم در اختیار همگان
قرار بدهیم .اگر جانشین ما هم بخواهد اين اتفاق بیافتد بايد با حضور ما باشد (کد.)8
در بسیاری از موارد ،قوانین مانع تفويض اختیار و مشارک زيردستان در تصمیمگیری است (کد.)10
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کسری بودجه

بودجه ای را که برای ما در نظر میگیرند ،در دادن بودجه به ما کوتاهی میکند 70درصد را تامین
میکنند و 30درصد میماند و اين کسری به ما ضربه وارد میکند .اگر بودجه کم بیايد مجبوريم از
بعضی آموزشها دست برداريد (کد.)2
معموال سازمانها در شرايط محدوديت منابع از برنامههای آموزشی مثل مربیگری صرف نظر
میکنند (کد.)6

مالي
عدم تامین اعتبار

يک وقتی نبود بودجه و يک وقتی هم مشکالت تنگ نظری مديران است که اين موارد که اتفاق می
افتد مجبور می شويم يک سری موارد را انجام ندهیم (کد.)3
معموال بودجه در نظر گرفته شده برای جانشینپروری کفاف اجرای يک برنامه خوب را نمیدهد
(کد.)5
ممکن است برای يک آموزش يک سقفی در نظر بگیريم ،ولی در تامین اعتبار با مشکل مواجه
بشويم (کد.)7

عواطف نابجا

سازمان ما روی احساسات است خیلی وقتها کارهای کارشناسی شده به خاطر احساسات زيرپا
گذاشته میشود .بعضی وقتها هم يک دلسوزی بیموقع برای يک جامعه میتواند ضرر داشته باشد
(کد.)2
يک فرد ممکن است استعداد خوبی داشته باشد ولی چون مدير نسبت به او احساس خوبی ندارد
رشد نمیکند (کد.)10

فرهنگي

اختالف ديدگاهها

ديدگاههای افراد فرق میکند ،به فکر افراد اعتماد نمیشود (کد.)1
مواردی ديده میشود که فردی از فرآيند جانشینی به دلیل تفاوت در نگرش کنار گذاشته میشود
(کد.)8
به طور خاص اختالف ديدگاههای فرهنگی يک مدير و زيرمجموعه میتواند تاثیرگذار باشد .دقیقا
اگر يک مديريت از نظر ديدگاه با هم سازگار نباشند قطعا مشکل ساز خواهد بود (کد.)3

عدم آموزش صحیح

آموزشها خیلی کلی و غیرکاربردی است .اين آموزشها در اين سازمان نامفهوم است و در واقع
خواسته نیرو ما برآورده نمیشود و اين ناشی از همین فرهنگ افراد است که نمیخواهند يک مورد
را به طور دقیق و جزئی به کارکنان ياد بدهند(کد)7
در بحث آموزش فقط تئوری نباشد ضمن اينکه جنس آموزش تئوری ما يک جنس کیفی باشد
(کد.)8
افرادی که به عنوان مربی انتخاب میشوند بايد از مهارتهای مربیگری برخوردار باشند (کد.)9

فردی

اشکال محتوايی ترس از دست
دادن جايگاه

اون چیزی که به نظرم اشکال است در انتخاب مربی است و در درجه دوم اشکال محتوايی .اگر
مربی و سازمان بتوانند خوب خط و مشی بدهد حتما متربی به اطالعاتی میرسد (کد.)5
وقتی که يک نفر از طرف مدير انتخاب میشود .فقط به حرف باال دستی که استخدامش کرده
گوش میکنه که چه طور کار را انجام بدهد (کد.)2
در مرحله اول مدير شايد از جايگاهش بترسد ،اجازه ندهد که نیرو زيردست رشد بکند .اگر سیستم
بود که کار میکرد نه فرد مشکل حل میشد ولی موقعی که افراد کار میکنند سیستم عمل نمی-
کند .اين زمانی است که منافع فردی از منافع سیستمی مهمتر باشد (کد.)1
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اگر شخص مدير اين مورد را در نظر داشته باشد که پرورش مدير برای من خطرساز باشد میتواند
در اين زمینه جای بگیرد (کد)10
بستگی به ديدگاه فرد دارد که اگر زير مجموعه پیشرفت بکند جايی من را میگیرد يا باالتر میرود
(کد.)3
به طور مثال من نوعی از بیرون وارد سازمان میشم کار را که ياد میگیرم ،میترسم که زيردستم
جانشین من بشه ،به جانشینم اجازه پیشرفت نمیدهم و اين باعث سرخوردگی جانشین میشه
(کد.)6

واسطه روابط

استخدام به

بسیاری از افراد ناکارآمد براساس ارتباط با همین مديريتها بر سر کار میآيند .و فردی که لیاقت و
تخصص الزم را دارد از اين سمت جا میماند (کد.)2
مديريت براساس استعدادها است ولی گاهی اوقات مديريتی هم که مستعد است نمیتواند علم را
منتقل بکند چون علمش را ندارد .جانشینپروری هم همینگونه است (کد.)1

عدم آموزش پذيری

ممکن است که فرد خودش ظرفیت پذيرش آموزش را نداشته باشد .مثال سابقه فرد باالست و
حوصله ندارد .در واقع آموزش پذير نیست (کد.)6
ما با کسانی روبه رو هستیم که  .1سطح سواد پايین و.2سابقه خیلی باال .اين افراد ديگر آموزش
پذير نیستند (کد.)7
در فرآيند مربیگری تعهد فرد به يادگیری از همه چیز مهمتر است (کد.)10
ما کسانی را داريم که هنوز با سیستم آشنايی ندارد و اگر دوره آموزشی برايش بگذاريم میگويد
من يک سال ديگر بازنشست می شوم در واقع نداشتن حوصله و سواد پايین مانع ايجاد میکند
(کد)4

مشکل شخصی

به ديد مدير بستگی دار د مثال شما يک زمانی در يک سازمان با فردی برخورد داشتی و االن نمی-
خواهی به کارش بگیريد (کد.)9
بزرگترين مانع عدم پذيرش مديران است (کد.)3
تنگنظریها خودش يک مانع است (کد)5

منبع( :یافتههای نگارندگان)

همانگونه در جدول فوق مشاهده میشود ،بر اساس کدگذاریها و دستهبندی مفاهیم استخراج شده
از بیانات و نگرشهای مصاحبهشوندگان (مديران و رؤسای اداره) ،میتوان نتیجه گرفت که مهمترين موانع
بهکارگیری مربیگری در فرآيند جانشین پروری عبارتند از :موانع ساختاری ،قانونی ،مالی ،فرهنگی و
فردی.
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سوال دوم :مربیگری از طريق چه سازوکارهايی به جانشینپروری مديران اداره کل کمیته امداد
خراسان رضوی کمک میکند؟
برای پاسخ به سوال دوم پژوهش نیز از تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها و بررسی اسناد سازمانی
استفاده شد .در نتیجه تحلیلهای انجام شده ،يافتههای حاصل از مصاحبه و بررسی اسناد حول هفت
مقوله مورد توجه قرار گرفت .مصاحبهشوندگان در پاسخ به سوال اول پژوهش به صورت مستقیم و يا غیر
مستقیم سازوکارهايی را که در سازمان به منظور جانشینپروری مورد استفاده قرار میگیرد را مطرح
کردند.
يکی از رؤسای اداره بیان میکرد که "زمینه جانشینپروری بايد از گزينش نیروها شروع بشه ،اگر

يک نفر شجاعت مديريت و لیاقت جانشینی را نداشته باشه ،مدير موفقی نخواهد بود .اين فرد میتواند
در حین انجام کار با سرپرست خود ،کار را ياد بگیرد"(کد .)10يکی ديگر از مديران اداره در مصاحبهها
بیان نمود که "يک نیرو از اول مدير نیست ،مدتی در پست کارشناسی و بعد معاونت و در مرحله بعد به
مديريت می رسه .لذا اگر اين اتفاق بیفته برای يک مدير انتقال تجربیات و هنر مديريت که بتواند جانشین
پرورش بدهد ،روند پرورش مدير راحتتر خواهد بود(کد .)7يکی ديگر از رؤسای اداره نحوه جانشینروری
خود را اينگونه بیان میکرد" :خیلی از وقتها سعی میکنم که کارهای که من دارم انجام می دهم به
زيردستانم بسپارم و يا اينکه به افراد آموزش بدهم که زمانی که من حضور ندارم بتوانند کارها را انجام
بدهند .خود اين به نظرم سوق میده افراد را که توانايی آن را پیدا کنند که کاری که من انجام میدم را
انجام بدهند" (کد.)4
همانگونه که مالحظه میشود ،گرچه مديران ارشد اداره با فرآيند مربیگری به صورت صريح آشنايی
چندانی نداشتند ،اما در عمل تالش میکردند که تا حد امکان از فرآيندهای مربیگری در جهت آموزش
زيردستان و تربیت نیروهای جانشین خود استفاده کنند .جدول  2سازوکارهای شناسايی شده مربیگری
در فرآيند جانشین پروری مديران اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی که از طريق دو مرحله کدگذاری
مورد شناسايی قرار گرفته ،گزارش شده است .در اينجا جانشینپروری به معنای ايجاد سازوکارهايی برای
شناسايی ،آموزش و تربیت و نگهداری کارکنان برای سمتهای کلیدی (به عنوان جانشین و نه جايگزينی)
مورد نظر است.
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جدول  :2سازوکارهای اثرگذاری مربيگری بر جانشینپروری مدیران
مقولهها

مفاهیم

پاسخ مصاحبه شوندگان

آموزش بدو خدمت

اولین تجربه يادگیری کارمند آشنايی با سیستم سازمان است .در واحدهای ما اول نیرو که وارد
سازمان میشه بايد آموزش الزم را ببینه (کد.)1
فردی را که تازه وارد سازمان میشه با فردی که دارای سابقه خدمته مدتی با همديگر کار بکنند،
تا راه و روش را ياد بگیره (کد.)7
بخشنامهها را در اختیارش قرار می ديم تا مطالعه کنه تا يک حضور ذهنی قبلی داشته باشد،
نسبت به هدفی که میخواد انجام بده (کد.)6

یادگیری ضمن خدمت
حل مسئله

آموزش ضمن خدمت

در آموزشهای ضمن خدمت کارکنان ما دورههای مديريتی و دستورالعملی را طی میکنند و اگر
توانش را داشته باشند و بتوانند از توان خودشان استفاده کنند ،میتوانند ارتقا پیدا کنند و
جانشین مدير بشوند (کد.)7
در آموزشهای ضمن خدمتی که برای کارکنان داريم در راستای افزايش مهارتهای فرد در پستی
که دارد کار میکنه ،است که در آن افراد میتونه در آموزشها توانايیهای خود را در سمتی
که داره ،افزايش بده (کد.)4
در مهندسی تحول کمیته امداد در زمینه آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود کیفیت عملکرد و
حل مشکالت مديريت ،کاهش نیاز به نظارت و کنترل زيردستان ،ارتقای سطح دانش و معلومات
شغلی کارکنان ،افزايش قدرت تصمیمگیری و توانمندسازی منابع انسانی تاکید میشود (کد
ج).
از خصوصیات مديرکل اين است که فرد را از پست قبلی منفک میکنند و فرصت مطالعه میده تا
در خصوص پست جديد مطالعه کنه (کد.)9

خالقیت

ارتقای مهارت

يادگیری حین کار

اگر االن بخواهیم يک نیرو را ارتقا بدهیم ،اگه متوجه بشويم که تجربهای ندارد ،در سمت معاونت
مدتی مشغول میشه تا آموزشهای الزم را ببینه و اين فرد به عنوان معاون آنچه را که بايد ياد
بگیره ،ياد میگیره (کد.)7
بهترين روش مربیگری يادگیری در زمان انجام کاره .فردی تازه وارده میتونه با مشاهده نحوه
انجام کار آن کار را ياد بگیره (کد.)8
تاکید بر برنامه جامع منابع انسانی اعم از تامین ،توسعه (آموزش و بهسازی) و کیفیت زندگی کاری
کارکنان (کد ب).

ذيل هر ساختار سازمانی خودش يک تربیت مربی ،معاون يا رئیس اداره يا متصدی ،خود اين
ساختار تربیت مربی است يعنی متصدی بايد رشد بکند از خودش خالقیتی نشان بدهد (کد.)1
يکی از شايستگی های ضروری امر مديريت ،برخورداری از خالقیت است .مربی يا سرپرست بايد
روشهای خالقیت و ابتکار را به زيردستانش ياد بدهد (ک)8
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توجه به استعداد

اجازه بدهیم استعدادهای نهفته در وجود فرد جانشین شکوفا بشود هر کسی يک استعدادی دارد
ممکن است در يک بخش ضعیفتر باشد و در بخش ديگر قوی باشد (کد.)5
جانشینی بستگی به موقعیتی دارد که ما میخواهیم انتخاب بکنیم بايد متناسب با همان شرايط
باشد .باالخره در داخل يک سازمان فکر میکنم اگه يک نیروی بخواهد به باالترين پست
مديريتی برسد اگه از پايینترين مرحله شروع کند و کمکم استعداهايش شکوفا بشود ،بهتر
خواهد بود (کد.)6

فراهم بودن بستر

يکی از کارهای مهمی که يک مدير برای آموزش زيرمجموعهای میتونه انجام بده اين است که
فرصت را برای رشد آنها فراهم کنه (کد.)12
اگر مدام به اين فکر بکنیم که ما مدير دائمی هستیم و همیشه ماندگاريم و اين توانايی و ظرفیت
صرفا در وجود ما است .اينگونه نگرشها نسبت به ساختار و هدف سازمان ظلمه (کد.)8
توانمندسازی يک چیزيه که مدير برای کارمند انجام میده که کارمند نگرش را تغییر بده و مدير
بسترش را فراهم کنه (کد.)9

اظهار نظر کردن

حضور فرد در جلسات و نظر خواستن از فرد در تصمیمگیری زمینه پیشرفت او را فراهم میکند
(کد.)10
معموال افراد در پستهايی که مشغول به کار میشوند ،در صورتی که توانايی خودشان را بروز
بدهند اين مدنظر سازمان قرار میگیرد و در موقعیتهای که پیش بیاد از آنها استفاده می شه
(کد.)4
از جمله اختیارات شورای پژوهش و برنامهريزی استانها ارائه نظرات در خصوص دستورالعملها،
قواعد و مقررات ابالغی ،ارائه نظرات در زمینه سازوکار اجرايی نظام مديريت دانش و نوآوری
است (کد ب)

راهنمايی

فراهم آوردن فرصت رشد

حل مسئله

يکی از روش های کشف استعداد و همچنین پرورش استعداد ،توانايی حل مسئله است .ما کارکنان
را در موقعیت چالشی قرار میدهیم و نحوه حل مسئله را در آن مشاهده میکنیم (کد.)11
مثال زمانی يک کار را به فردی محول میکنیم تا پايان انجام میدهد اما يک نیرو ديگر به اولین
بن بست که میرسد ،برمیگردد و میگويد نمیدانم اينجا را بايد چیکار کنم و اگر فرد تالش
کند میتواند مسئله را حل بکند (کد.)2
من خودم چندسال پیش به همکارانم گفتم که آماده باشید که جلساتی داشته باشیم و جلسات
داستان گونه باشد و تجربیات بیان شود و مهارت حل مسئله در بحث مديريت و مديريت تعارض
را بیابند (کد.)9

زمانی که به من بگويند راجع به فالن موضوع اقدام کن و من بعضی موضوعات را يادداشت کنم و
به زير دستم بدم و بگويم شما انجام بده و عملیاتی کن و هرجا که به مشکل برخورد کردی من
شما را راهنمايی میکنم و اين باعث میشه زير دستم بهتر آماده شه (کد.)6
ممکن است در بعضی موارد زيردست نیاز به مشورت داشته باشد و اين باعث میشود از توانايیهای
خودشان بهتر استفاده کنه (کد.)3
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نگرش صحیح

اگر سرپرستان به صورت صادقانه به دنبال رشد زيردستانشان باشند می توان گفت به مربیان خوبی
هستند (کد.)11
اين ديد وجود داشته باشه که هر لحظه يک مدير احساس بکنه که معاونش از نظر علمی و عملی
در سطح باالتريه سمت را به فرد معاون بسپاره (کد.)2
مديران بايد منابع شخصی خود را کنار بگذارند و منافع سازمان را ببینن (کد.)12

نگاه بلندمدت

زمانی است که شما به فکر هدف و برنامههای سازمان هستید به اين فکر میافتید نیرو را بايد
شناسايی و آمادهسازی بکنید (کد.)1
کارشناسی که گام به گام با مدير میاد جلو و هماهنگ است ،شايد مصادق اين باشد که مديری
که از سازمان خارج شد ،معاونش جانشینش شود و اين يک پروسه تخصصی است و نشان
دهنده اين است که مدير برای جانشینی خودش فکر کرده (کد)10
از روزی اولی که وارد سازمان شدم اين تصور را در خودم داشتم که شما قراره چند سال ديگه از
اين سازمان به يک سازمان ديگری بری .پس بايد فردی ديگری بتونه جای شما باشه( .کد.)5
مدير زمانی که با اين نگاه به سازمان نظر دارد ،هدفش اين است که يک مدير تربیت کند .اين
زمانی است که مدير به فکر هدف و برنامههای سازمانه (کد.)1

توجه به جوانان

در اين سازمان توجه به جوانانی که علم را فراگرفته اند؛ از يک طرف نیاز به اين دارد که در بحث
تبادل تجربیات بتوانند مديران آينده ای باشند؛ از طريق يادگیری ،مشاهده ،کسب تجربیات و
واگذاری امورات (کد.)8
معموال در سازمانها به افراد رده باالی سازمان توجه بیشتری میشه ولی سرمايههای اصلی سازمان
جوانها هستند و مربیگری بايد بیشتر روی اينها سرمايهگذاری کنه (کد.)11
در اساسنامه راهبردی کمیته امداد در راستای اجرای بند 6ماده14بر رعايت جوانگرايی و توجه به
شايستهساالری در انتخاب و اولويت استفاده از ظرفیتهای داخلی در انتصاب مديران تاکید
شده است (کد الف).

آیندهنگری
برنامهريزی

بهتر است که ما از چند سال قبل که بازنشست میخواهیم بشیم برنامهريزی داشته باشیم يعنی
نیروی جديدی که وارد میشود بايد به فکر آينده آن بود (کد.)6
از جمله وظايف شورای پژوهش و برنامهريزی استانها بررسی و اعالم نظر در زمینه اهداف کیفی
و کمی برنامهها توسعه بلندمدت و میان مدت و بودجه ساالنه میباشد(کد ب).
کارشناس بايد از خودش برنامه داشته باشد و خود را به مقامات باالتر نشان دهد (کد.)1
در کارگروه تخصصی زيرمجموعه شورای پژوهش و برنامهريزی استانها بررسی و اظهار نظر در
زمینه طرحآموزش و بهسازی منابع انسانی ،بررسی و اظهارنظر در خصوص شیوههای ترويج و
تقويت فرهنگی برنامه محوری و عملیاتی نمودن برنامههای کوتاه مدت و میان مدت در حوزه-
های اجرايی تاکید شده است (کد ب).
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زمانی که يک نفر به عنوان معاون در جايگاهی قرار میگیرد و در سمت معاونت به فرد اختیارات
داده میشود ،اين اختیارات کمک به پیشرفت و ارتقای فرد میکند (کد.)7
مدير بايد اين اختیارات را به زيردستش بدهد که بتوانند مدير پرورش يابد .خروجی اين میشود
که مدير يک حوزه از سازمان رفته و کارشناس جانشین شده است (کد.)10
اگر مربی به عنوان رئیس مربوطه میخواهد اين افراد را اول انتخاب کرده و پرورش دهد .آن
اختیاراتی که به فرد میدهد ،میتواند باعث ارتقا نیرو بشود (کد.)6
مثال اگر دو تا مسئولیت دارم يکی را به جانشینم بسپارم که آبديده شود يا او را در جلسات با
خودم همراه میکنم (کد.)5

تفویض اختیار

واگذاری امورات

يک مدير سازمان به مرخصی يا ماموريت میرود تمام امورات به جانشین واگذار میشه اين بستر
بیشتر رشد فرد زير مجموعه است (کد.)5
مسئولیتهای سیستم اداری استان در دست بنده است .کارهايی که من انجام میدهم ايشون يک
ويرايش میکند و اين خودش واگذاری و تفويض اختیار است که باعث يادگیری من هم میشود
(کد.)8
من هر چه توانايی و ظرفیت داشتم استفاده کردم و بايد واگذار کنم به فردی که با فکر قویتر و
جديدتر و بروزتر است و در مرحله بعد اشتباهات طرف را در واگذاری کارها بايد قبول بکنیم
(کد.)6
اجازه بدهیم بعضی از جلسات را نیروی زير دستمان حضور پیدا کند که بفهمد چیکار کنه (کد.)6
از کارهای که در مربیگری بايد اتفاق بیافتد همین است که برخی امور را به جانشینم بسپارم که
آبديده شود (کد)5

باورداشتن ديگران

 .1اين فرض را قبول بکنیم که ديگران هم میتوانند مثل من يا از من بهتر باشند .2قبول بکنیم
قابلیتهای که در نیروی زيردست است قابلیتهای بهروزی است (کد)8
علم هر زور تغییر میکند و با قطار رشد علمی همراه باشیم .چارهای نداريم در يک فضای تعاملی
و همگرايی ظرفیتهای که همکاران دارند با اراده خود افراد بالفعل در بیاوريم (کد.)7
اين ديد وجود داشته باشد که هر لحظه يک مدير احساس بکند که معاونش از نظر علمی و عملی
در سطح بااليی است ،سمت را به فرد معاون بسپارد(کد.)2

چرخش و ارتقای شغلي

ارتقای شغلی

همین که که قائم مقام يک مدير میشه مدير ،معاون اداری میشه مدير ،معاون مديرکل میشه
قائم مقام يک سازمان و کارشناس مسئول می شه مدير اين نشان دهنده اين روال است (کد.)8
مسئولیتها بايد چرخشی باشه،کارشناسی مسئول بیايد در پست رياست ،معاونت در پست رياست
خود اين ساختار انگیزه پیشرفت را به فرد میدهد(کد.)1
ساختار سازمان ،سلسه مراتب اداری ،رشد کردن نیرو از کف رو به جلو چیده شده (کد.)1
يک نیرو از اول مدير نیست در پست کارشناسی و بعد معاونت و در مرحله بعد به مديريت میرسد
(کد.)10
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يک قاعده مصوبه ديگر سازمان ها اين اختیار را به مديرکل داده که با توجه به ارزشیابی به مدت
يک سال با يک نفر ديگر در يک پست ديگر جابجا شوند بدون اين که پست ها اين افراد تغییر
باشد ،اگر اين نتیجه موفق بود اين به صورت رسمی انجام می شود(.کد)9

آزادانه فکر کردن

جهت رشد افراد بايد به نیروهايی پايین دستی اين میدان را بدهیم که بدون ترس از قضاوت و
تهديد شدن آزادانه فکر بکنند .اگر در جانشینی به اين سبک آزادنه فکر بکنیم ،برای ردههای
باالتر سازمان موفقتر هستیم (کد.)1
مربی نبايد به جای زيردست خود فکر کند .بلکه بايد در مواردی به او اجازه دهد که فکر و اعالم
نظر کند (کد.)12
اطالعات مورد نیاز در اختیارش قرار بگیرد ،استقالل به فرد داده بشود تا خودش تصمیم بگیرد
(کد.)9

جرات و جسارت

فرصت ریسک کردن

انتخاب مدير از داخل سازمان

اين سازمان برعکس سازمانهای ديگر که زير نظر وزارتخانه هستند ،فرق میکنه .در ديگر سازمانها
مثال استانداری يک وقتی میگويند که مدير عوض می شود و يک مدير از يک سازمان ديگر
جايگزين میکنند ولی در اين سازمان کمتر اين اتفاق میافتد و مدير از درون خود سازمان
انتخاب میشود (کد.)2
مديران ما در اين سازمان از بیرون سازمان نیستند و در ردههای مختلف اجرايی و در همین
سازمان يا سازمانهای زيرمجموعه تجربه دارند .اگر کسی را هم به نیروها اضافه بکنیم از سازمان
شهر ديگری بوده ،در واقع جابهجا میکنیم (کد.)6
در اساسنامه راهبردی کمیته امداد به ارج نهادن به سرمايه مديران با استفاده از حداالمکان از
نیروی بومی واجد شرايط و ظرفیتهای داخلی تاکید شده است(کد الف).

يکی از نکاتی که يک مدير الزمه به عنوان يک امتیاز داشته باشد فن بیان است .يک امتیاز ديگر
قدرت بیان در جمع است (کد.)5
مدير بايد به زير مجموعه قدرت ريسک پذيری بدهد .ريسک کردن باعث يادگیری میشه (کد)9
اگر قدرت تصمیمگیری و ريسکپذيری فرد در حد مديريت نباشد ،جانشینپروری به آن صورت
واقعی اتفاق نمیافتد (کد.)7

منبع( :یافتههای نگارندگان)

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود ،در نتیجه دو مرحله کدگذاری دادههای حاصل از مصاحبه
و تحلیل اسناد سازمانی ،در مجموع سازوکارهای جانشینپروری در اداره کل کمیته امداد امام خمینی
خراسان رضوی در هفت مقوله اصلی مورد شناسايی قرار گرفت.

 -4بحث و نتیجه گیری
امروزه در سازمانهای پیشرو از راهبردهای مختلفی برای توسعه منابع انسانی و نیز جانشینپروری
استفاده میکنند .مربیگری يکی از مهمترين اين راهبردها است که در سازمانهای مختلف کاربرد وسیع
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پیدا کرده است ( .)17اما در سازمانهای دولتی و عمومی کشور ما تعداد کمی از سازمانها هستند که
ابتکارات و تدابیر الزم برای تأمین و پرورش قابلیتهای مورد نیاز آينده را در اختیار دارند و به انجام
میرسانند .در اغلب سازمانها پرورش مديران به صورت تصادفی و غیر برنامهريزیشده اتفاق میافتد
( .)37در اين پژوهش ،اداره کل کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی به عنوان يک سازمان عمومی
مورد مطالعه قرار گرفت .شکل  2نتايج حاصل از اين پژوهش را نشان میدهد .طبق اين الگو ،وضعیت
موجود بهکارگیری مربیگری در فرآيند جانشینپروری مديران سازمان تا حدود زيادی به میزان توان
نیروهای پیشبرنده (سازوکارها) و بازدارنده (موانع) بستگی دارد.

 -يادگیری ضمن خدمت

ساختاری -

 -ارتقای مهارت حل مسئله

قانونی -
مالی -
فرهنگی -

موانع

بهکارگیری
مربیگری در
جانشینپروری
مديران

 -فراهم کردن فرصت رشد

سازوکارها

 آيندهنگری تفويض اختیار -چرخش و ارتقای شغلی

فردی -

 فرصت ريسک کردنشکل :2مدل مفهومی پژوهش
منبع( :یافتههای نگارندگان)

يافتههای حاصل از بررسی سوال اول پژوهش شان میدهد که مهمترين موانع اجرای مربیگری در
اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی شامل موانع ساختاری ،قانونی ،مالی ،فرهنگی و فردی میباشد.
موانع ساختاری عوامل غیر زنده سازمان هستند؛ همچون قوانین دست و پاگیر ،نظام حقوق و دستمزد
ناکارآمد ،ويژگیهای ساختاری سازمان (پیچدگی ،رسمیت و تمرکز) و سلسه مراتب سازمانی ( .)38خیلی
وقتها خود ساختار سازمان اجازه رشد نمیدهد چون که فضای سازمان بسته است و چرخشی وجود
ندارد .فقدان الگوهای نقش ،شیوههای استخدام ،محدوديت دسترسی به شبکههای اجتماعی در مربیگری
و بوروکراسی از ديگر موانع هستند (.)39
منظور از موانع فرهنگی الگوهای حاکم بر رفتار اعضای سازمان است .ارزشها و باورهای مشترک
افراد سازمان و بهويژه مديران ارشد ممکن است پیشبرنده و يا بازدارنده يادگیری سازمانی و مربیگری
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باشد .هنگامی که در سازمان اين فرهنگ وجود ندارد که افراد با همديگر به راحتی بحث بکنند و يا
حمايت الزم برای آنها وجود ندارد ،اين عوامل میتواند بر بروز و اثربخشی رفتارهای مربیگری مدير تاثیر
بگذارد (.)40
موانع فردی شامل آن دسته از عوامل بازدارندهای هستند که به خود شخص برمیگردد .سازمان از
مجموعه افراد شکل میگیرد و اگر افراد از شرايط و آمادگیهای الزم برای مشارکت در مربیگری برخوردار
نباشند ،اين فرآيند شکل نمیگیرد و يا به سرانجام مطلوب نخواهد رسید .اين موانع ممکن است از شخص
مربی و يا کارکنان سازمان ناشی شود ( .)41بارسون ( )2000اين موارد را شامل مقاومت درونی ،عدم
اعتماد ،کاهش انگیزه و شکاف در آگاهی و دانش میداند (.)38
منابع مالی و هزينههای مربوط به توسعه منابع انسانی سازمان نیز به عنوان يکی ديگر از مهمترين
موانع در فرآيند مربیگری در سازمان شناسايی شده است .همه سازمانها و بهويژه سازمانهای عمومی
کشور در شرايط کنونی با محدوديت منابع مالی مواجه هستند .برای بسیاری از سازمانها ،فقط درصدی
از بودجه تصويب شده آنها محقق می شود و اين امر بیش از هر چیز ديگر به فرآيند توسعه منابع انسانی
آنها و از جمله به فرآيند مربیگری لطمه میزند .هزينههای مالی همراه با مربیگری مانند هزينه مشارکت،
دورههای مربیگری ،هزينههای سفر و فقدان جبران خسارت مالی میباشد ( )42که در صورت مواجه
بودن سازمان با محدوديت در منابع مالی اين هزينهها مانع جدی در مقابل فرآيند مربیگری خواهد بود.
يافتههای حاصل از بررسی سوال دوم پژوهش نیز حاکی از آن است که علیرغم وجود برخی موانع،
مديران و رؤسای اداره کل کمیته امداد مربیگری را به عنوان پديده مثبتی تلقی نموده و در نگرش آنها
مربیگری به عنوان راهبردی برای جانشینپروری مديران -به طور مستقیم يا غیرمستقیم -مطرح است.
استفاده از اين سازوکارها میتواند تا حدود زيادی تاثیر موانع و چالشهای بهکارگیری مربیگری در
جانشینپروری مديران را برطرف نمايد .مهمترين مقولههايی که در اين بخش شناسايی شدند عبارتند از:
يادگیری ضمن خدمت ،ارتقای مهارت حل مسئله ،فراهم آوردن فرصت رشد ،آيندهنگری مدير ،تفويض
اختیار ،چرخش و ارتقای شغلی ،و فرصت ريسک کردن.
يادگیری ضمن خدمت به مجموعه يادگیریهايی گفته میشود که فرد در حین انجام کار به وسیله
آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم دريافت میکند .امروزه بیشتر سازمانهای موفق برای آموزش ،توسعه،
پرورش و بهسازی کارکنانشان جهت بهرهگیری از روشهای جديد و کارآمد هزينه هنگفتی را اختصاص
میدهند .مربیگری يکی از روشهای آموزش ضمن خدمت کارکنان است که همانند ديگر روشهای
آموزشی (همچون سخنرانی ،آموزش کارگاهی و غیره) برای رشد و شکوفايی استعدادهای منابع انسانی
مورد استفاده قرار میگیرد ( .)25آموزش با کمک مربیگری بازدهی بااليی دارد .مربیگری يکی از
روشهای آموزش ضمن خدمت است و میتواند توسط کارکنان و مديران ارشد سازمان که در ارتباط با
افراد هستند انجام شود و آنان را تشويق نمايد تا روش جديد رفتاری را در راستای تحقق اهدافشان

187

شناسايی موانع به کار گیری مربیگری / ...فرزاد مشهدی و داود قرونه

شناسايیکند ( .)43در مفهومی ديگر ،جانشینان میتوانند به وسیله آموزش و مربیگری برای موقعیتهای
آينده پرورش يابند به طوری که احساس آمادگی و اعتماد به نفس بیشتری برای انجام کار آينده خود
داشته باشند (.)44
يکی ديگر از مقوله های شناسايی شده ارتقای مهارت حل مسئله است .کولکويت ،لپین و نويی1
( )2000در تحقیقی مجموعهای از خصوصیات فردی و موقعیتی در فرايند مربیگری را نشان میدهند
که میتواند بر بهبود انگیزه و يادگیری در آموزش اثر بگذارد که مهمترين آنها مقوله ابتکار حل مسئله
است .مربیگری می تواند از طريق ارتقای مهارت حل مسائل سازمانی ،زمینه توسعه و آمادهسازی فرد را
برای برعهده گرفتن مسئولیتها فراهم نمايد ( .)45از نظر رنارد )2005( 2مربیگری اثر مثبتی بر نگرش
افراد و افزايش مهارت آنان در اجرای استراتژیهای جديد و افزايش اثربخشی دارد و آثار مثبت روانی
مثل خوشبینی ،خودجهتدهی ،خودتعیینی ،خطرپذيری ،مهارتهای بین فردی و مسئولیتپذيری
خواهد داشت ( .)46به نظر واسیلیسین )2003( 3در فرآيند مربیگری مهارتهايی وجود دارد که فرد
نمیتواند بدون اينکه در اين مهارتها رشد کند ،موفق باشد؛ اين مهارتها عبارتند از :اثربخشی بین
فردی ،همدلی ،سازگاری و حل مسئله(.)47
از ديگر مقولههای مهم در فرآيند مربیگری آيندهنگری ،فرصت رشد و تفويض اختیار است .هنگامی
که بخواهیم از کنترل به توانمندسازی کارکنان روی آوريم مربیگری ابزاری مناسب است .در ادبیات
موجود ،توانمندسازی در دو ديدگاه مورد مطالعه قرار گرفته است )1 :رويکرد ساختاری که تمرکز بر
اقدامات رهبر است که شامل اشتراک مسئولیت و قدرت به کارکنان (تفويض اختیار) و  )2رويکرد
روانشناختی با تأکید بر انگیزه کارکنان ( .)48الینگر ،الینگر و کلر  )2003( 4مهمترين مهارتهای مربی-
گری مديريتی را فردیسازی شرايط يادگیری ،بسط دادن ديدگاه کارمندان ،نظرخواهی از کارمندان،
توسعهی شخصی ،تهیه و جستجوی بازخورد از کارمند ،گوش دادن فعال ،اعتماد ،همدلی ،صبوری ،عدم
قضاوت و بلوغ عاطفی برشمردهاند( .)49فتحیواجارگاه ،خراسانی و دانشمندی ( )1391بیان میکنند که
يکی از اهدافی که باعث میشود از مربیگری استفاده کنیم اين است که باعث اعتماد به نفس در افراد
برای قبول مسئولیت میگردد و در واقع با مربیگری میتوان به افراد اعتماد به نفس کافی برای کار با
مسائل و تجهیزات را بدهیم و همچنین توانايی افراد را باال ببريم( .)50توانمندسازی از طريق مربیگری
بدين صورت است که مربی راهنمايیها و فعالیتهای مورد نیاز جهت توسعه مهارتها و قابلیتهای
متربی را به بهترين شکل در اختیار آنها قرار می دهد و ضمن راهنمايی و انگیزه دادن به وی ،جهت
رسیدن به اهدافش به او برنامه و طرح میدهد (.)45
. Colquitt & LePine et al
. Reynold
3
. Wasylysyn
4
. Ellinger & Keller
1
2
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از آنجا که مربیگری در ارتباط با اعتماد بین مدير و کارکنان میتواند يادگیری و عملکرد را سرعت
بخشد ،مديران به عنوان مربیان میتوانند به ايجاد يک روابط خوب با کارکنان برای ادامه توسعه اعتماد
و فعال کردن زيردستان برای به حداکثر رساندن عملکرد شغلیشان تمرکز کنند ( .)51به زعم فتحی
واجارگاه و همکاران ( )1393به کارگیری توانمندیهای داخلی از طريق تفويض اختیار باعث ايجاد و
توسعه فرهنگ آموزش و توسعه منابع انسانی ،انتقال بهتر آموختهها و کاربردی کردن آموزشها ،ايجاد
آموزشهای به موقع و به اندازه ،افزايش اثربخشی آموزشها ،توسعه و پرورش يادگیری خودراهبر ،پرکردن
شکاف میان حوزه نظر و عمل ،آشنا کردن فرد با دنیای عمل و اهداف ثانويی آن برطرف کردن ضعف
عملکردی کارکنان ،پاسخگويی به نیاز بازار کار ،ايجاد اعتماد در افراد برای قبول مسئولیت و افزايش
بهرهوری میشود (.)22
يکی ديگر از سازوکارهايی که میتواند به برنامه جانشینپروری کمک نمايد چرخش و ارتقای شغلی
میباشد .شرکتهای متعددی از چرخش شغلی به عنوان يک ابزار برای ايجاد انگیزه کارکنان با ارائه انواع
کار و افزايش اجتماعی شدن کارکنان استفاده کردهاند .عالوه بر اين ،ارزش چرخش شغلی به مدت
طوالنی در ارتقای يادگیری کارکنان و توسعه حرفهای است ( .)52چرخش شغلی به عنوان يک روش
آموزشی مهم به رسمیت شناخته شده است ( .)53در تحقیقی که توسط بابکین )2002( 1انجام شد
نشان داد که از جمله مواردی که يک برنامه مربیگری بر آن تاکید دارد عبارت از ايجاد فرهنگ الزم،
بهکارگیری ابزار ارزشیابی و بازخورد ،ايجاد اعتماد و محیطی برای يادگیری تغییر میباشد (.)54
آخرين سازوکاری که در پاسخ به سوال اول پژوهش شناسايی شد ،فرصت ريسک کردن است .فراهم
کردن فرصت برای کارکنان که بتوانند در شرايط عدم قطعیت تصمیمات مهم اتخاذ کنند يکی از
راهکارهايی است که مديران میتوانند برای توسعه و رشد جانشین خود استفاده کنند .در اين مقوله،
کارکنان برای اينکه بتوانند مسئولیت بیشتری را برعهده بگیرند نیاز به حمايت مديران ارشد و توسعه
حرفهای و شخصی خود دارند که در اين زمینه مربیگری میتواند به عنوان يکی از عوامل رشد و توسعه
فردی و سازمانی باشد ()55
در پايان ،بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش پیشنهاد میشود که به منظور توانمندسازی و تربیت
مديران آينده سازمان از مربیگری به عنوان يک راهبرد مهم در توسعه منابع انسانی استفاده شود و به
عنوان اولین گام در پیادهسازی مربیگیری در راستای اجرای برنامه جانشینپروری نیاز است که موانع و
چالشهای موجود در سازمان مرتفع گردد و ساختارهای سازمانی و فرآيندهای الزم به منظور بهرهگیری
از مربیگری در سازمان ايجاد شود.

. Babkin

1
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(مورد مطالعه :شرکت های همراه اول ،ایرانسل و رایتل)1
سعید هداوند2
افسانه زماني مقدم *3
علي تقي پور ظهیر4

(تاريخ دريافت1399/09/03 :؛ تاريخ پذيرش)1399/10/30 :
چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل ارتقای بالندگی حرفهای مديران ارشد صنعت مخابرات ايران انجام گرفت .بدين
منظور از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شد .بدين صورت که در بخش کیفی به منظور آگاهی از مؤلفههای اصلی
تحقیق ،مصاحبههايی نیمه ساختار يافته با  17نفر از مديران ارشد صنعت مخابرات و اعضای هیأت علمی دانشگاه که به طور
بالقوه بیشتريت اطالعات را در خصوص بالندگی حرفه ای مديران داشتند صورت گرفت و با تجزيه وتحلیل اطالعات از روش
کدگذاری سیستماتیک ،يافتههای به دست آمده به صورت  5مؤلفه اصلی شامل «بالندگی فردی ،بالندگی سازمانی ،بالندگی
آموزشی ،بالندگی پژوهشی و بالندگی حرفه ای» و  25عامل فرعی مشخص گرديد.
در بخش کمّی پژوهش و بر مبنای يافتههای کیفی ،پرسشنامهای محقق ساخته ،طراحی و بر روی نمونهای متشکل از 172
نفر از مديران ارشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب گرديدهاند اجرا شد .روايی پرسشنامه توسط چهار
نفر از خبرگان موضوع تأيید و پايايی آن توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضريب  ./876بیانگر انسجام سؤاالت و عدم
پراکندگی معنادار بین آنها است .دادهها به روش تحلیل عاملی تأيیدی با استفاده از نرم افزار  AMOSبررسی گرديد که نتايج
به دست آمده تأيید کننده ابعاد مدل استخراج شده بود .در پايان ،وضع موجود بالندگی حرفه ای مديران ارشد در هريک از
ابعاد مدل مورد مطالعه قرار گرفت که با توجه به نتايج به دست آمده مشخص گرديد که بین همه میانگینهای محاسبه شده
و میانگین فرضی تفاوت معنادار وجود دارد .محاسبه تفاوت میانگینها نیز بیانگر اين موضوع بود که بالندگی پژوهشی و
بالندگی حرفهای از مقدار تفاوت منفی برخوردار هستند و مديران ارشد صنعت مخابرات ايران به طور معناداری از میزان
بالندگی پايینتر از سطح متوسط برخوردار هستند که بايد در برنامههای آموزشی لحاظ گردد.
کلید واژگان :بالندگی حرفهای ،بالندگی مديران ،مدل ارتقای بالندگی حرفه ای مديران ،صنعت مخابرات ايران

 1اين مقاله برگرفته از رساله دکتری نويسنده اول می باشد.
 2دانشجوی دکتری ،گروه مديريت آموزشی ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران،ايران.
 3دانشیار ،گروه مديريت آموزشی ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ايران( .نويسنده مسئول:
)A.Zamanimoghadam@srbiau.ac.ir
 4دانشیار ،گروه مديريت آموزشی ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ايران.
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مقدمه
در شرکتهای بزرگ نقش و اهمیت مديران ارشد بسیار مهم و حیاتی است؛ زيرا اين گروه پويايی
شرکتها را رقم میزنند .بر همین اساس انتخاب ،انتصاب و توسعه حرفهای مديران ارشد يکی از سخت-
ترين و حساسترين وظايف ذينفعان سازمانها است و آگاهی از چشم انداز ،روشها و محل سرمايهگذاری
و سرمايهبرداری يکی از الزامات مديران ارشد در دنیای رقابتی امروز به شمار میرود ( .)1به همین جهت
مديران بايد به طور فزايندهای درباره کسب وکار خود بیاموزند و برنامههای توسعه حرفهای که مبتنی بر
رشد فناوری و با هدف پرورش استعدادها و ظرفیتهای بالقوه مديران طراحی میگردند بر تداوم آموزش
و يادگیری ايشان تأکیدی مضاعف دارند.
در سالیان اخیر تمايالت جدّی نسبت به توسعه حرفهای مديران ارشد شکل گرفته است .برای نمونه،
توراکو ،)2(1توسعه مديران ارشد را رويکرد منظم ،يکپارچه و برنامه ريزی شدهای میداند که برای اثربخش
کردن برنامهها و راهبردها بهکارگرفته میشود .سنترا ،)3(2طیف گسترده ای از برنامههای مراکز توسعه
حرفهای که برای کمک به ايفای نقشهای مورد انتظار از مديران اجرا میشود را در زمره فعالیتهای
توسعه مديران تعريف مینمايد .به اعتقاد بل ،)4( 3توسعه حرفهای يک راهبرد پیچیده برای پاسخ به
دگرگونی ،تغییر باورها ،نگرشها و ارزشهای مديران است تا به وسیله آن با چالشهای تازه مواجه شده
و برای آن تدابیر مناسب اتخاذ نمايند .در همین زمینه بررسی مقاالت منتشره در موضوع توسعه حرفهای
مديران ارشد بیانگر آن است که اين رقم از صفر مقاله در سال  1975میالدی به تعداد  150مقاله در
سال  2018میالدی رشد پیدا کرده است ( .)5همچنین برای عملیاتی کردن برنامههای توسعه حرفهای
مديران ارشد در سازمانهای آمريکايی تا سال  2019میالدی ،تعداد  194سازمان بزرگ صنعتی و
خدماتی ،مراکزی به نام مرکز بالندگی مديران 4ايجاد نموده و يا برنامههای مرتبطی را اجرا کردهاند که
بیانگر ضرورت توجه به توسعه حرفهای مديران میباشد ( .)6به اين ترتیب ،میتوان بالندگی حرفهای را
فرايند برنامه ريزی شده فعالیتهايی دانست که با هدف ارتقای بینش ،دانش و توانمندی مديران توسط
سازمان و با مشارکت شخص مدير طراحی و اجرا میگردد .اين فرايند در پنج سطح فردی (به عنوان يک
فرد با عقايد ،اخالقیات و ويژگیهای شخصی منحصر به فرد) ،سطح سازمانی (به عنوان يک شهروند
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سازمانی و يک عضو سازمان) ،سطح آموزشی (به عنوان يک مربی ،منتور ،مرشد) ،سطح پژوهشی (به
عنوان يک تئورسین و نظريه پرداز) و سطح حرفهای (به عنوان يک رهبر و يک مشاور) انجام میشود.
در دهه اخیر همگان از صنعت مخابرات ايران به عنوان يک صنعت راهبردی انتظار دارند که در
تحوالت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه تأثیرگذار باشد و در رشد و توسعه يافتگی کشور
ايفای نقش نمايد .انجام اين مهم در گرو کارايی کارکنان و به ويژه مديران اين صنعت میباشد .آنها بیشتر
از گذشته نیازمند درک عمیقتر از تحوالت فناوری ،رشد روز افزون تقاضای اجتماعی برای دريافت
خدمات بهتر و تصويری نوين از آينده صنعت مخابرات میباشند و اين بر عهده سازمان است که با يک
برنامه ريزی نظاممند و منطقی در راستای بالندگی با ارزش ترين منابع خود يعنی مديران خويش تالش
نمايد .با توجه به دشواری و پیچیدگی نقش مديران ارشد در هدايت و راهبری سازمان ،امر مسلّم اين
است که مديران مخابراتی دارای نیازهای عديدهای مانند نیاز به پیشرفت ،رضايتمندی ،ارتباط با ديگران،
به روز رسانی دانش ،مهارت و شايستگیهای خود میباشند و برنامههايی که با هدف توسعه حرفه ای آنها
برگزار میگردد در تبیین چنین نیازهايی نقش مهمی دارند.
البته در صنعت مخابرات ،توسعه حرفهای مديران ارشد همواره يک دغدغه بوده است ،به گونهای
که در دستورالعمل توسعه شايستگیهای مديران (بخشنامه  1657363مورخ  1396/11/04سازمان امور
اداری و استخدامی کشور) ،سند چشم انداز وزارت ارتباطات و فناوری (افق  )1404و برنامه پنجساله سوم
وزارت ارتباطات و فناوری ( )1394-1398اين موضوع منعکس شده است .با توجه به سیاست کالن کشور
در کاهش وابستگی به فروش نفت خام و توسعه صنعت مخابرات ،حضور نیروهای متخصص و مديران
ارشد شايسته در عرصههای ملّی و بین المللی و با افقهای ديد بلند مدت میتواند در شکوفايی هرچه
بیشتر اين صنعت نقش کلیدی ايفا نمايد .برای اين کار بايد ابزارهای الزم جهت طراحی و اجرای برنامه-
های توسعه حرفهای مديران وجود داشته باشد .از پیش نیازهای اين امر ،داشتن مدلی جامع و منسجم
به منظور هدايت فعالیتهای مرتبط با توسعه مديران ارشد است که به عنوان هدف اين پژوهش در نظر
گرفته شده است .با توجه به اين هدف و با لحاظ خالء موجود از منظر پژوهشهای آکادمیک در خصوص
توسعه حرفهای مديران ارشد ،انتظار میرود که از يافتههای اين تحقیق برنامههای متناسب با شرايط و
اقتضائات صنعت مخابرات برای مديران ارشد اين صنعت طراحی و در اختیار بهره برداران و يا توسعه
دهندگان اين گونه از برنامهها قرار گیرد.
پژوهشهايی در رابطه با توسعه حرفه ای مديران ارشد در سازمانهای مختلف انجام شده است که در
ادامه به تعدادی از آنها پرداخته می شود.
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دريفیوز ،)7(1در پژوهشی به بررسی نیازهای مديران عالی مراکز تحقیقاتی آمريکا میپردازد و هفت
توانايی که شامل جمع آوری ،تحلیل و سازماندهی اطّالعات ،مبادله ايدهها و اطّالعات ،برنامه ريزی
فعالیتها ،حضور در کارهای گروهی ،استفاده مناسب از ايدهها و فنون مديريتی ،حلّ مسأله و استفاده از
فناوری می باشد را به عنوان دستاوردهای مورد انتظار از اجرای برنامه های توانمند سازی مديران معرفی
مینمايد.
فرانکويس ،)8(2در مطالعهای به ده ويژگی؛ انعطاف پذيری ،خالقیت و نوآوری ،قدرت فائق آمدن بر
شرايط ابهام آمیز ،عالقهمندی به آموزش و يادگیری ،حساسیت اجتماعی و مهارتهای ارتباطی ،انجام
کارگروهی ،مسؤلیتپذيری ،کارآفرينی ،آشنايی با زبان و فرهنگهای ديگر و آشنايی با فناوریهای نوين
که انتظار میرود مديران ارشد از حضور در برنامههای بالندگی به آن دست يابند اشاره میکند.
اسنل ،)9(3در پژوهشی ،نتايج برنامههای بالنده سازی مديران ارشد را در هفت سطح؛ انعطاف پذيری،
بهره مندی از مهارتهای پايه ،خالقیت ،درک علم اخالق (برای برقراری ارتباطات انسانی و تعیین اولويتها
و خطّ مشی های نظام يافته برای پیشرفت های آتی ،مهارتهای ارتباطی قوی (خوب گوش دادن ،خوب
سخن گفتن ،خوب نوشتن ،وسعت نظر ،تجربه و دانش) ،مهارتهای بنیادين (آشنايی با مدلهای مديريتی
و ساختارهای سازمانی) و مهارتهای تحکیم کننده (توانايی فراگیری در مواجهه با حوزههای جديد،
خالقیت ،قاطعیت و توانايی رفع ترديد) دسته بندی نموده است.
کانوکرن ،پونگرتون و نگانگ ،)10(4در پژوهشی با عنوان توسعه حرفهای مديران ارشد ،مشخص
نمودند که چهارده شايستگی با عناوين؛ شناخت و درک فناوری و ويژگی های آن ،شناسايی تغییرات
محیطی داخلی و بین المللی ،توانايی مقابله با تغییرات و اتخاذ راهبردهای مناسب در استفاده از منابع
موجود ،قدرت تفکر و تخیل و ذهن پرورش يافته به جای ذهن انباشته از اطالعات ،آشنايی با زبان و
فرهنگ های خارجی ،توانايی مذاکره در محیطهای بین المللی با طرفهای تجاری ،قابلیت انعطاف،
تطبیق ،ابتکار عمل و داشتن روحیة خالقیت و نوآوری ،اعتماد به نفس و درگیر بودن به جای برخورد
انفعالی ،قابلیت آموزش حین کار ،قابلیت طبقهبندی و استفاده کارآمد از انبوه اطالعات ،داشتن استنباط
صحیح از روابط انسانی و توسعة آن ،داشتن تجربه مکفی برای عمل کردن مطابق موازين حرفهای ،داشتن
توان و روحیة کارآفرينی به جای کارجويی و احساس مسؤلیت به سازمانی که روی آنها سرمايهگذاری
نموده و به آنها منزلت برتر بخشیده است ،بايد به عنوان مؤلفههای اصلی برنامههای بالنده سازی مديران
مورد توجه قرار گیرد.

. Dreyfus1
. Francois2
. Snell3
. Kanokorn, Pongtorn and Ngang4
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گینزبرگ 1و همکاران ( ،)11در پژوهشی نشان دادند که چنانچه در برنامههای بالندگی ،مديران ارشد به
مهارت ارتباطی ،مهارت تحلیل و مديريت اطّالعات ،مهارت حلّ مسأله ،مهارت تصمیمگیری و مهارت
تعامل اجتماعی و رهبری دست پیدا نمايند میتوان بیان نمود که اهداف ترسیم شده برای برنامههای
مورد انتظار محقق گرديده است.
در ايران نیز پژوهشهايی برای تعیین چارچوبهای مورد انتظار از مدلهای بالندگی انجام شده است
ولی تالشهای مذکور عمدتاً مبتنی بر مرور و ترکیب الگوهای خارجی در حوزه آموزش عالی بوده است.
در اين پژوهشها از طريق مطالعات اسنادی ،الگوهايی که تاکنون در ساير جوامع ارائه شده گردآوری و
تالش شده تا از وجوه اشتراک آنها چارچوبی برای بالندگی مديران ارائه گردد ( 13 ،12و  .)14از طرف
ديگر ،پژوهشهای انجام شده در ايران نشان میدهد که فعالیتهای معطوف به توسعه حرفهای مديران
اغلب به صورت پراکنده انجام میشود و مورد رضايت ذينفعان نمیباشد ( .)15بطوريکه حداقل از ديدگاه
مديران ارشد ،وضعیت توسعه حرفهای آنها در حدّ زير متوسط قرار دارد (.)16
سؤاالت پژوهش
 -1مؤلفههای اثرگذار بر ارتقای بالندگی حرفهای مديران ارشد صنعت مخابرات ايران کداماند؟
 -2مدل ارتقای بالندگی حرفهای مديران ارشد صنعت مخابرات ايران چگونه است؟
 -3وضعیت موجود برنامههای بالندگی حرفهای مديران ارشد در صنعت مخابرات ايران چگونه است؟
روش شناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر چگونگی گردآوری دادهها در گروه پژوهشهای
آمیخته اکتشافی 2قرار دارد که در دو مرحله و به روش متوالی انجام شده است .داليل انتخاب روش
تحقیق آمیخته اکتشافی برای اين تحقیق شامل  )1شناسايی و توصیف ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر بالندگی
حرفهای مديران ارشد  )2وجود نداشتن مدل جامع ارتقای بالندگی حرفهای مديران ارشد که در برگیرنده
جنبههای متعدد آن با توجه به اقتضائات صنعت مخابرات ايران باشد  )3به دست آوردن شواهد بیشتر
برای تبیین کامل عوامل مؤثر بر بالندگی حرفهای مديران ارشد و  )4لزوم استفاده از ديدگاههای
صاحبنظران دانشگاهی و صنعتی جهت شناسايی عوامل مؤثر بر ارتقای بالندگی حرفهای مديران ارشد
میباشد.
با توجه به اينکه در روش تحقیق آمیخته اکتشافی ابتدا از روشهای تحقیق کیفی و سپس روشهای
تحقیق کمّی استفاده میشود ،لذا در فاز کیفی پژوهش و به منظور طراحی مدل ارتقای بالندگی حرفهای
. Ginsburg etal1
. Exploratory2
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مديران ارشد صنعت مخابرات ايران از روش مصاحبه نیمه ساختاريافته با خبرگان که از موضوع پژوهش
شناخت کافی داشتند استفاده شده است .فرايند مصاحبه تا زمان شناسايی و توصیف کامل ابعاد و مؤلفه-
های اصلی و حصول اشباع نظری ادامه پیدا کرد.
در بخش کمّی پژوهش نیز از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد و دادههای به دست آمده در بخش
کیفی با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شده اند.
نمونه آماری در بخش کیفی ،شامل خبرگان صنعت مخابرات (مديران ارشد که پستهايی چون
عضو هیأت مديره ،مدير عامل ،معاون و يا مدير کلّ سازمان را دارند) و اعضای هیأت علمی دانشگاه که
در ارتباط با موضوع بالندگی دارای سوابق علمی ،تألیفات و يا کار پژوهشی مرتبط هستند میباشد .در
اين مرحله روش نمونهگیری به صورت گلوله برفی بوده و تعداد  17مصاحبه نیمه ساختاريافته برای
رسیدن به اشباع نظری انجام شده است .در بخش کمّی پژوهش نیز تعداد نمونه آماری شامل  172نفر از
خبرگان بوده است که با استفاده از روش کوکران محاسبه شده است.
در بخش کیفی پژوهش ،برای گردآوری و تحلیل دادهها از روش کدگذاری سیستماتیک ،طی دو
مرحله کدگذاری باز و کدگذاری محوری استفاده شده است .پس از شناسايی کدهای اولیه ،برای استخراج
مقولههای اصلی در قالب مؤلفههای بالندگی مديران اقدام شد که بر اساس دادههای حاصل از مصاحبههای
نیمه ساختاريافته با خبرگان و انجام پااليش 160 ،کد مفهومی اولیه به دست آمد که در مرحله بعدی و
با اجرای روش گروه کانونی ،کدهای تکراری حذف شده و تعداد  64کد مفهومی مشترک احصاء و در
قالب ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مدل پژوهش ارائه گرديد.
در بخش کمّی پژوهش ،گردآوری دادهها توسط پرسشنامه محقق ساخته و به روش لیکرت انجام شده
است .پرسشنامه بر اساس پنج مؤلفه ،بالندگی (فردی ،سازمانی ،آموزشی ،پژوهشی و حرفهای) و  25زير
مؤلفه طراحی شده است .روايی محتوايی پرسشنامه توسط چهار نفر از خبرگان موضوع تأيید گرديد و
میزان پايايی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان  0/94محاسبه شد .دادههای به دست
آمده با استفاده از نرم افزارهای  SPss24و  Amos23مورد تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی
تأيیدی قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش
تحلیل دادههای بخش کیفي
سؤال اول پژوهش :مؤلفههای اثرگذار بر ارتقای بالندگي حرفهای مدیران عالي صنعت
مخابرات ایران کداماند؟
به منظور پاسخ به سؤال اول تحقیق از روش کیفی استفاده شد و پژوهشگر با مراجعه به  17نفر از
صاحبنظران و مطلعین کلیدی در حوزه بالندگی و انجام مصاحبههای نیمه ساختاريافته به شناسايی
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مؤلفههای اثرگذار بر ارتقای بالندگی حرفهای مديران ارشد صنعت مخابرات ايران پرداخت که مصاحبههای
انجام شده با استفاده از روش تحلیل کدگذاری سیستماتیک در دو مرحله تجزيه و تحلیل گرديدکه نت
آن در جدول  1منعکس شده است.
جدول  .1مؤلفه های شناسايی شده مؤثر بر ارتقای بالندگی حرفهای مديران ارشد صنعت مخابرات
مؤلفه اصلي

بالندگی فردی

کد مصاحبه شونده

مؤلفه های فرعي

اخالق ،توسعه فردی ،مهارت فردی ،خالقیت و
نوآوری ،خود تنظیمی ،فرهیختگی

مهارت مديريتی ،فرهنگ سازمانی ،تعامل با
بالندگی سازمانی اجتماع ،مربیگری ،مهارت گروهی ،مهارت
ارتباط سازمانی
تسلط بر فناوری های روز ،دانش و اطالعات
بالندگی آموزشی تخصصی روز آمد ،يادگیری مستمر ،عالقه
مندی به تعلیم ،الگو بودن و سرمشق
شناسايی مسأله ،مديريت کالن طرح های
بالندگی پژوهشی پژوهشی ،نظريه پردازی و مفهوم سازی،
ارتباطات علمی
بالندگی حرفه
ای

گفتمان سازی ،ارتباط با صنعت ،ارتباط با
جامعه ،کارآفرينی

م  ،1م  ،2م  ،3م  ،4م  ،5م  ،7م ،8
م ،9م  ،10م  ،12م  ،13م  ،14م
 ،15م  ،16م17
م  ،1م  ،3م  ،5م  ،6م  ،7م  ،8م ،9
م ،10م  ،13م  ،14م  ،15م  ،16م
17
م  ،1م  ،2م  ،3م  ،4م  ،5م  ،6م ،7
م ،8م ،9م  ،10م  ،11م  ،12م ،13
م ،14م ،15م ،16م 17

فراواني

15
13
17

م  ،2م  ،3م  ،5م  ،7م  ،8م  ،10م
 ،11م  ،12م  ،14م  ،16م 17

11

م  ،1م  ،3م  ،4م  ،5م  ،6م  ،8م ،9
م ،10م  ،11م  ،12م  ،14م ،15
م16

13

ايران
از آنجا که صنعت مخابرات ايران به منظور سیاستگذاری برنامههای مربوط به ارتقای بالندگی حرفه-
ای مديران ارشد ،عالوه بر شناسايی ،نیاز به رتبه بندی مؤلفهها نیز دارد ،لذا از تکنیک تاپسیس 1يا
اولويتبندی بر اساس شباهت به راه حلّ ايده ال که نخستین بار به وسیله ونگ و يون در سال 1981
میالدی معرفی شد استفاده گرديد (.)17
به منظور رتبه بندی مؤلفه های اصلی و زير مؤلفه های درون هر مؤلفه ،نظرات خبرگی  7نفر از
صاحبنظرانی که مصاحبه های نیمه ساختار يافته با آنها انجام شده بود اخذ گرديد و رتبه بندی مؤلفهها
بر اساس میزان اولويت و اهمیت آنها از نظر خبرگان مورد اشاره انجام شد .پس از محاسبه ضريب نزديکی،
مؤلفه های اصلی رتبه بندی شدند .از آنجا که ضريب نزديکی عددی بین صفر تا يک در نظر گرفته شده
. TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)1
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است ،لذا هر گزينهای که ضريب نزديکی بیشتری داشت از رتبه باالتری نیز برخوردار شد .در جدول  2و
شکل  1نتايج رتبه بندی مؤلفه های اصلی پژوهش آورده شده است.
جدول  .2رتبه بندی مؤلفه های اصلی مدل ارتقای بالندگی حرفه ای مديران ارشد صنعت مخابرات
ايران
مؤلفه های اصلی

رتبه نهایی

ضریب نزدیکی

بالندگی فردی

2

0/4364

بالندگی سازمانی

3

0/3753

بالندگی آموزشی

1

0/8335

بالندگی پژوهشی

5

0/2331

بالندگی حرفه ای

4

0/3386
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بالندگی حرفه ای

0.3386

بالندگی پژوهشی

0.2331

بالندگی آموزشی

0.8335

بالندگی سازمانی

0.3753

بالندگی فردی

0.6364
0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

شکل  .2شکل میله ای رتبه بندی مؤلفه های اصلی مدل ارتقای بالندگی حرفه ای مديران ارشد
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سؤال دوم پژوهش  :مدل مناسب برای ارتقای بالندگي حرفه ای مدیران ارشد صنعت
مخابرات ایران چگونه است؟
به منظور حصول توافق صاحبنظران در ارتباط با ابعاد و مؤلفههای شناسايی شده و افزايش دقت در
نتايج حاصله ،گروه کانونی که با مشارکت صاحبنظران و مطلعین کلیدی (همان افرادی که در مصاحبه
انفرادی حضور داشتند) تشکیل شد .در جلسه گروه کانونی ،ابعاد و مؤلفههای ارتقای بالندگی حرفهای
مديران ارشد ،متغیرهای اثرگذار ،راهبردها و دستاوردهای مورد انتظار از اجرای برنامههای ارتقای بالندگی
و نیز مدل پیشنهادی بررسی شد که با توجه به نظرات اعضای گروه ،مدل نهايی پژوهش که در شکل 2
نشان داده میشود تدوين گرديد.
شرایط محیطي

محیط
اجتماعی

محیط
سیاسی

محیط
بین المللی

محیط
اقتصادی

شرایط علّي
ارتقای جايگاه
مديران

راهبردها

افزايش
رضايت شغلی

راهبردهای
مبتنی بر
کارکردهای
آموزشی

بالندگي

بهبود کیفیت
عملکرد
سازمان
ارتقای جايگاه
صنعت
مخابرات در
سطح بین
المللی

عدم انتخاب
مديران بر
مبنای
شايستگی

فردی
بالندگي

بالندگي

سازماني

حرفهای

راهبردهای
سازمانی و
فراسازمانی

ارتقای
بالندگی
حرفه ای
مديران

لحاظ نشدن
ضوابط در
انتصاب
مديران
مرزبندی
سیاسی و
جناحی در
انتصابات

بالندگي

بالندگي

آموزشي

پژوهشي

قوانین و
مقررات
آموزشی
نامناسب

تعهد به
بالندگی
مستمر مديران

پیامدها
ويژگی های
فردی مديران

سیاست های
آموزشی

شرایط میانجي

ناکارآمدی
ساختارهای
مديريتی

نظام پشتیبانی
از برنامه های
بالندگی

شرایط زمینه ای
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شکل  .2مدل مفهومی ارتقای بالندگی حرفه ای مديران ارشد صنعت مخابرات ايران

به منظور اعتبار سنجی مدل ارائه شده از تحلیل عاملی اکتشافی (جهت شناسايی عواملی که بیشترين بار
عاملی را دارند) و تحلیل عامل تأيیدی (جهت تأيید مؤلفهها و زير مؤلفهها و حضور آنها در مدل پژوهش)
استفاده شده است .از نرم افزارهای  Spss24و  Amosبرای برآورد پارامترها و کلیه محاسبات تحلیل
عامل تأيیدی استفاده شده است .همچنین برای تحلیل تعداد دادههای مورد نظر (اندازه نمونهها و رابطه
بین متغیرها) از شاخص آزمون تناسب کايزر-ماير 1و آزمون بارتلت 2استفاده گرديد .جدول  2نتايج تحلیل
عامل اکتشافی را نشان میدهد.
جدول  .2اندازه  KMOو نتیجه آزمون کرويت بارتلت برای مدل ارتقای بالندگی حرفهای مديران ارشد
آزمون کفایت نمونه گیری کایزر-مایر
آزمون بارتلت

آماره کای دو
درجه آزادی

Sig.

0/759
13768/146
2023
0/00008

چنانکه در جدول  2مالحظه میشود مقدار ( KMOکفايت نمونه برداری) برابر با 0/759و سطح
معناداری آزمون کرويت بارتلت برابر با  0/00008است .بنابراين افزون بر کفايت نمونه برداری ،اجرای
تحلیل عاملی بر پايه ماتريس همبستگی مورد مطالعه نیز قابل توجیه میباشد .همچنین برای بررسی
مدل ارتقای بالندگی حرفهای از تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه سوم استفاده شده است که با کمک نرم افزار
 ،Amosهر کدام از مؤلفهها با ضريب استاندارد بار عامل مورد بررسی قرار گرفت که مقادير آن در
جدول  3آورده شده است.

. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy)1
. Bartlets Test of Sphericity2
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جدول  .3نتايج تحلیل عاملی تأيیدی مدل ارتقای بالندگی حرفهای مديران عالی
سازه های مدل

ضریب
عاملي استاندارد

مقادیر t

مقدارمعناداری
P-Value

نتایج (پذیرش و
یا عدم پذیرش)

اولویت
(بر حسب ضریب عاملي
استاندارد)

بالندگی فردی
بالندگی سازمانی
بالندگی آموزشی
بالندگی پژوهشی
بالندگی حرفه ای

0/89
0/84
0/91
0/76
0/82

8/763
7/803
8/949
6/584
7/806

0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009

پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش

دوم
سوم
اول
پنجم
چهارم

چنانکه در جدول  3مالحظه میشود از ديدگاه نمونه آماری ،مؤلفههای پنجگانه به عنوان سازههای اصلی
در تبیین مدل ارتقای بالندگی حرفه ای مديران عالی صنعت مخابرات ايران تأثیر معناداری دارند .برای
بررسی میزان کفايت مدل پژوهش از شاخصهای برازش مدل نیز استفاده شد که نتايج بررسیهای انجام
شده در جدول  4آورده شده است.
جدول  .4نتايج بررسی شاخص های برازش مدل ارتقای بالندگی حرفهای مديران ارشد
شاخص

مقدار قابل قبول

مقدار یافته پژوهش

مطلوبیت

X2
P-Value
D.F
X2
df
RMSEA
CFI
IFI

کمتر از 0.05

2885/153
0/009
1950

برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب

1/539

برازش مناسب

0/048
0/902
0/896

برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب

0/095

برازش مناسب

SRMR

Df ≥ 0
X2  3
df
RMSEA  0.1
CFI  0.7
IFI  0.7
هرچه به صفر نزديک تر
باشد

همانطور که در جدول  4مالحظه میشود ،مقدار آماره کای دو در مدل برابر با  2885/153و درجه آزادی
 1950است که نسبت آنها برابر با  1/539است که مقدار قابل قبولی است .از سوی ديگر شاخصهای

برازندگی مدل مانند  CFIو  IFIهمگی در حدّ قابل قبول و مناسب قرار دارند و شاخص SRMR
نیز در حدّ  0/095میباشد.
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سؤال سوم پژوهش :وضعیت موجود بالندگي حرفهای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران
چگونه است؟
برای بررسی وضعیت موجود بالندگی حرفهای مديران ارشد صنعت مخابرات ايران و محاسبه میزان
معناداری تفاوت میانگینهای مربوط به هر مؤلفه از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد .میانگین فرضی
برای محاسبه معناداری میانگینها مقدار عددی  3در نظر گرفته شده و تحلیلهای آماری بر مبنای آن
انجام شده است .به منظور قضاوت در مورد سطح مطلوبیت میانگین محاسبه شده برای هر مؤلفه از طیف
مطلوبیت زير استفاده شده است.
نسبتاً مطلوب

مطلوب

نامطلوب

پیوستار تعیین سطح مطلوبیت برای هر يک از متغیرها :
5

3/66

2/33

1

در جدول  5شاخصهای توصیفی ،نتايج آزمون  tتک نمونه ای و سطح مطلوبیت مربوط به وضعیت کلّی
بالندگی حرفه ای مديران ارشد صنعت مخابرات ايران نشان داده می شود
جدول  .5شاخص های توصیفی ،نتايج آزمون  tو سطح مطلوبیت مؤلفه بالندگی مديران ارشد صنعت مخابرات ايران
ارزش آزمون=3

شاخص ها

میانگین

انحراف
معیار

مقدار
t

درجه
آزادی

بالندگی فردی

سطح معنی
داری

تفاوت
میانگین ها

سطح
مطلوبیت

)(2-tailed

بالندگی
سازمانی
بالندگی
آموزشی
بالندگی
پژوهشی

نسبت ًا
مطلوب
نسبتاً
مطلوب

3/03

0/382

2/89

260

0/004

0/031

3/41

0/444

15/53

260

0/000

0/342

3/35

0/366

18/5

260

0/000

0/351

نسبت ًا
مطلوب

2/86

0/349

3/74

260

0/000

-0/145

نسبت ًا
مطلوب
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بالندگی حرفه
ای

2/75

0/478

8/50

260

0/000

-0/252

نسبت ًا
مطلوب

بالندگي کلّي

3/084

0/272

5/43

260

0/000

0/0843

نسبتاً
مطلوب

همانگونه که در جدول  5مشاهده می گردد ،بالندگی سازمانی (با میانگین  )3/41باالترين میانگین
محاسبه شده را به خود اختصاص داده است .بعد از آن به ترتیب بالندگی آموزشی (با میانگین ،)3/35
بالندگی فردی (با میانگین  ،)3/03بالندگی پژوهشی (با میانگین  )2/86و بالندگی حرفهای (با میانگین
 )2/75قرار دارد .نتايج مربوط به اجرای آزمون  tتک نمونهای نشان میدهد که با توجه به مقدار  tو
سطوح معناداری محاسبه شده همه مؤلفهها دارای تفاوت معناداری با میانگین فرضی هستند .به عبارت
ديگر ،با  95درصد اطمینان میتوان گفت که بین همه میانگینهای محاسبه شده و میانگین فرضی تفاوت
معناداری وجود دارد .محاسبه تفاوت میانگینها نیز بیانگر اين موضوع است که بالندگی پژوهشی و
بالندگی حرفهای از مقدار تفاوت منفی برخوردار هستند .به عبارتی مديران ارشد صنعت مخابرات ايران
به طور معناداری از میزان بالندگی حرفهای پايینتر از سطح متوسط برخوردار هستند.
در جدول  6نتايج مربوط به اجرای آزمون  tدو گروه مستقل جهت مقايسه وضعیت بالندگی مديران
ارشد مرد و زن منعکس شده است .همانطور که مالحظه میشود مقدار میانگین محاسبه شده برای
مديران ارشد مرد  3/4و برای مديران ارشد زن برابر با  3/2میباشد که تفاوت چندانی را نشان نمیدهد.

جدول  .6نتايج آزمون  tمستقل برای مقايسه نظرات مديران ارشد با توجه به نوع جنسیت
آزمون لوین برای
برابری واریانس ها
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

مرد
زن

127
45

3/4
3/2

0/39
0/391

آزمون  tبرای برابری میانگین ها

F

سطح
معناداری

t

درجه
آزادی

0/720

0/543

1/81

259

سطح معناداری

تفاوت
میانگین ها

0/086

0/087

)(2-tailed

چنانکه مالحظه میشود ،میانگین نظرات مديران مرد کمی باالتر از میانگین نظرات مديران زن می باشد.
اما اجرای آزمون  tدو گروه مستقل نشان میدهد که اين تفاوت چندان معنادار نیست .به عبارت ديگر ،با
توجه به مقدار  tو سطح معناداری محاسبه شده ،فرض صفر تأيید میشود و میتوان نتیجه گیری کرد
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که بین ديدگاههای مديران مرد و زن در مورد وضعیت بالندگی حرفهای مديران ارشد در صنعت مخابرات
ايران تفاوت قابل توجهی وجود ندارد.
برای مقايسه وضعیت بالندگی مديران ارشد در گروههای مديريتی صنعت مخابرات ايران از آزمون
تحلیل واريانس يک راهه ) (ANOVAاستفاده شده است .جدول  7اطالعات توصیفی مربوط به
وضعیت بالندگی مديران ارشد را در گروههای چهارگانه (گروه مديران عالی ،گروه مديران فنی ،گروه
مديران ستادی و گروه مديران کسب وکار) نشان میدهد .همچنین در جدول مذکور نتايج انجام آزمون
تحلیل واريانس در ارتباط با گروههای چهارگانه مذکور منعکس شده است.
جدول  .7میانگین وضعیت بالندگی مديران ارشد صنعت مخابرات ايران در گروه های مختلف مديريتی
متغیر

گروه ها

گروه مديران عالی
گروه مديران فنی
بالندگی فردی

گروه مديران ستادی

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

29

3/42

0/475

52

3/38

0/361

41

3/44

0/551

گروه مديران کسب
وکار

50

3/62

0/129

گروه مدیران عالی

29

3/43

0/222

گروه مدیران فنی

52

3/12

0/475

بالندگی سازمانی
گروه مدیران ستادی

41

2/85

0/153

گروه مدیران کسب وکار

50

3/011

0/261
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گروه مدیران عالی

29

2/79

0/328

گروه مدیران فنی

52

3/21

0/266

بالندگی آموزشی
گروه مدیران ستادی

41

2/99

0/366

گروه مدیران کسب وکار

50

2/98

0/253

گروه مدیران عالی

29

2/36

0/279

گروه مدیران فنی

52

2/92

0/659

بالندگی پژوهشی
گروه مدیران ستادی

41

2/75

0/578

گروه مدیران کسب وکار

50

2/45

0/434

گروه مدیران عالی

29

3/23

0/379

گروه مدیران فنی

52

3/29

0/372

بالندگی حرفه ای
گروه مدیران ستادی

41

3/52

0/261

گروه مدیران کسب وکار

50

3/63

0/211
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گروه مدیران عالی

29

3/046

0/267

گروه مدیران فنی

52

3/252

0/216

وضعیت کلّی
بالندگی
گروه مدیران ستادی

41

3/11

0/106

گروه مدیران کسب وکار

50

3/07

0/251

همانطور که مالحظه میشود ،گروه مديران فنی (با میانگین  )3/252از وضعیت بالندگی بهتری نسبت به
ساير گروهها برخوردار است .در مراتب بعدی گروه مديران ستادی (با میانگین  ،)3/11گروه مديران کسب
و کار (با میانگین  )3/07و گروه مديران عالی (با میانگین  )3/046قرار دارد .همچنین بر مبنای نتايج به
دست آمده ،میانگینهای مربوط به هريک از مؤلفههای بالندگی مديران ارشد برای گروههای چهارگانه
مديريتی محاسبه شده است .چنانکه مالحظه میشود در مؤلفه بالندگی فردی باالترين میانگین محاسبه
شده مربوط به گروه مديران کسب وکار (با میانگین  )3/62است .در مؤلفه بالندگی سازمانی نیز باالترين
میانگین مربوط به گروه مديران عالی (با میانگین  )3/43است.
در مؤلفه بالندگی آموزشی باالترين میانگین مربوط به گروه مديران ستادی (با میانگین  )2/99میباشد.
در بالندگی پژوهشی باالترين میانگین متعلق به گروه مديران فنی (با میانگین  )2/92است و در بالندگی
حرفه ای باالترين میانگین مربوط به گروه مديران کسب وکار (با میانگین  )3/63میباشد .با توجه به
میانگینهای محاسبه شده برای هر يک از گروههای چهارگانه مديريتی میتوان نتیجه گیری کرد که از
نظر میزان بالندگی میان گروههای مديريتی و هر يک از مؤلفههای آن تفاوت وجود دارد ،اما اين میزان
تفاوت لزوماً از نظر آماری معنادار نیست .به منظور آزمون معناداری تفاوتهای مشاهده شده در جدول
 7از آزمون تحلیل واريانس استفاده شده است .در جدول  8نتايج آزمون تحلیل واريانس جهت بررسی
تفاوت بالندگی مديران ارشد در گروههای چهارگانه مديريتی منعکس شده است.
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جدول  .8نتايج آزمون تحلیل واريانس ) (ANOVAجهت مقايسه بالندگی مديران در گروه های مختلف مديريتی
متغیر

بالندگی فردی

بالندگی سازمانی

بالندگی آموزشی

بالندگی پژوهشی

منابع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

مجذور
میانگین

بین گروه ها

0/364

3

0/121

درون گروه ها

56/084

257

0/198

مجموع

56/448

260

بین گروه ها

5/220

3

1/74

درون گروه ها

36/526

257

0/129

مجموع

41/746

260

بین گروه ها

4/304

3

1/435

درون گروه ها

30/712

257

0/109

مجموع

35/016

260

بین گروه ها

17/183

3

5/728

F

0/613

1/482
3

1/221
3

1/728

سطح معناداری

0/518

0/000

0/000

0/000
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بالندگی حرفه ای

وضعیت کلّی بالندگی

212

0/29

درون گروه ها

62/183

257

مجموع

99/347

260

بین گروه ها

7/401

3

2/467

درون گروه ها

31/099

257

0/11

مجموع

38/5

260

بین گروه ها

0/343

3

0/116

درون گروه ها

22/371

257

0/082

مجموع

22/816

260

9

2/449
2

1/384

چنانکه مالحظه میشود ،میان بالندگی مديران ارشد در گروه های چهارگانه صنعت مخابرات ايران تفاوت
معناداری وجود ندارد .نتايج بیانگر آن است که بین میانگین گروههای مختلف مديران ارشد در مؤلفه
بالندگی فردی تفاوت معناداری در سطح  )P <0/05( 0/05وجود ندارد ،ولی بین میانگین مؤلفههای
بالندگی سازمانی ،آموزشی ،پژوهشی و حرفهای در گروههای چهارگانه مديران ارشد تفاوت معناداری در
سطح  )P 0/05( 0/05وجود دارد.

0/000

0/252
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بحث و نتیجه گیری
اين پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل ارتقای بالندگی حرفهای مديران ارشد صنعت مخابرات
ايران انجام شد .يافتههای پژوهش در بخش کیفی منجر به شکل گیری مدلی برای ارتقای بالندگی
حرفهای شد که شامل پنج مؤلفه اصلی (بالندگی فردی ،بالندگی سازمانی ،بالندگی آموزشی ،بالندگی
پژوهشی و بالندگی حرفهای) و  25مؤلفه فرعی میباشد.
در بخش کمّی پژوهش ،به بررسی اعتبار مدل طراحی شده و ارزيابی وضعیت موجود بالندگی مديران
ارشد در صنعت مخابرات ايران پرداخته شد .بررسی نتايج آزمونهای تناسب کايزر-ماير و آزمون بارتلت
برای تشخیص مناسب بودن اندازه نمونهها و رابطه بین متغیرها برای انجام تحلیل عاملی نشان داد از آنجا
که مقدار  KMOبرابر با  0/759و سطح معناداری آزمون کرويت بارتلت برابر با  0/00008است ،لذا
افزون بر کفايت نمونه برداری ،اجرای تحلیل عاملی نیز قابل توجیه است.
بررسی نتايج تحلیل عاملی تأيیدی مدل پژوهش نشان داد که از ديدگاه جامعه آماری ،بُعد بالندگی
آموزشی با ضريب عاملی  ،0/91بُعد بالندگی فردی با ضريب عاملی  ،0/89بُعد بالندگی سازمانی با ضريب
عاملی  ،0/84بُعد بالندگی حرفهای با ضريب عاملی  0/82و بُعد بالندگی پژوهشی با ضريب عاملی 0/76
به عنوان مؤلفههای پنجگانه در تبیین مدل ارتقای بالندگی حرفهای مديران ارشد صنعت مخابرات ايران
تأثیر معناداری دارند و به ترتیب ،مهمترين ابعاد مدل پژوهش میباشند .نتايج ارزيابی مطلوبیت مؤلفههای
اثرگذار بر مدل پژوهش نیز حاکی از سطح نسبتاً مطلوب هر پنج مؤلفه مذکور است.
همچنین نتايج تحلیل انجام شده در خصوص وضعیت موجود بالندگی مديران ارشد حاکی از آن
است که بالندگی سازمانی (با میانگین  )3/41باالترين میانگین محاسبه شده را به خود اختصاص داده
است .بعد از آن به ترتیب بالندگی آموزشی (با میانگین  ،)3/35بالندگی فردی (با میانگین  ،)3/03بالندگی
پژوهشی (با میانگین  )2/86و بالندگی حرفهای (با میانگین  )2/75قرار دارد .نتايج مربوط به اجرای آزمون
 tتک نمونهای نشان میدهد که با توجه به مقدار  tو سطوح معناداری محاسبه شده همه مؤلفهها دارای
تفاوت معناداری با میانگین فرضی هستند و با  95درصد اطمینان میتوان گفت که بین همه میانگینهای
محاسبه شده و میانگین فرضی تفاوت معناداری وجود دارد .محاسبه تفاوت میانگینها نیز بیانگر اين
موضوع است که بالندگی پژوهشی و بالندگی حرفهای از مقدار تفاوت منفی برخوردار هستند .به عبارتی
مديران ارشد صنعت مخابرات ايران به طور معناداری از میزان بالندگی پژوهشی و حرفهای پايینتر از
سطح متوسط برخوردار هستند.
به طور کلّی ،نتايج اين پژوهش با يافتههای تحقیقات بارت و ماير ( )18که دانش تخصصی را از
مؤلفههای اصلی مدل ارتقای بالندگی می دانند و تحقیق دريفیوز ( )7که به آموزش ،فرهنگ سازمانی و
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کارگروهی به عنوان مؤلفههای مهم بالندگی اشاره کرده است و گاالوزی ( )19که در رساله دکتری خود،
مهم ترين نیازهای توسعه حرفه ای مديران را ايجاد انگیزه برای بهبود مستمر ،تصمیمگیری مشارکتی،
برقراری ارتباط اثربخش ،توسعه اطالعات و راهبردهای گردآوری آن دانسته است و تحقیق اِنجی و چان
( )20که درپژوهشی دريافتند که در برنامه توسعه مديران ،مؤلفههايی مانند مهارتهای بین فردی،
مديريت منابع و اطالع از دستورالعملهای سازمانی در اولويت قرار دارد و پژوهش نواز و همکاران ()21
که بر ضرورت شايستگی فردی ،مهارت ارتباطی و آموزش تأکید داشتند و رستون ( )22که نشان داد
مهمترين استاندارد حرفه ای مديران ،مواردی نظیر رهبری ،اخالق مداری و رعايت هنجارهای سازمانی
میباشد و پژوهش سید نقوی و همکاران ( )23که به مؤلفههای خالقیت ،کارآفرينی ،نقد پذيری ،مشارکت
و يادگیری اشاره دارند و تحقیق نیکوفر و مظاهری ( )24که در پژوهشی با عنوان نقش ابعاد بالندگی
مديران در تعهد سازمانی مديران سازمان تربیت بدنی ايران ،ابعاد بالندگی را شامل بُعد سازمانی ،فردی و
آموزشی برشمرده اند منطبق میباشد.
پیشنهادات
آنچه در اين پژوهش انجام شد به جهت درک بخشی از شرايط موجود بود .بی ترديد درک کامل
واقعیتها ،شرايط و پیش نیازهای موجود ،نیازمند استفاده از ابزارهای بیشتری است که میتوان در قالب
مطالعات ديگر به آن دست يافت .بر اساس يافتههای پژوهش و به منظور تکمیل فرايند برنامههای ارتقای
بالندگی حرفهای مديران ارشد پیشنهاد میگردد تا بررسی جامعی در خصوص تطبیق مؤلفهها و معیارهای
بالندگی حرفهای با شرايط عملکردی و ماموريت و راهبردهای صنعت مخابرات ايران به منظور شناسايی
انحرافات احتمالی و رفع آنها صورت پذيرد .همچنین استاندارد سازی مؤلفههای بالندگی مديران ارشد
جهت ارزيابی میزان کارايی عملکرد مراکز توسعه حرفهای مديران بر اساس نُرمها و استانداردهای تعريف
شده و متناسب سازی ضوابط و آئین نامههای سازمانی مربوط به ارتقای مديران با معیارهای بالندگی و
مؤلفهها و شاخصهای منتج از آن میتواند به ارتقای بالندگی مديران ارشد کمک نمايد.
محدودیت های پژوهش
به رغم شناسايی طراحی مدل ارتقای بالندگی حرفهای مديران ارشد و تبیین وضع موجود در صنعت
مخابرات ايران ،اين تحقیق با اين محدوديت که دادههای حاصل از پژوهش ،صرفاً بازتاب نظرات مديران
ارشد صنعت مخابرات ايران است و لذا نتايج آن بايد با مالحظه اين محدوديت ،تفسیر و تعمیم داده شوند
مواجه بود.
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(تاريخ دريافت1399/12/14 :؛ تاريخ پذيرش)1399/02/11 :
چکیده
از آنجا كه فهرست استانداردي از شايستگي ها وجود ندارد ،سازمان هاي مختلف ،شركت ها و موسسات ،وزارتخانه ها و
نهادهاي دولتي در سراسر جهان ،همه بسته به شرايط و نيازهاي خود ،چارچوبي را براي شايستگي هاي مورد انتظار خود
تعريف مي كنند .پژوهش حاضر با هدف شناسايي و رتبهبندي شايستگيهاي مديران راهبردي سازمان بهزيستي خراسان
رضوي انجام گرديد .روش پژوهش ،اكتشافي آميخته (كيفي -كمي) بوده كه در بخش كيفي ،تحليل مضمون و در بخش كمي،
پيمايشي لحاظ گرديده است .نمونه آماري در بخش كيفي 15 ،نفر از اساتيد هيئتعلمي رشته مديريت و مديران راهبردي
بهزيستي با روش نمونهگيري هدفمند از نوع نظري و در قسمت كمي ،نيز  12نفر از مديران خبره راهبردي بهزيستي شاغل
در سازمان بهزيستي خراسان رضوي با روش نمونهگيري تصادفي انتخاب شدند .روش تجزيهوتحليل دادههاي مصاحبه در
بخش كيفي ،شبکه مضامين و در بخش كمي تحليل آنتروپي شانون انتخابشده است .يافتههاي پژوهش در بخش كيفي
شامل  25مضمون سازماندهند در قالب 4مضمون فراگير (فردي،راهبردي ،سازماني و رهبري) و نتايج بخش كمي نشان داد
كه شايستگي راهبردي به عنوان مهمترين و شايستگي فردي به عموان كم اهميت ترين شاخص شناسايي شده اند .با توجه
به يافتههاي پژوهش ميتوان گفت مولفه هاي شناسايي شده براي ارزيابي شايستگي مديران راهبردي بهزيستي ميتواند مورد
توجه قرار گيرد.
کلیدواژهها :شايستگي ،مديران راهبردي ،آنتروپي شانون

 1اين مقاله برگرفته از رساله دكتري نويسنده اول مي باشد.
 2دانشجوي دكتري ،گروه مديريت آموزشي ،واحد نيشابور ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نيشابور ،ايران
 3استاديار ،گروه مديريت آموزشي ،واحد نيشابور ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نيشابور ،ايران (نويسنده مسئول) 3aeed1987@gmail.com:
 4استاديار ،گروه علوم تربيتي ،واحد بردسکن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بردسکن ،ايران
 5استاديار ،گروه مديريت ،واحد نيشابور ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نيشابور ،ايران
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 .1مقدمه
سازمانها بهمنظور نيل به اهدافي ايجاد گرديدهاند و ميزان موفقيت در نيل به اهداف سازماني در ارتباط
مستقيم با نحوه عملکرد نيروهاي انساني بهويژه مديران است [i ].مديران به سبب جايگاهي كه دارند
ميتوانند توفيقات ارزشمند و نيز ناكاميهايي را براي سامانه تحت مديريت خويش به وجود آورند .آنان با
برنامهريزي راهبردي ،تخصيص منابع ،سازماندهي افراد ،رهبري و مديريت عملکرد و ارزيابي و كنترل،
نقش مهمى در مسير تعالي سازمان دارند [i i ].همه مديران صرفنظر از جايي كه كار ميكنند يا كاري
كه انجام ميدهند وظايف مشابهي را انجام ميدهند بنابراين الزم است شايستگيها 1و توانمنديهاي
ويژهاي كه آنها را قادر ميسازد وظايفشان را به بهترين نحو ممکن انجام دهند را داشته باشند[i i i ] .
رويکرد شايستگي در حوزه مديريت منابع انساني ،رويکرد جديدي نيست .وايت )1959( 2براي اولين بار
اصطالح شايستگي را مطرح كرد .وي با معرفي واژه شايستگي براي توصيف ويژگيهاي فردي مرتبط با
عملکرد برتر معروف شد .اين مفهوم توسط مک كلند )1973( 3و تحت واژه شايستگي حرفهاي در انتقاد
به ارزيابي صرف افراد بر مبناي آزمونهاي هوش ذهني وارد ادبيات مديريت شد [i v].در تعريف شايستگي
ميتوان عنوان نمود كه شايستگي عبارت است از ويژگيهاي شناختي (مانند دانش و مهارت) ،احساسي
(مانند نگرشها و ارزشها) ،رفتاري و انگيزشي كه فرد را قادر به عملکرد موفق در شغل يا جايگاه خاص
ميسازد [v].شايستگي بيانگر تركيبي از انگيزش ،صفات ،خودپنداره ،نگرشها ،ارزشها ،محتواي دانش يا
مهارتهاي رفتارشناختي است كه ميتواند ميان كاركنان متوسط و برتر تمايز ايجاد كند [vi ].همانطور
كه از تعاريف مشخص است شايستگي بهعنوان مفهومي چندبعدي ميباشد كه ويژگيهاي انساني از قبيل
(استعداد ،صفات ،ارزش ،توانايي ،دانش ،مهارت ،ترجيحات و عقايد) و در مواردي شامل وظايف است[vi i ].
در دنياي پرتالطم كسبوكار كنوني ،سازمانها در تالش و رقابتاند تا شايستهترين مديران را بهعنوان
يک مزيت رقابتي ،شناسايي ،جذب و حفظ كنند.
مفهوم شايستگي ،در قلب مديريت منابع انساني است كه مبنايي را براي يکپارچگي فعاليتهاي كليدي
منابع انساني فراهم ميكند .درنتيجه يک رويکرد جامعي را نسبت به مديريت افراد در سازمانها توسعه
ميدهد [vi i i ].وجود نظام شايستهساالري در هر كشور باعث قوام ،مقبوليت و مشروعيت آن خواهد شد،
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لذا انتخاب و گزينش مديران شايسته در رأس سازمانها از اهميت خاصي برخوردار است .اداره سازمانها
و بنگاهها در عصر امروز ،بر پايه قانون مداري همراه بادانش ،بصيرت ،تخصص و تعهد اخالقي ،بهگونهاي
كه در داخل ،پاسخگوي نيازهاي معنوي و مادي جامعه و در سطح منطقهاي و جهاني ،توانايي برخورد با
انواع دگرگونيها را داشته باشند ،تنها از عهده كساني برميآيد كه در زمره نخبگان ،نوانديشان و
بهبيانديگر ،شايستگان باشد [i x].استقرار نظام شايستگي بهعنوان يکي از سياستهاي كالن و راهبردي
كشور در سند چشمانداز بيستساله و قانون برنامه چهارم مورد تأكيد قرارگرفته است .در شرايط پيچيده
و متحول جامعه امروز ،برنامههاي توسعه قابليتهاي مديران در سطوح مختلف مديريت كه بهمنظور
كارايي و اثربخشي فعاليتهاي آنان انجام ميگيرد ،مهمترين و ارزشمندترين هدف و رسالت سازمانها
محسوب ميشود[ x].
براي درك اينکه مديران در تعامل با سيستمهاي مديريتي بايستي از چه شايستگيهايي برخوردار باشند
الزم است سطوح مختلف مديريت در يک سازمان شناخته شود .هر سازماني ،در سه سطح مجزا ولي
متداخل عمل ميكند كه هركدام از اين سطوح نيازمند تركيب مهارتهاي مديريتي متفاوتي هستند .فهم
سطوح سهگانه مديريت ميتواند به تشخيص تمركز فعاليتها در سطوح مختلف در يک سازمان كمک
نمايد .درهرحال سطح مديريت ،نوع سازمان و موقعيتي كه سازمان در آن قرار ميگيرد ،از عوامل مهم
مؤثر بر مهارتها ،تواناييها و صالحيتهاي موردنياز جهت مديريت كردن ميباشد [xi ].مديران راهبردي
در عاليترين سلسلهمراتب اداري قرار ميگيرند ،لذا رفتار و نحوه اعمال مديريت راهبردي و تدابيري كه
در سازمان اعمال ميكنند ،اثرات وسيع و بلندمدت بر جا ميگذارد؛ بنابراين با توجه به نقش و تأثير
عميقي كه در سازمان دارند نحوه انتخاب آنان حائز اهميت است[xi i ].
ميتوان مديريت راهبردي را اينگونه تعريف كرد :هنر و علم تدوين ،اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفهاي
چندگانه كه سازمان را قادر ميسازد به هدفهاي بلندمدت خود دست يابد .همانگونه كه از اين تعريف
استنباط ميشود در مديريت راهبردي براي كسب موفقيت سازماني بر چندين عامل تأكيد ميشود:
هماهنگ كردن ،برنامهريزي ،مديريت مالي ،تفکر استراتژيک ]x[.مديران راهبردي با تکيهبر ذهنيتي پويا،
آيندهنگر ،جامعنگر و اقتضايي راهحل بسياري از مسائل سازمانهاي امروزي است [xi i i ].ازاينرو براي
انتخاب مديران راهبردي در سازمانها همواره بايد نظام مشخصي براي تعيين شايستگيهاي آنان در نظر
گرفت.
اما گام اول در دستيابي به نظام شايستهساالري و پيامدهاي آن شناسايي شايستگيها ميباشد به همين
دليل است كه عالوه بر مباحث نظري در باب الگوي شايستگي مديران ،پژوهشهاي متعددي هم در داخل
كشور و هم در خارج كشور در خصوص طراحي الگوي شايستگيهاي مديريتي انجامشده است .برخي از
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اين الگوها بر اين فرض استوار است كه همه مديران ويژگيهاي مشتركي دارند ،بنابراين حاوي
شايستگيهاي عمومي هستند .ازجمله اين الگوها ميتوان به الگوي هشت شايستگي بزرگ (رهبري و
تصميم گيري ،حمايت و همکاري ،تعامل و برقراري ارتباط ،تحليل و تفسير ،خالقيت و مفهومسازي،
سازگاري و انطباق ،سازماندهي و اجرا و تهور و عملکرد) اشاره نمود كه توسط بارترام )2005( 1بر اساس
فرا تحليل تدوينشده است؛ و يا در داخل كشور ميتوان به پژوهش ] [xi vاشاره كرد كه مهارتهاي
ادراكي ،تصميمگيري ،مهارتهاي ارتباطي ،كار تيمي ،عوامل شخصيتي ،ارزشهاي اخالقي ،مديريت افراد،
مديريت عملکرد ،شم تجاري و مهارت رهبري را بهعنوان شايستگيهاي موردنياز در سازمان گسترش و
نوسازي صنايع ايران ذكر كردهاند .درمجموع عليرغم متنوع بودن اين الگوها ،شايستگيهاي مشترك
زيادي بين آنها وجود دارد آما بااينوجود هر سازماني بايد متناسب با اهداف و وظايف آن سازمان ،الگوي
شايستگي منحصربهفردي طراحي گردد ][xv
ضرورت مهمي كه اين پژوهش بر پايه آن شکل خواهد گرفت توجه به مدل هاي شايستگي در سطح
كشور و سياست گذاري هاي كالني است كه براي آن اتخاذ مي شود .در كشور ما برخي از الزامات قانوني
از جمله سياست هاي كلي نظام اداري (بندهاي )6-1و مواد  53و  54فصل هشتم قانون مديريت خدمات
كشوري و آيين نام ي بند(ج 9و تبصره( )2ماده ي( )54اين قانون ،دستگاه هاي اجرايي كشور را موظف
به استقرار نظام مبتني بر شايستگي و توجه به احراز شايستگي ها و عملکرد موفق كاركنان خود در
مشاغل قبلي ،در هنگام انتخاب و انتصاب و ارتقاي شغلي آنان مي نمايد .لذا در انتصاب مديران راهبردي
بايد تناسب ويژگي ها و توانمندي هاي آنان با وظايفي كه قرار است انجام دهند در نظر گرفته شود و
براي برنامه ريزي آموزشي و اجراي دوره هاي آموزشي براي آنان نيازمند شناسايي دقيق و اولويت بندي
شايستگي هاي مورد نياز آنها مي باشد كه در صورت نپرداختن به اين موضوع كشور در بکارگيري
مديران راهبردي و موسسات آموزشي در برنامه ريزي آموزشي براي آنان با مشکل جدي مواجه مي
شوند .براساس سند چشم انداز  1404ايران بايد در سال مذكور به عنوان قدرت اقتصادي ،علمي و
فناوري منطقه تبديل شده باشد ،اين آرمان ضمن آنکه با دور انديشي ،پيش قدمي و استقبال از چالش
هاي آتي همراه است ،مستلزم مديراني با نگرش و درك درست از پيشگامي و برخورداري از شايستگي
هاي مديريتي در سطح استانداردهاي جهاني است و جز در سايه بازنگري و تقويت اطالعات و آگاهي
هاي پيشين مديران ميسر نيست[xvi ].
سازمان بهزيستي كشور با توجه به ارايه خدمات تخصصي متعدد ،لزوم همسويي و همافزايي با ساير
سازمانهاي رفاهي در راستاي نيل به چشمانداز  20ساله ،تحقق اهداف برنامههاي توسعه كشور و قانون
نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در جرگه سازمانهاي خاص قرار دارد .سازمان بهزيستي عليرغم

- Bartram
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برخورداري از بودجه وامکانات و نيروي انساني قابل توجه كه بعضا هم عرض بسياري از وزارت خانه
هاست ،امروزه با چالش هاي بسياري در حوزه خدمات دهي به جمعيت هدف روبروست.به عنوان مثال
از مجموع  2/5ميليون نفر جمعيت معلول شناسايي شده فقط نيمي خدمات اوليه را در يافت ميکنند و
اين درحالي است كه پيش بيني ميشود طي ده سال آينده تعداد معلولين به  6ميليون نفر برسد ،در
حوزه توانمند سازي خانواده ها و پيشگيري،كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي نيز سازمان بهزيستي
به عنوان اصلي ترين دستگاه متولي ،با توجه افزايش نرخ طالق به حدود  20درصد ،جوالن مواد مخدر
صنعتي وكاهش ميانگين سن اعتياد ،افزايش كودكان كار و  ...كار دشواري در پيش رو دارد .از اين رو
ضروري است كه مباحث مربوط به مديران راهبردي اين سازمان به طور مستقل مورد بررسي قرار بگيرد.
نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند افق و ديدگاه روشني را بر اثربخشي فعاليت مديران فراهم سازد و
اين مسئله را پاسخ خواهد داد كه با توجه به نوع فعاليت مديران راهبردي سازمان بهزيستي و چالش
هاي اجتماعي فراواني كه اين سازمان با ان دست به گريبان است آيا مديران راهبردي سازمان بهزيستي
از شايستگي هاي الزم برخوردار هستند و اين مديران براي احراز اين پست مهم بايد از چه توانمندي و
شايستگي هايي برخوردار باشند .بديهي است نتايج اين پژوهش كه منتهي به طراحي الگوي شايستگي
مديران راهبردي در سازمان بهزيستي مي گردد ،مي تواند گام بسيار مهمي در ايجاد بانک اطالعاتي
مديران فعلي و آتي ،جانشين پروري ،مديريت استعداد ،ارتقاء قابليت ها و بهبود فرآيند تصميم گيري
در انتصاب مديران اين سازمان با رويکرد ويژه به شايسته ساالري محسوب گردد تا مسائل ناشي از ضعف
هاي مديريت در اين بخش برطرف شود .بررسي و مطالعات يافتن پاسخ سوالهاي مطرح شده ،حکايت
از گستردگي و تنوع پژوهشها در حوزه شايستگيها به خصوص شايستگيهاي مديران در سطوح مختلف
و با ابعاد گوناگون عمومي ،كليدي و ممتاز و با رويکردهاي متفاوت ميباشد كه خود موكد اهميت موضوع
شايستگي و ضرورت پژوهش در اين حوزه ميباشد .اما در مطالعات و بررسيهاي انجام شده پاسخ روشن
و واضحي به سوال مطرح شده در خصوص اين پژوهش يافت نگرديد .مرور ادبيات تجربي پژوهش حاكي
از آن است كه تاكنون كمتر پژوهشي در داخل و خارج استخراج مدل شايستگي مديران راهبردي سازمان
بهزيستي را مورد بررسي قرار داده است .لذا هدف اصلي اين پژوهش طراحي الگوي شايستگي مديران
راهبردي سازمان بهزيستي خراسان رضوي و اولويت بندي مولفه هاي آن مي باشد.
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 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش
مفهوم شایستگي
اولين بار اصطالح شايستگي توسط وايت )1959( 1مطرح شد .وايت با معرفي واژه شايستگي براي
توصيف ويژگيهاي شخصيت مرتبط با عملکرد و انگيزهي باال معروف شد [xvi i ].پروفسور مک كللند 2
در مقالهاي با عنوان «آزموني براي ترجيح شايستگي بر هوش» 3نشان داد ،آزمون هوش ،پيشبيني
كننده ضعيفي براي توفيق فرد در شغل است؛ ازاينرو ،او شايستگيها را مالك گزينش توصيه
كرد [xvi i i ].در سال  1982مک كللند ،بوياتزيس و ريچ ،4در كتاب مدير شايسته اولين مدل
شايستگيها را ارائه دادند .تعريف آنان از شايستگي عبارت بود از «ويژگيهاي ريشهاي فرد – انگيزه،
خصوصيات ،مهارت ،نقش اجتماعي و مجموعه دانش كه او براي انجاموظيفه به كار ميبرد» ][xi x
شااايسااتگي محوري دانشپايه ،نگرشها ،مهارت و رفتارهاي قابلمشاااهده اساات كه منجر به برتري در
محيط كار ميشود][ xx
رويکرد لوساايا و لپسااينگر )1999( 5درباره شااايسااتگيها بر مبناي رفتار واقعي كارمند و تفکيک ميان
مجريان معمولي و مجريان برتر ميباشاد .شاايساتگي ازنظر ايشاان مجموعهاي از دانش ،مهارت و نگرش
تعريف ميشااود كه بر بخش اصاالي شااغل فرد (نقش يا مساائوليت وي) تأثيرگذار ميباشااد و با عملکرد
شاغلي وي ارتباط معنادار دارد و در مقابل اساتانداردهاي موردتوافق قابلاندازهگيري ميباشاد و از طريق
آموزش و توساعه قابلبهبود ميباشاد [xxi ].تعريف لبوترف :)1988( 6شاايساتگي فقط دانش و خصاوصايات
چگونگي انجام كار را شاامل نميشاود؛ بلکه تركيب شادن و هماهنگي بين اين عناصار را نيز در شارايطي
خاص دربردارد كه شااايد براي شاارايط ديگر نيز قابلاسااتفاده باشااد .در جدول  1برخي از تعاريف براي
نمونه آورده شده است.

1

- White
- McClelland
3 - Test for competence rather than on intelligence
4 - Bvyatzys and Ray
5 - lucia & lepsinger
6 - lebotrof
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جدول  )1تعاریف شایستگي] [xxi i
تعریف

نویسنده

شايستگي عبارت است از مشخصههاي اساسي
يک فرد كه ميتواند انگيزه ،خصيصه ،مهارت،
نمودي از تصوير شخصي يا نقش اجتماعي يا
بخشي از دانش كه فرد استفاده ميكند باشد.

بوياتزيس1982 ،1

شايستگي ويژگيهاي قابلاندازهگيري يک فرد
است كه به موفقيت در كار مرتبط است.

لومباردو و ايچينگر2001 ،2؛ به نقل از هرلين،3
2009

مشخصههاي اساسي فرد مثل انگيزه ،خصلت،
مهارت ،جنبههايي از خودشناسي ،نقش
اجتماعي ،دانش ،نگرشها ،روشهاي تفکر ،ايفاي
نقش و احساسات كه منجر به عملکرد اثربخش
يا برتر ميشود.

دابويز و روثول2004 ،

يک شايستگي قسمتهاي عمدهي يک شغل
درون سازمان را منعکس ميكند و با عملکرد
شغلي مرتبط است و بهطور رفتاري ميتواند
سنجيده شود.

ودرلي2005 ،4

شايستگي دستهاي از دانش ،مهارت و
تواناييهاي مربوطه است كه با عملکرد شغلي
اثربخش همبستگي داشته و ميتواند اندازهگيري
ارزيابيشده و با آموزش و توسعه بهبود يابد.

برگ ،دورنيل ،برگ ،ديويس و اسميت2002 ،5

شايستگي بايد فرهنگ و ارزشهاي سازمان را
منعکس كند.

بيهام ،اسميت و پيس2002 ،6؛ به نقل از
كامي2004 ،7

1

- Boyatzis
- Lombardo & Eichinger
3 - Herlain
4 - Weatherly
5 - Berge, deVerneil, Berge, Davis & Smith
6 - Byham, Smith & Paese
7 - Comey
2
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شايستگي مجموعهاي از دانش ،مهارت ،توانايي و
ساير ويژگيهاي شخصيتي مرتبط است كه
بهصورت هماهنگ براي ايجاد عملکردي
برجستهكار ميكنند.

ودرلي2005 ،

شايستگي عبارت است از تركيبي از دانش صريح
و ضمني ،رفتارها و مهارتهايي كه نيروي
پتانسيل الزم براي انجام اثربخش وظيفه را به
فرد ميدهد.

دراگانيديس و منتزاس2006 ،1

شايستگي چتري باز است كه آنچه براي موفقيت
نياز است توضيح ميدهد.

هرلين2009 ،2

شايستگي مجموعه رفتارها يا فعاليتهاي مرتبط،
انواع دانش ،مهارتها و انگيزههاست كه
پيشنيازهاي رفتاري ،فني و انگيزشي براي
عملکرد موفقيتآميز در يک نقش يا شغل
مشخص است.

كرمي1386 ،

فرهنگ آكسفورد شايستگي را بهعنوان قدرت،
توانايي و ظرفيت انجام يک وظيفه تعريف
ميكند.

كرمي1386 ،

همانطور كه در جدول فوق قابلمشاااهده اساات برخي پژوهشااگران شااايسااتگي را تركيبي از دانش و
مهارت دانسااته و برخي ديگر عالوه بر آن ،توانايي و نگرش را نيز لحاظ كردهاند و برخي شااايسااتگي را
منعکسكنندهي فرهنگ و ارزشهاي سااازمان دانسااتهاند بااينوجود به نظر ميرسااد برخي جنبههاي
تعاريف شااايسااتگي نساابتا ثابتاند .بررسااي و تحليل تعاريف فوق نشااان ميدهد كه نکات مشااترك
قابلتشخيصي در تمامي اين تعاريف وجود دارد كه عبارتاند از:
 شاايساتگي شاامل دانش ،مهارت و ويژگيهاي فردي ازجمله :انگيزه ،مفهومهاي ذهني ،ارزش،نگرش و ويژگيهاي فيزيکي

- Draganidis & Mentzas
- Herlin

1
2
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 شاايساتگي آن دساته از خصاوصايات شااغالن اسات كه زيربناي رفتارهاي موفق شاغلي آنان راتشکيل ميدهد و موجب عملکرد برتر و مؤثر فرد در آن شغل ،وظيفه يا شرايط ميشود.
 شاايساتگيها بايد قابلمشااهده و قابلاندازهگيري باشاند و باثبات و تکرار در رفتار فرد مشااهدهشوند] [xxi i i
در اكثر تعاريف آمده است شايستگي بايد:
❖ بهطور مؤثر و قابلاستفاده تعريفشده و از طريق رفتارهاي قابلمشاهده اندازهگيري شود.
❖ جنبههاي فرد مثل دانش ،مهارت و توانايي را بيشاتر از جنبههاي شاغل مثل وظايف و الزامات
شغل آشکار سازد.
❖ عملکرد خوب را از عملکرد بد تفکيک كند.
❖ با اهداف و نتايج سازماني پيوند داشته و براي آنها مهم باشد.
❖ از گروه يا دستههاي رفتارهاي قابلمشاهده ساخته شوند][xxi v
فرنهام )1990( 1بيان ميكند كه اگرچه واژهي شايستگي جديد و مد روز است اما مفهوم آن قديمي
است .كرستيد ( ) 1998براين باور است كه رويکرد شايستگي ،رويکرد جديدي در مديريت منابع انساني
نيست و روميها در تالش براي دستيابي به صفات جزئي و تفصيلي سرباز خوب رومي از آن استفاده
ميكردند][xxv
شایستگي مدیران
رويکرد شااايسااتگي در مديريت منابع انساااني رويکرد جديدي نيساات و ردپاي آن را ميتوان در متون
فلسافي افالطون و روم باساتان كه شاکلي از شاايساتگي را در تالش براي ارائه ويژگيهاي يک سارباز خوب
رومي 2به كاربردند ،يافت .ادبيات مربوط به مديريت و رهبري ساارشااار از تحقيقاتي اساات كه در آنها
ميخواهند ويژگيهاي يک رهبر خوب 3را تعريف كنند و روانشاناساان ساالهاسات كه درصاددند رابطهاي
منطقي بين ويژگيهاي فردي ،رفتاري و خروجيهاي كار را مشااخص نمايند .از اواسااط دهه هشااتاد،
توساعه و ارزيابي شاايساتگيهاي مديريتي موردتوجه ساازمان قرار گرفت .دليل عمده چنين توجهي ،اين
باور بود كه توساعه شاايساتگيهاي مديريتي منافع بيشاماري را براي ساازمان به همراه دارد و اين باور
هنوز پابرجاسات .فايول 4اعتقاد راساخ داشات كه مديريت يک اساتعداد ذاتي نيسات ،بلکه مانند هر مهارت
ديگر قابل اكتساااب اساات .اعتقاد عمومي و رايج قبل از او اين بود كه «مديران زاده ميشااوند ،نه اينکه
1

- Furnham
- The Good Soldier Roman
3 - Good leader
4 - Fayol
2
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سااخته ميشاوند» .فايول براين باور بود كه اگر اصاول زيربنايي مديريت شاناخته و درك شاود ،مديريت را
ميتوان آموخت] [xxvi
در تعريف شايستگي مديران گفته اند :خصوصيات و رفتارهايي كه منجر به اثربخشي مديران در محيط
شغلي شود؛ مانند دانش ،مهارتها ،ويژگيهاي شخصيتي ،نگرش ،اعتبار حرفهاي و غيره[ ]xiكرون در
تحقيق خود بر اساس تحقيقات قبلي در ارتباط با شايستگيهاي مديريتي ،شايستگيهاي حساسيت،
خالقيت ،نتيجه گرايي ،ابتکار ،سازگاري ،مهارت ارتباطي و تصميمگيري را بدون توجه به نوع سازمان و
زمينه مربوطه و مناسب براي انواع سازمانها استخراج كرده است ]vii[.اسپنسر 1پنج سطح مختلف از
شايستگي ها را تعريف كرد :انگيزه ،صفات ،تصور از خود ،دانش و مهارت .آنها استدالل كردند كه
شايستگيها ويژگيهاي اساسي فردي هستند كه بهطوركلي به معيار مرجع عملکرد مؤثر و يا برتر در يک
وضعيت شغلي مرتبط ميشوند .اين تحقيق باعث شد بسياري از سازمانها به تعريف مدلهاي شايستگي
مدير خود به اميد ايجاد سيستمهاي منابع انساني كه آنها را در انتخاب و توسعه افراد با عملکرد باال
براي پر كردن پستهاي مديريتي كمک خواهد كرد ،بپردازند .تحقيقات شايستگي مديريتي بهمنظور
تعريف اين كه آيا مشخصات عمومي شايستگي براي همه مديران در تمام سطوح وجود دارد و يا اگر
سطوح مختلف مديران نياز به شايستگيهاي مختلف براي موفقيت دارد ،ادامه دارد .تا به امروز ،اينيکي
از مباحث كانوني در تحقيقات شايستگي باقيمانده است .سازمانها جهت توضيح معيارهاي اساسي يک
شغل خاص ،بيش از سه دهه در حال طراحي و كاربرد مدل شايستگي ميباشند]xiv[.
پیشینه پژوهش

محقق

سال

][9

1399

عنوان
طراحي الگوي شايستگي مديران
آموزشي براي استفاده در مركز
ارزيابي و توسعه

نتايج/يافته ها
نتايج پژوهش نشان داد مولفه هاي الگوي شايستگي مديران آموزش و
پرورش جهت استفاده در كانون ارزيابي عبارتند از :شايستگي دانشي،
شايستگي حرفه اي ،شايستگي شخصيتي ،شايستگي اجراي اجرايي،
شايستگي رهبري و هدايت ،شايستگي ارتباطي و شايستگي ادراكي؛ كه هر
كدام از اين مولفه ها شامل زيرمولفه ها و شاخص هايي هستند كه بيشتر
آنها در بين مديران مدارس ،مياني و عالي آموزش مشترك است و در
بعضي شاخص ها هم متمايز هستند

- Spencer

1
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] [xxvi i

1399

طراحي مدل شايستگيهاي بنيادي و
فناورانه مديران حوزه فناوري
اطالعات

نتايج نشان داد كه مهمترين اليه هاي شايستگي مديران حوزه فناوري
اطالعات در بعد شايستگي هاي بنيادي شامل اليه شايستگي هاي عمومي
فردي و اليه شايستگي هاي آموزشي و در بعد شايستگي هاي فناورانه
شامل اليه شايستگي هاي عمومي و اليه شايستگي هاي حرفه ايي مديران
فناوري اطالعات است

] [xxvi i i

1398

تدوين مدل فرايندي شايستگي هاي
مديران منابع انساني بخش دولتي با
تاكيد بر سياست هاي كلي نظام
اداري.

نشان داد چهار معيار اصلي مدل شامل (ويژگي هاي فردي ،مهارت هاي
مديريتي ،توانايي هاي فردي و عوامل سازماني) است

][iii

1395

مدل شايستگي مورد نياز مديران و
متخصصان منابع انساني در شركت
گاز استان آذربايجان شرقي با
استفاده از تکنيک ISM

نشان دادند كه توجه به معمار و شريک استراتژي ،توانايي مديريت تغيير و
تحول سازماني ،توانايي كشف ،جذب و نگهداشت استعدادها ،توانايي در
طراحي و بازنگري سازمان ،توانايي مديريت فرهنگ سازماني ،درك و
شناخت كسب و كار ،معمار و مجري عمليات و فرآيندهاي ،اعتبار فردي،
تکنولوژي و توسعه دهنده سرمايه انساني" به عنوان شايستگي هاي مورد
نياز مديران و متخصصان منابع انساني ضروري است

][xxi x

1393

طراحي مدل شايستگي مديران در
سازمان هاي فرهنگي كشور

درپژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه فهرست شايستگي هاي مديران
دانشگاه بر مبناي سه چارچوب شايستگي هاي مديريتي ،فردي و اجتماعي
استوار مي باشد.

][xxx

2018

رابطه بين تفکر استراتژيک و
اثربخشي رهبري در بانکهاي بومي
كنيا

دراين پژوهش كه به بررسي رابطه ميان تفکر استراتژيک و اثربخشي
رهبري در بانکهاي كشور كنيا پرداخته اند ،به شايستگي هاي مرتبط با
تفکر استراتژيک و شايستگيهاي مرتبط با اثربخشي رهبران شامل تفکر
استراتژيک عمومي ،تمركز بر روي اهداف ،داشتن نگاه سيستمي و
سازماندهي گروهي اشاره شده است

] [xxxi

2016

بررسي مدل هاي شايستگي مديران
در بخش دولتي

نتايج در سه بخش فرآيند آموزش ،پاداش و استخدام مورد بررسي قرار
گرفته است .نتايج نشان داد كه اين سه محور بايد به عنوان اصلي ترين
مولفه هاي شايستگي مديران در نظر گرفته شود.

] [xxxi i

2016

يک الگوي شايستگي براي مديران
بهداشت عمومي

تجزيه و تحليل موضوعي براي رمزگذاري داده ها مورد استفاده قرار گرفته
كه به هشت بعد هوش و استعداد ،آگاهي و دانش عمومي ،نگرش هاو ارزش
ها ،ويژگي هاي شخصيتي ،مهارت هاي تصميم گيري ،مهارت هاي
ارتباطي ،توانايي هاي مديريت و رهبري اشاره شده است.
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] [xxxi i i

2109

توسعه مدل شايستگي_هاي براي
قرن  21در سازمان پسوند

با توجه به نتايج برخي از شايستگيهاي موردنياز مديران شناسايي عبارتاند
از :ارتباطات اثربخش ،يادگيري مستمر ،مديريت اثربخش منابع،
انعطافپذيري ،ادراك ميان فردي ،حرفهاي گرايي ،كار تيمي و رهبري و
درك سازمان.

][xxxi v

2020

طراحي سيستم آموزش براي مدير
سطح مياني در شركت هاي زغال
سنگ بر اساس مدل شايستگي

شايستگيهاي موردنياز مديران ،نفوذ و تأثيرگذاري ،مسئوليت اجتماعي،
توانايي پژوهش ،ميل به موفقيت ،توانايي تصميمگيري ،مهارت بين فردي،
ابتکار ،اعتمادبهنفس و توانايي مديريت منابع انساني هستند

][xxxv

2020

كاوش كردن عملکرد باال صالحيت
هاي ضروري مديران

به اين نتيجه رسيد براي عملکرد باال ،افراد نياز دارند كه شايستگيهايي
مانند موفقيتمداري ،نفوذ ،تفکر مفهومي ،تفکر تحليلي ،قوه ابتکار،
اعتمادبهنفس ،درك ميانفردي ،جستوجوي اطالعات ،كار تيمي و مشاركت
و تخصص را داشته باشند

بررسي پيشينه پژوهش نشان مي دهد كه تا كنون چارچوب بومي و مناسبي براي تدوين الگوي شايستگي
مديران راهبردي بهزيستي ارائه نشده است .لذا مسئله اصلي اين پژوهش نبود الگوي مناسبي براي تعريف
و سنجش شايستگي مديران راهبردي است.با توجه به انچه بيان شد هدف كلي اين پژوهش توسعه دانش
مربوط به تدوين الگوي شايستگي در ابعاد نظري و عملي متناسب با عملکرد سازمان بهزيستي باالخص
مديران آن است تا اين سازمان بتواند به سرعت شايستگي هاي مورد نياز سطح راهبردي خود را شناسايي
كرده و آن را در قالب الگويي منظم تدوين نمايد ،در راستاي پاسخگويي به مسئله اصلي اين پژوهش و
تامين هدف كلي آن سوال هاي اساسي اين پژوهش به شرح زير است:
 .1الگوي مناسب شايستگي مديران راهبردي بهزيستي چگونه است؟
 .2اولويت بندي اين مولفه ها بر حسب اهميت از ديدگاه خبرگان چگونه است؟
 .3روششناسي پژوهش
پژوهش حاضاار ،ازنظر هدف در زمره پژوهشهاي كاربردي اساات كه بهصااورت ميداني انجام گرديد .روش
پژوهش حاضار از نظر روش گردآوري دادهها آميخته اسات كه بهصاورت كيفي-كمي اجرايي گرديده و طرح
پژوهش اكتشاافي متوالي و از نوع ابزارساازي اسات .بدينصاورت كه ابتدا بخش كيفي در جهت شاناساايي
مؤلفههاي شاايساتگي مديران راهبردي و در ادامه بخش كمي جهت بررساي آماري ،يافتههاي بخش كيفي
انجام گرديد.
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اين پژوهش در بخش كيفي با روش تحليل مضامون انجامشاده اسات .تحليل مضامون ،روشاي براي شاناخت،
تحليل و گزارش الگوهاي موجود در دادههاي كيفي اساات .اين روش فرآيندي براي تحليل دادههاي متني
اسات و دادههاي پراكنده و متنوع را به دادههايي غني و تفصايلي تبديل ميكند ] [xxxviچهار روش مرساوم
در تحليل مضامون به اين شارح هساتند :الف) قالب مضاامين ب) ماتريس مضاامين ج) شابکه مضاامين د)
تحليل مقايسااهاي ] [ xxxvi iدر اين پژوهش از روش تحليل شاابکه مضااامين اسااتفادهشااده اساات .شاابکه
مضاامين روش مناسابي در تحليل مضامون اسات كه آترايد – اساترلينگ آن را توساعه داده اسات .شابکه
مضاامين ،بر اسااس روندي مشاخص ،پايينترين ساطح قضااياي پديده را از متن بيرون ميكشاد (مضاامين
پايه)؛ ساپس با دساتهبندي اين مضاامين پايهاي و تلخيص آنها به اصاول مجردتر و انتزاعيتر دسات پيدا
ميكند (مضااامين سااازمان دهنده)؛ در قدم سااوم ،اين مضااامين عالي در قالب اسااتعارههاي اساااسااي
گنجاندهشاده و بهصاورت مضاامين حاكم بر كل متن درميآيند ]  [ xxxvi i iساپس اين مضاامين بهصاورت
نقشاههاي شابکه تارنما ،رسام و مضاامين برجساته هر يک از اين ساه ساطح همراه با روابط ميان آنها نشاان
داده ميشود.
مشاركتكنندگان در اين پژوهش  15نفر از اساتيد دانشکدههاي مديريت و مديران خبره راهبردي
بهزيستي شاغل در سازمان بهزيستي استان خراسان رضوي بودند كه به روش نمونهگيري هدفمند و
قضاوتي انتخاب شدند .حجم و تعداد افراد نمونه با توجه به سطح اشباع نظري در نظر گرفته شد .اشباع
نظري زماني اتفاق ميافتد كه محقق به اين نتيجه برسد كه در مرحلهاي از كار به مفاهيم و پاسخهاي
مشابه دستيافته و مفاهيم جديدي ظهور نيابد در حين تحقيق نيز جمعآوري دادهها با استفاده روش
مصاحبه نيمه ساختاريافته انجام و مصاحبهها تا زمان اشباع دادهها ادامه يافت يعني با افزايش تعداد
مصاحبهها نظر جديدي از افراد يافت نشد و نظرات ساير مصاحبهشوندگان همانند نظرات قبلي تکرار
ميشد .مدت مصاحبهها بين  30تا  60دقيقه متغير بود .معيارهاي ورود به پژوهش ،سابقه كاري باالي
 15سال ،رضايت داشتن به شركت در پژوهش و توانايي بازگويي تجارب بود .معيار خروج از پژوهش
شامل عدم تمايل به شركت در ادامه فرآيند پژوهش بود.
جدول  )2ویژگيهای جمعیت شناختي مصاحبهشوندگان
ويژگيهاي جمعيت
شناختي
جنسيت
سطح تحصيالت
سابقه كار

گروهها

فراواني

درصد فراواني

زن

6

%40

مرد

9

%60

كارشناسي ارشد

2

%13/33

دكتري

13

%86/67

 20 – 15سال

2

%13/33
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 25 – 21سال

8

%53/33

 30 – 26سال

5

%33/34

براي بررسي روايي و پايايي از روش]  [xxxi xاستفاده شد .گوبا و لينکلن ،چهار مالك باورپذيري،1
اعتمادپذيري ،2تاييدپذيري 3و قابليت انتقال 4را براي بررسي قابليت اعتماد معرفي نمودند .باورپذيري با
قابلباور بودن يا قانعكننده بودن پژوهش در ارتباط است ،باورپذيري را استداللها و فرآيندهاي ضروري
براي اعتماد به نتيجه تحقيق بيان ميدارد .در اين پژوهش براي باورپذيري از چهار روش مميزي بيروني5
و بازبيني نتايج توسط اطالعرسانها و چند سويه سازي و درگيري طوالنيمدت استفاده شد.
در فاز كمّي ،جامعه آماري شامل خبرگان و اساتيد دانشگاهي است كه به تعداد  12نفر از آنها
پرسشنامهاي در زمينه مولفه هاي شايستگي مديران راهبردي كه با استفاده از پيشينه پژوهش و نظرات
خبرگان در حوزه مديريت راهبردي طراحيشده بود ارسال شد .اين پرسشنامه از نوع بسته پاسخ و شامل
 25مقوله و  4شاخص بود كه بر اساس اهميت امتيازبندي پاسخدهندگان ثبت ميگرديد .براي وزن دهي
شاخصها از روش آنتروپي شانون استفادهشده است در ذيل بهصورت خالصه اشاره ميگردد .از جمله
روشهاي تعيين وزن شاخصها ،ميتوان از روش آنتروپي شانون استفاده نمود .به منظور ماتريس
تصميمگيري از فرمول ( )1استفاده مي شود.
فرمول ()1

; ∀i, j

Fij
m
∑i=1 Fij

= Pij

آنتروپي در تئوري اطالعات معياري اسات براي مقدار عدم اطمينان بيانشاده توساط يک توزيع احتمال
گساساته) ، (piاين عدم اطمينان بهصاورت زير تشاريح مي شاود [xl ].ابتدا ارزشاي را با نماد  Eمحاسابه
مي شود:
فرمول ()2

n

] E = −K ∑[pi . Lnpi
i=1

K=1/lnm

1.

Credibility
dependability
3. Confirmability
4. Transferability
5. External audit
2.
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سرانجام براي اوزان ) (Wjاز شاخصهاي موجود خواهيم داشت:
d
فرمول ()3
wj=∑n j d ; ∀j
j=1 j

 .4یافتههای پژوهش
سوال اول پژوهش :الگوی مناسب شایستگي مدیران راهبردی بهزیستي چگونه است؟
سهگام اصلي تحليل شبکه مضموني شامل تجزيه متن ،اكتشاف متن و سپس يکپارچه كردن اكتشافها
است .در گام اول ابتدا مصاحبههاي ضبطشده بهصورت مکتوب درآمده ،سپس با يادداشتهاي
برداشتهشده طي جلسات مصاحبهها تکميلشده است .پسازآن بامطالعه دقيق متون ،ابتدا براي هريک
از مصاحبههاي تهيهشده ،همه ايدههاي مستقل در قالب مضامين پايه شناساييشده و به هركدام يک كد
اختصاص دادهشده است .اين كار براي هركدام از مصاحبهها ،انجامشده و در صورت وجود بخشهايي با
مضامين مشابه در متن مصاحبههاي قبلي ،از همان كدهاي قبلي ،بهعنوان نشانگر آنها استفادهشده است.
در اين پژوهش تعداد  78مضمون پايه استخراج شد .پس از دست يافتن به مضامين پايهاي ،مضامين
سازمان دهنده و مضامين فراگير با توجه به مضامين پايهاي انتزاع شدهاند .در اين مرحله سعي شده است
با سازماندهي مجدد مضامين اوليه يا همان مضامين پايهاي به مضامين انتزاعيتري دستيابيم كه ما را
به مضمونهاي اصليتر ،فراگيرتر و مركزيتر رهنمون سازد .در اين مرحله تعداد  25مضمون سازمان
دهنده استخراجشده است .با بررسي و تحليل مضامين مرتبط  4مضمون فراگير الف) شايستگي هاي
راهبردي ب) شايستگي هاي فردي ج) شايستگي هاي سازماني و د) شايستگي هاي رهبري استخراجشده
است كه در ادامه در جدول  3ارائهشده است.
جدول  )3مضمونهای مرتبط باشایستگي های مدیران راهبردی
مضمون فراگیر

شایستگي
راهبردی

مضمونهای سازمان
دهنده

نتيجه گرايي

مضمونهای پایه
ارائة روشي منظم و مدون ،براي تعيين فعاليت
هاي اثربخش در به انجام رساندن مأموريت ها و
مسئوليت هاي محوله به حوزة مديريت براساس
چشم انداز كالن و برنامة راهبردي سازمان
برخورداري از تفکر اجرايي و تمركز تالش هاي
شخصي براي كسب نتايج بهره ور و متناسب با
اهداف سازماني
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هدف گذاري

ايجاد ،توسعه و حفظ ارتباطات ،روابط و
پيوندهاي داخلي و خارجي به منظور تسهيل
دستيابي به اهداف سازماني و مأموريت هاي
برخاسته از چشم انداز و راهبردها
برخورداري از توانايي الزم به منظور تعريف
اهداف مشخص ،شفاف ،قابل اندازه گيري ،قابل
حصول ،واقعي و معين در محدودة زماني مناسب
همسوسازي رفتار فردي با اهداف سازماني

تفکر تحليلي

تحليل و قضاوت و حل مسئله
شناخت و تحليل و درك وظايف سازمان هاي
مرتبط
تفسير ،ايجاد ارتباط و تحليل يکپارچة اطالعات
به منظور ارزيابي منطقي موقعيت ها با استفاده
از منطق استقرايي و استنتاجي
به زير سؤال بردن رويکردهاي متداول و كشف
جايگزين ها و پاسخ به چالش ها
به كارگيري راهکارهاي خالقانه ،شهودي و
ديدگاه هاي جديد
هوش و قضاوت طرح ريزي و اولويت بندي
مسائل راهبردي

مديريت تغير

استقبال از تغيير و آغازگري و تسهيل تأثير آن
بر افراد ،بخش ها و سازمان از طريق ايجاد يک
استراتژي تغيير پايدار
فراهم آوردن جوي مثبت و خوش بينانه براي
تغيير و رفع موانع موفقيت
توانايي طراحي و بازنگري در سازمان
پايدارسازي تغيير از طريق اقدامات منابع انساني
توجه به مغايرات و شناسايي سريع مباحث
كليدي

تفکر راهبردي

تمايل به ديدن چشم اندازها و افق هاي دور
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توانايي تفکر راهبردي و بلندمدت جهت ايجاد و
تبيين اهداف استراتژيک و راهبردهاي سازماني
به صورت مرتبط و هم افزا
توانايي خلق ،گسترش و پيگيري چشم انداز
مطلوب

آگاهي محيطي

پايش روندهاي محيط جهت پيش بيني اثر آنها
بر سازمان
آگاهي از نظام اعتقادي ،سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جامعه
توانايي پيشبيني تحوالت و آماده بودن براي
آينده

دانش راهبردي

جهت گيري راهبردي ،شناخت و درك شرايط
بين المللي و روندهاي سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي
آشنايي با چشم اندازها و رسالت كشور
تبيين جايگاه بخشي در تحقق شاخص هاي
توسعه اي ،فرايندهاي تصميم گيري و خط مشي
گذاري عمومي

تعهد ايماني

عدالت در مصرف بيت المال و پرهيز از اسراف،
داشتن اعتقاد و پايبندي به ضرورت تعريف و
ترويج ارزش ها و اصول اخالقي ناظر بر حرفة
مديريت و حفظ صداقت
راستي و سالمت اداري و قابليت اجراي اين
اصول در مراودات درون سازماني و برون سازماني
به صورت يک الگوي اخالقي

انعطاف پذيري

حفظ آرامش و متانت در شرايط دشوار و پيش
بيني ناپذير،
تالش براي بررسي و حل مسائل با شکيبايي
كامل و برخورداري از توانايي تحمل فشار و
استرس در شرايط گوناگون

شایستگي های
فردی
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تنظيم رفتارها براي كار كردن به طور مؤثر و
كارامد در موقعيت هاي متغير و محيط ها و
فرهنگ هاي گوناگون و با افراد مختلف و تيم
هاي مديريتي براي حداكثر استفاده از منابع و
توانمندي هاي موجود سازمان
بردباري فرهنگي و هدايت ديگران

خودكارآمدي

ايمان به توانايي هاي ذاتي و استعدادهاي فطري
خويش
اطمينان از پيشرفت مستمر در افزايش دانش و
مهارت ها ،رويکردها و درگير شدن در تجربيات
و چالش هاي جديد
مهارت ها و توانمندي هاي اجتماعي

مسئوليت پذيري

پذيرفتن مسئوليت در قبال تصميم ها و اقدام
هاي خود و نتايج آن در سازمان
روحيه خدمتگزاري و مهرورزي
پذيرفتن مسئوليت شکست ها
صراحت و قاطعيت

خودانگيزشي

انگيزة دروني الزم و كافي براي تالش جهت فراتر
رفتن از متوسط عملکرد در خود
حفظ انرژي ،هيجان و خوشبيني در كارها

خود مديريتي

مديريت مؤثر عواطف و هيجان ها ،منابع و زمان
خود
ايجاد تعادل كار و زندگي و بهبود كيفيت زندگي
كاري

خودآگاهي

آگاهي از ارزش هاي شخصي ،و الگوهاي اخالقي
شناخت سبک روابط بين فردي ،نقاط قوت و
ضعف و عواطف شخصي و درك تأثير آن بر
روابط با ديگران
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تصميم گيري

مقايسه داده ها از منابع گوناگون واستفاده از
رويکردهاي كارا به منظور انتخاب مجموعه اي از
اقدامات يا ايجاد راهکارهاي مناسب

مديريت عملکرد

شناخت و درك مسائل تخصصي و حرفه اي در
حوزة كاري و نقش آن در خروجي ها و هدايت
مديريت براي بهبود شاخص هاي عملکردي
توان ارزيابي فعاليت هاي افراد تحت سرپرستي
خود ،ارائة بازخوردهاي رفتاري و عملکردي
سازنده به آنها با هدف نظارت مؤثر
مهارت الزم براي شناخت فرايندهاي كاري و
سازماني و وظايف شغلي و تشخيص اهميت و
اولويت آنها را دارد و براساس توانمندي افراد
توانايي ارزيابي قبل از اقدام و اقدام بر اساس
ارزيابي و شناخت

شایستگي

مديريت منابع

اهتمام به آموزش ،پرورش نيروي انساني
تبليغ افکار و ايده ها ،ايجاد محيط كار بهره ور و
انجام كار با بهره وري
فرايند به كارگيري مؤثر و كارامد منابع مادي،
اطالعات و دانش سازماني و اعمال مديريت كارا

سازماندهي

رعايت سلسله مراتب
شناخت و درك كاركرد سازمان ،ساختار و
فرهنگ سازماني آن
ايجاد همکاري هاي سازماني و هماهنگي با حوزه
هاي گوناگون داخل سازمان و خارج سازمان

برنامه ريزي

برنامه ريزي بر مبناي مشاهدات عيني
برنامه ريزي بر اساس خرد جمعي

پاسخگويي

تعهد به وظايف و مسئوليت هاي مديريتي خود
(جامعه ،دولت ،شهروندان ،كاركنان و ارباب
رجوع)

سازماني
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ارائة پاسخ الزم به درخواست زيردستان و ارباب
رجوع و راهنمايي و همراهي با آنان،
آمادگي كامل براي ارائة خدمت و درك و توجه
به نيازهاي زيردستان در عملکردهاي سازماني و
كسب رضايت ارباب رجوع در ارائة خدمات
باكيفيت
پيگيري و حضور در صحنه

مربي گري

تسهيم اطالعات ،تجريه ها و آموخته هاي خود با
ديگران
ايجاد هم افزايي درسازمان
توجه به ابعاد عاطفي كاركنان
پديد آوردن احساس مفيد بودن در كاركنان با
ارائه گزارش پيشرفت
توجه به نياز و تنوع مخاطببين

تفويض اختيار

تقسيم كار و تفويض اختيار ميان افراد و
واحدهاي سازماني و گروه هاي كاري و ايجاد
ارتباط ميان آنان

شایستگي
مديريت تعارض

توانايي تعريف منابع ايجاد تعارض بين خود و
ديگران و گام برداشتن در جهت غلبه بر
ناهماهنگي ها با تمركز بر روي حل مسائل
توانايي مديريت فرهنگ سازماني
مهارت هاي استدالل اجتماعي

كار تيمي

ايجاد محيطي مناسب براي انجام كار گروهي
تشکيل و هدايت گروه هاي كاري گوناگون با
استفاده از ابزارهاي نوين مديريتي در جهت
تحقق اهداف سازمان
اقدام براي انجام امور در حوزة مسئوليت خود با
جلب مشاركت سايرين (كاركنان و ارباب رجوع)
و اخذ پيشنهادهاي آنان براي بهبود فعاليت ها

رهبری
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توسعه روابط انساني
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ايجاد و حفظ پايگاه قدرت ،مذاكره ،كسب توافق
و تعهد
ايجاد و نگهداري روابط سالم و بهره مندي از
هوش عاطفي و هيجاني
ايجاد فضاي مؤثر كاري بين خود و ديگران از
طريق ايجاد اعتماد ،همدلي ،گوش سپردن به
ديگران
توانايي برقراري رابطة مبتني بر احترام و درك
متقابل با افراد مختلف و برقراري ارتباط متقابل
بين اجزاي مختلف كار

بر اساس تحليلهاي انجامشده ،شبکه مضامين شايستگي هاي مديران راهبردي در شکل شماره  1نمايش
دادهشده است.

شکل  .1شبکه مضامین شایستگي های مدیران راهبردی
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سوال دوم پژوهش :اولویت بندی این مولفه ها بر حسب اهمیت از دیدگاه خبرگان چگونه
است؟
ازآنجاكه ميزان اجماع خبرگان در خصاوص ابعاد شاايساتگي مديران با اساتفاده از آنتروپي شاانون اساتفادهشاده،
بر اسااس الگوريتم در بخش قبل ،به اساتخراج درجه اهميت هر يک از مقولهها پرداختهشاده اسات .جدول ()4
ماتريس دادههاي بهنجار شده با فرمول ( )1را نشان ميدهد.
جدول  )4ماتریس دادههای بهنجار شده برای مقولههای مربوط به خبرگان
فردی

راهبردی

رهبری

سازماني

خبرگان
.1

0.050

0.072

0.128

0.217

.2

0.100

0.072

0.128

0.130

.3

0.050

0.072

0.051

0.130

.4

0.026

0.038

0.027

0.049

.5

0.075

0.072

0.051

0.043

.6

0.050

0.203

0.051

0.130

.7

0.075

0.072

0.051

0.043

.8

0.050

0.072

0.051

0.043

.9

0.050

0.072

0.051

0.043

.10

0.300

0.072

0.128

0.043

.11

0.100

0.072

0.128

0.043

.12

0.050

0.072

0.128

0.043

جدول ( )5ميزان عدم اطمينان ) (Ejحاصاال از هر يک از مقولهها طبق فرمول ( )2را نشااان ميدهد.
الزم به ذكر است كه K=0.4024
جدول  )5میزان عدم اطمینان ) (Ejحاصل از هر یک از مقولهها
مقوله

فردی

راهبردی

رهبری

سازماني

ضريب اهميت ()Ej

0.886

0.945

0.937

0.898

ضريب اهميت هر يک از مقولهها با استفاده از فرمول ( )3در جدول ( )6آمده است.
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جدول  )6ضریب اهمیت هر یک از مقولهها
مقوله

فردی

راهبردی

رهبری

سازماني

ضريب اهميت ()Wj

0.161

0.172

0.170

0.163

در خصااوص مؤلفههاي شااايسااتگي مديران راهبردي بهزيسااتي از ميان شاااخصهاي پيشاانهادي و
شاناسااييشاده از مباني نظري 4 ،مؤلفه شاايساتگي راهبردي ،رهبري ،فردي و ساازماني با  77شااخص
مورد تائيد خبرگان قرار گرفت .ضاريب اهميت شاايساتگي راهبردي  0.172بهدساتآمده اسات و بهعنوان
بيشااترين اهميت نساابت به بقيه مورد تائيد قرارگرفته اساات .همچنين نتايج تحقيق نشااان ميدهد كه
اجماع نظرات خبرگان در شايستگي فردي با كمترين ضريب اهميت به ميزان  0.161بهدستآمده است.
 .5بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش ،الگوي مفهومي براي تدوين مدل شايستگي مديران راهبردي در سازمان بهزيستي ارائه نمود.
بر اين اساس ،گامهاي عملياتي طراحي مدل شايستگي شامل استخراج شايستگيهاي اوليه از مطالعات
تطبيقي در حوزه فعاليت سازمان ،دستهبندي شايستگيهاي استخراجشده از مطالعات تطبيقي ،بررسي
كمي اهميت هر يک از شايستگيهاي دستهبنديشده بر اساس پرسشنامه ،بررسي كيفي شايستگيهاي
اولويتدهي شده بر اساس تکنيک دلفي و شرح شغلهاي مشاغل براي تکميل شايستگيهاي اوليه و
سپس تدوين مدل شايستگي با توجه به ابعاد فعاليتهاي سازمان ميباشد .براي اين منظور بامطالعه
منابع معتبر بينالمللي ،مشاهده شد كه سازمانها و نهادهاي بينالمللي مختلفي شايستگيهايي را براي
مديران تدوين و منتشر نمودهاند كه قابلاستفاده است .همچنين يافتههاي تحقيق نشان داد كه
شايستگيهاي استخراجشده از مطالعات تطبيقي ،از منظر كارشناسان و خبرگان حوزه مديريت منابع
انساني كامال مناسب و براي انجام موفق فعاليتها در اين حوزه ضروري است .همچنين اليهبندي
شايستگيها در چهار اليه پايه ،راهبردي ،فردي ،سازماني و رهبري كامال منطبق بر نيازها و نظرات
خبرگي افراد سازمان بوده و جهت عملياتي كردن و هم راستاسازي فعاليتها در ذيل مأموريتها و وظايف
راهبردي سازمان مفيد ميباشد .اين شايستگيها با در نظر گرفتن استانداردهاي خروجي و عملکرد شغلي
كه از افراد انتظار ميرود تعريف و در نظر گرفتهشدهاند.
همراستا با نتايج اين پژوهش !]ix], [Error! Bookmark not defined.],[iii],[Error
!Bookmark not defined.],[Error! Bookmark not defined.],[Error
[ Bookmark not defined.نتايج مشابه اي را ارائه داده اند.با توجه به اهميت جايگاه و نقش
مديران به عنوان برنامه ريزان ،ادارهكنندگان و هدايت گران سازمان ،موفقيت نصيب سازمانهايي خواهد
شد كه با بهكارگيري مؤثر انتخاب ،انتصاب ،پرورش و توسعه مديران ،فقط بر اساس شايستگي ،نظارت و
ارزشيابي مستمر و تشويق به مشاركت در فعاليتها و تصميمگيريها ،بهره وري و تعالي سازمان را تضمين
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نمايند .در اين راستا ،الگوي توسعه شايستگي مديران ،سبب تقويت فرايند استخدام ،تقويت مديريت
عملکرد ،شناسايي نيازهاي آموزشي و توسعه ،ايجاد ارتباط از طريق ادغام فرايندهاي منابع انساني و ايجاد
انتظارات روشن براي موفقيت فرد و سازمان ميگردد .در كشور ما ،برخي از الزامات قانوني ،از جمله
سياستهاي كلي نظام اداري و قانون مديريت خدمات كشوري ،دستگاههاي اجرايي كشور را موظف به
استقرار نظام مبتني بر شايستگي و توجه به احراز شايستگيها و عملکرد موفق كاركنان خود در مشاغل
پيشين ،در هنگام انتخاب ،انتصاب و ارتقاي شغلي آنان مينمايد .به اين منظور با توجه به اهداف سازمان
بهزيستي در چشمانداز بيستساله؛ از جمله:
 .1تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از
قبيل آموزش ،سالمت ،تأمين غذا ،افزايش درآمد سرانه و مبارزه بافساد (بند  12سياستهاي
كلي سند چشمانداز)
 .2ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با
فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات خيريه مردمي با رعايت مالحظات ديني و
انقالبي (بند  13سياستهاي كلي سند چشمانداز)
 .3تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در آن و درصحنههاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و
قانوني بانوان در همه عرصهها و توجه ويژه به نقش سازنده آنها( .بند  14سياستهاي كلي
سند چشمانداز)
 .4حمايت از تأمين مسکن گروههاي كمدرآمد و نيازمند (بند  41سياستهاي كلي سند
چشمانداز)
 .5توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بهعنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش
تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي
كلي اصل  44قانون اساسي( .بند  47سياستهاي كلي سند چشمانداز)
 .6گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقهاي و رفع محروميتها خصوصا در مناطق
روستايي كشور( .مفاد بند  19سياستهاي كلي سند چشمانداز)
 .7اصالح نظام آموزشي كشور شامل ،آموزشوپرورش ،آموزش فني و حرفهاي ،آموزش عالي و
كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني موردنياز در جهت تحقق اهداف چشمانداز( .بند
 10سياستهاي كالن برنامه چهارم توسعه)
موجبات اين امر را فراهم ميسازد تا به نقش مديران راهبردي اين سازمان و تدوين الگوي شايستگي
بيش از بيش توجه شود كه بر اساس آخرين رهيافتها و پژوهشهاي صورت گرفته ،وجوب مديراني
شايسته و توانمند جهت هدايت عملکرد بهينه سازمان در راستاي اهداف مذكور محرز ميگردد تا قادر
باشد به عنوان يکي از سازمانهاي مهم و پيشرو در ايجاد رفاه اجتماعي موفق عمل نمايد .پژوهشهاي
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انجامشده نشان ميدهد كه يکي از مهمترين فعاليتهاي مربوط به شايستگي مديران و كاركنان،
نيازسنجي علمي و دقيق بوده و همچنين برآورده سازي برنامههاي شايستگي درگرو مشاركت و همکاري
در برنامه ريزي ،اجرا و ارزشيابي شايستگيها است.
درگير كردن مديران به طور خاص و ساير ذينفعان به طور عام در برنامههاي شايستگي ،امري ضروري به
نظر ميرسد .همچنين ،بافت سازمان و نوع مؤسسه موردمطالعه ،تأثير زيادي بر نوع الگوي جامع شايستگي
دارد ،بنابراين بايد رسالت و مأموريت شركت را مدنظر قرار داده و در زمان اجراي آن ،نظارت و ارزشيابي
مستمر به منظور بهبود مستمر كيفيت برنامهها صورت پذيرد و در ادامه پس از مشخص شدن نيازهاي
آموزشي ،بايد فرصتهاي آموزشي مناسب براي پاسخگويي به اين نيازها را پيشبيني و اجرا كرد.
اگر برنامهاي كه براي رشد و پيشرفت برگزار مي شود ،به شغل فعلي يا آتي مديران ارتباط نداشته و عالوه
بر دانش ،توانايي ،مهارت ،نگرش و انگيزه را مدنظر قرار ندهد ،ارزشي در بر نخواهد داشت و استفاده
نامناسب از منابع آموزشي ،موجب اتالف وقت و درنتيجه ،تحميل هزينههاي مالي براي سازمان مي شود.
ازاينرو ،اهميت طراحي الگوي توسعه شايستگي مديران راهبردي بهزيستي را ميتوان در نقش راهبردي
سازمان در توسعه و رشد رفاه اجتماعي موردنياز در برآورده سازي سند چشمانداز كشور و نقش راهبردي
مديران در موفقيت سازمان دانست.
با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد ميشود كه بر اساس نتايج حاصل از پژوهش حاضر با توجه به اولويتهاي
مشخصشده در خصوص شايستگيهاي مطرح شده بايد به هدفمند كردن آموزشهاي مديران در سازمان
بهزيستي اقدام نمود .بر اين اساس بايد دورههاي آموزشي در حوزههاي مديريت تغيير ،مديريت دانش ،اصول
و فنون مذاكره ،تفکر استراتژيک و بهبود مهارتهاي مديريت بحران و عملکرد اقدام نمايند.
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Pathology of training and improvement of human resources of the Agricultural Insurance
Fund

The purpose of this article is to develop the model and identify the damages of training
and improvement of human resources and provide improvement programs in the
Agricultural Insurance Fund. The research approach is mixed and in this research
quantitative and qualitative approaches are used. The method of this study is evaluation.
The interview has been used to identify and select indicators. The selection of participants
in the interview process was conducted using a targeted sampling method. Structural
Interpretation Modeling Software (IMS) was used for weighting the pathology axes. After
determining the axes, they were placed in the pathology model of the MTM. After
planning and organizing the pathology, an assessment of human resources training and
improvement processes was performed and improvement programs for repair or
reduction of injuries were determined and using the RPN technique, Prioritized
Key word: Pathological models,Training pathology
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Identifying the behavioral dimensions and components of entrepreneurial coaches
Objective: Today's business community needs entrepreneurship coaches more than
anything else. Entrepreneurial coaches encourage entrepreneurs to turn their strategic
vision into action. This research aims to identify the components of entrepreneurial
coaches in small and medium businesses of the pharmaceutical industry.
Method: Developmental-applied research method and qualitative data collection were
used. In order to identify the components of entrepreneurial coaches in small and
medium businesses, 16 experienced and knowledgeable experts in the field of coaching
who were selected in a purposeful manner and specifically from the snowball technique.
Open and central coding has been used to analyze the data.
Results: The analysis of the findings showed that the factors and components of
entrepreneurial coaches in small and medium businesses consist of three factors:
knowledge and skills of coaching, psychological characteristics and actions of
entrepreneurial coaches.
coaching, entrepreneurial coaching, coaching behavior, SMEs
--------------------------------------------------------
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The effect of organizational learning on organizational change with regard to the
mediating role of staff professional development (Case study: Central Bank of the
Islamic Republic of Iran)

Abstract

Organizational learning is the most important asset to facilitate the professional development of
employees as well as organizational transformation. Purpose of the research; Investigating the effect
of organizational learning on organizational change with regard to the mediating role of professional
development of employees in the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. The research method
is descriptive-applied and structural equations. Statistical population of all managers and
management experts of high levels of the Central Bank and its affiliated organizations (429 people)
from which 203 people were selected by simple random sampling. The standard questionnaire of
organizational learning (Azizi; 2014), organizational transformation (John Gutter and Peter Drucker;
2005) and staff professional development (Long et al., 2015) were used to collect data. Its validity
was assessed through face validity and reliability by Cronbach's alpha (organizational learning: 0.95,
organizational transformation: 0.92, staff professional development: 0.88). Data were analyzed
using SPSS and AMOS software. The results showed that organizational learning has a direct effect
on staff professional development and organizational change and staff professional development
has a significant mediating role in the relationship between organizational learning and
organizational change.

Keywords: Organizational learning, organizational transformation, staff professional development,
central bank, structural equations
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Pathology of Human Resource Training System in Higher Education: Codification and
Validation of a Model

The present research aims to conduct a pathological study of Human Resource Training in
higher education and, thereby, proceed to codify and validate a model for it. The
methodology was practical and developmental. A combined sequential exploratory
(heuristic) method of the modelling type was utilized for data collection. Drawing from
multiple data synchronization in two stages, a primary theoretical framework was codified
and, accordingly, it was validated in the form of a model. For the pathology of the staffing

system, the first stage, qualitative case study was used according to which the
perspectives and experiences of 11 experts, managers and specialists were taken into
account with a purposeful approach through theoretical saturation criterion. It should be
noted that semi-structured interview was utilized at this stage and the gathered data
were analyzed by drawing from Thematic Analysis technique. At the second stage, applied
a survey method and the components extracted from an ascertained questionnaire given
to 98 staffing managers and experts in public universities under supervision of Tehran
Ministry of Science, Research and Technology were analyzed based on a relative class
sampling method. In order to analyze the gathered data and validate the codified
framework, partial least squares analysis was utilized by drawing from Smart PLS
software. After coding the data derived from analysis of documents and interviews, 215
codes were defined and categorized as 34 components and 14 perspectives as follows:
jobs and Competency analysis, Need assessment, Design and planning, Implementation of
training, Evaluation and monitoring, Transfer of training, systematic, Knowledge and
experience management, Human resource culture, Upstream laws and documents,
Finance and budget, orientation and awareness, Organizational and human resources
structure and technology. According to identified defects, the pathological model for
staffing system in universities was codified and validated. Evaluation and monitoring,
Design and planning and Transfer of training as variables played the highest role
(coefficient of determination calculated to be 0.83, 0.79 and 0.79 respectively) while
Knowledge and experience management, Upstream laws and documents and Finance and
budget factors (coefficient of determination calculated to be 0.41, 0.49 and 0.51
respectively) had the lowest role in determining the pathological model of the Training
system.

: Pathology
Human Resource Training System
Pathology of Human Resource Training
Higher Education
----------------------------------------------------------------2805
Designing and explaining the professional development model of the departments chairs
of the University of Tehran based on a Lean approach

Purpose: The main purpose of this study is to design and explain the professional
development model of the departments chairs of the University of Tehran based on a
Lean approach.

Method: This research was carried out in two qualitative and quantitative stages, using
the mixed exploratory research method. The qualitative part of the research was done in
two stages. In the first stage of the qualitative section, the existing research background
related to the components of professional development of department heads based on a
lean approach in Persian and English between 2000 and 2020 was reviewed. After
searching, screening and qualitative evaluation of the studies, the final synthesis was
performed on 72 studies. In the second stage of the qualitative section, semi-structured
interviews were conducted with 20 experts and experts in the field of higher education
who were purposefully selected to identify the appropriate pattern of the context of the
University of Tehran. Qualitative data analysis was performed using open and axial coding
(theme analysis) and its reliability and validity were evaluated. In the quantitative stage,
the descriptive-analytical research method and the statistical population included all the
managers of the departments of the University of Tehran with 252 people who using
Cochran's sampling formula, 152 people were selected as the sample. Sampling method in
this study was stratified random sampling method. In the quantitative part, the required
data were collected using a researcher-made questionnaire. To evaluate the validity of
the quantitative research instrument, content validity and construct validity were used
and to evaluate the reliability of the instrument, Cronbach's alpha was used, which
confirmed the appropriate reliability and validity of the research instrument.
Results: The results showed that the professional development of the managers of the
departments of the University of Tehran based on a lean approach has five main
components (1. Lean leadership / management skills, 2. Lean student skills, 3. Lean
research skills, 4. Lean behavioral skills and 5. Skills Lean individual) and 19 indicators. The
results of the second-order confirmatory factor analysis showed that the five identified
components have a sufficient factor load to predict the professional development of
department heads of the University of Tehran based on a lean approach. The results of
one-sample t-test showed that the managers of the departments of the University of
Tehran evaluated the general situation of their professional development based on a lean
approach at a moderate level.
Conclusion:The five main components of this research can be an effective model for the
professional development of department heads in university of Tehran and have
beneficial results in promoting quality, efficiency, effectiveness and waste reduction in
university of Tehran.

Professional Development,
Lean Approach,
Heads of departments
, University of Tehran
----------------------
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Identifying and explaining the dimensions, components and indicators of managers'
competencies and comparing them with the current situation of the tax affairs
organization

Nowadays, organizations and companies demand employee competence in a wide range
of essential knowledge, skills and attitudes because competencies are considered as
important predictors of employee performance and success. The purpose of this study is
to present the managerial competencies of managers in the Tax Affairs Organization and
compare it with the current situation of these competencies. For this purpose, in the
quantitative part, using Morgan table, 356 managers of the country's tax affairs
organization were selected by simple random method, and in the qualitative part, 30
people were selected as a sample by purposeful method. The data of this research were
collected using library studies, interviews and questionnaires. In the qualitative part,
MAXQDA software has been used and in quantitative part, SPSS software have been used.
Due to the normality of data distribution, one-sample t-test was used to analyze the data
of the questionnaire. According to the research findings, the dimensions of mental health,
perfectionism, communication, commitment, individual ability, mental and social health
in the field of general competencies, dimensions of managerial personality, managerial
communication, managerial skills and leadership in the field of managerial competencies,
Dimensions of tax intelligence and tax knowledge in the field of specialized skills were
counted. Of the total components, 48% were undesirable and 52% were favorable. In
other words, 42% are related to general competencies, 41% are related to managerial
competencies and 17% are related to specialized competencies.

Human resources, Competency models, Managers competency, Tax organization
---------------------------------2807
Presentation Leaders' Self-Development Model: A Synthesis of Research
This research aims to present a model of leaders' self-development based on the
synthesis of past research. The research method is qualitativeand it's kind of a synthesis.
The statistical population of the study includes researches and studies conducted in the
period 1970-2020 in the field of self-development leadership 2890 that after various
stages of elimination and reduction, 61 research samples were selected. Related
resources were coded by three-step open, axial, and selective coding. Reliability, validity
and credibility of the findings were used to evaluate the quality of coding, and the Kappa
coefficient of coefficient for agreement between the evaluators was 0.75. According to
the findings of this study, the model of leaders' self-development process is that selfdevelopment factors through one of a variety of self-development (structured, guided or
individual) and using one of self-development mechanisms (self-leadership, self-

management, self-regulation and self-directed learning) shapes the process of leaders'
self-development.
Self-Development, Leadership, Synthesis
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Identify Mechanisms and Barriers to Employing Coaching for Managers' Succession (Case
Study: Khorasan Razavi Relief Committee)

The present study examines the process of employing coaching to replace managers in
the General Office of the Khorasan Razavi Relief Committee. The research approach has
been qualitative and the case study method has been used for this purpose. Data
collection tools included semi-structured interviews with twelve managers and heads of
the organization as well as analysis of organizational documents. In order to analyze the
data, the coding method was used in two stages of open and axial coding. The results of
data analysis indicate that coaching can provide a substitute for managers through
mechanisms. The main mechanisms are: on-the-job learning, improving problem-solving
skills, providing growth opportunities, foresight, delegation, rotation and career
advancement, and risk-taking opportunities. The results of this study also show that the
process of applying coaching in the organization has faced structural, legal, financial,
cultural and individual challenges.

Coaching
Succession Planning
Managers
Khorasan Razavi Relief Committee
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Designing and explaining the professional development model of senior
managers of Iran's telecommunications industry
Case study: companies MCI, Irancell, Rightel

Abstract

The aim of this study was to design and explain the model of promoting the professional
development of senior managers in the Iranian telecommunications industry. For this purpose,
the exploratory mixed research method was used. In the qualitative section, in order to be
aware of the main components of the research, semi-structured interviews with 17 senior
managers of the telecommunications industry and faculty members of the university who
potentially had more information about the professional development of managers. By
analyzing the information through systematic coding method, the findings were identified as
5 main components including "individual maturity, organizational maturity, educational
maturity, research maturity and professional maturity" and 25 sub-factors. In the quantitative
part of the research and based on qualitative findings, a researcher-made questionnaire was
designed and administered on a sample of 172 senior managers who were selected using the
non-probability sampling method. The validity of the questionnaire was confirmed by four
experts and its reliability was calculated by Chronbach’s alpha with a coefficient of / 876.
Indicates the coherence of the questions and the significant lack of dispersion between them.
Data were analyzed by confirmatory factor analysis using AMOS software. The results
confirmed the dimensions of the extracted model. Finally, the current situation of professional
development of senior managers in each of the dimensions of the model was studied, which
according to the results, it was found that there is a significant difference between all
calculated means and the hypothetical average. Calculating the difference between the means
also showed that research maturity and professional maturity have a negative difference and
senior managers of Iran's telecommunications industry have a significantly lower-than
average level of growth that should be in the program. Educational considerations to be
considered.
Keywords: professional development, manager’s development, professional development
promotion model for managers, Iran Tele, communication Industry
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recognition and rankings of the competencies of the strategic managers of khorasan
behzisti (shannon entropy analysis)
Because there is no standard list of competencies, various organizations, companies and
institutions, ministries and government agencies around the world all define a framework
for their expected competencies, depending on their circumstances and needs. The aim of
this study was to identify and rank the competencies of strategic managers of Khorasan
Razavi Welfare Organization. The research method is mixed exploration (qualitativequantitative) which in the qualitative part is content analysis and in the quantitative part
is a survey. Statistical sample In the qualitative section, 15 faculty members in the field of
management were selected by theoretical sampling method and in the quantitative
section, 12 professors working in Khorasan Razavi universities were selected by random
sampling method. The method of analyzing the interview data has been selected in the
qualitative part, the network of topics and in the quantitative part of Shannon entropy
analysis. Findings of the research in the qualitative section include 25 organizational
themes in the form of 4 comprehensive themes (individual, strategic, organizational and
leadership) and the results of the quantitative section showed that strategic competence
was identified as the most important and individual competence as the least important
indicator. According to the research findings, it can be said that the identified components
can be considered to assess the competence of strategic welfare managers

competence
strategic managers
shannon entropy
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