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اهداف فصلنامه و شرايط پذيرش مقاله
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی به منظور ارائه تازهترین نظریههاا و یافتاههاای علمای در
حوزههای آموزش و توسعه منابع انسانی و همچنین به جهت تبادل و نشار افااار و اندیشاههاای
بدیع ،از اندیشمندان ،صاحبنظران ،دانش پژوهاان ،کارشناساان ،اساتادان و دانشانویان دعاو
می نماید تا با مدنظر قرار دادن ناا زیر ،دانستهها و یافتههای خود را در قالب مقالههای علمی-
پژوهشی برای چاپ و انتشار در فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساانی باه نشاانی اعاالم شاده
ارسال نمایند؛ از اینرو اهداف این نشریه به شرح ذیل اعالم میشود:
اهداف فصلنامه
 کمک به ارتقای تحقیقا علمی آموزش و توسعه منابع انسانی در سطح ملی و بینالمللی کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش علمی و فنی متخصصان ،کارشناسان ،دستاندرکاران وعالقهمندان در رشتههای مرتبط با زمینههای آموزش و توسعه منابع انسانی کشور
 کمک به ایناد ارتباط میان مراکز آموزشی و تحقیقاتی و همچنین پژوهشاگران و کارشناساانبه منظور انتقال و تبادل آموختهها و تنربیا و کسب دستاوردهای تازه علمی
 مشارکتطلبی محققان ،مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی در تدوین مقاالشرایط پذیرش مقاله به لحاظ محتوا
 همسو بودن با اهداف فصلنامه باشد. جنبههای علمی و پژوهشی داشته باشد. حاصل مطالعا  ،تنربهها و پژوهشهای نویسنده /نویسندگان باشد. برای هیچ نشریه داخلی یا خارجی ارسال یا در هیچ نشریهای چاپ نشده باشد.ضوابط نهایی پذیرش مقاله برای درج در فصلنامه
 تأیید داوران منتخب شورای علمی فصلنامه -موافقت شورای علمی فصلنامه

«راهنمای نگارش مقاله برای چاپ در نشريه آموزش و توسعه منابع انسانی»

رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقالههایی که بارای چااپ باه نشاریه علمای -پژوهشای
ارسال میگردند ،ضروریست.


مشخصا کامل نویسندگان به فارسی و انگلیسی در سامانه فصلنامه (کامالً منطبق باا
موارد ستارهدار و الزامی سامانه) درج گردد.



بطور کلی فایلهاای مقالاه (فایالهاای ورد و پای دی اف) کاه در ساامانه بارگاذاری
میگردد ،بایستی فاقد اسامی و اطالعا نویسندگان باشد.



ارسال فرم تعهد نویسندگان بصور فایل  JPGو بارگذاری در سامانه.

-1نوع مقاله
مقالههای پژوهشی مرتبط با هر یک از زمینههای آموزش و توسعه منابع انسانی که به زباان
فارسی نوشته شده و برای نخستینبار منتشر می شوند جهت چاپ ،مورد بررسی هیأ تحریریاه
منله قرار خواهند گرفت .استفاده از مقاال منتشر شده در ایان فصالنامه در ساایر مناال یاا
کتابها ،بدون ذکر نام مأخذ ممنوع است.

 -2روش تدوین
مقالااه در برنامااه  Wordدر سااایز  A4بااه ابعاااد ( Width:21و  )Height: 29.7بااا فواصاال
حاشیهای  5.35سانتیمتر از بااال و پاایین و  4از راسات و چا  ،باا قلا  B Nazaninو انادازه
حروف  12و با فاصله سطر  1سانتیمتر ،با رعایت تمام اصول نگارشی و رعایت نی فاصاله ،بادون
اشتباه و خطخوردگی تای شده؛ تعداد صفحا آن از  25صفحه نباید بیشتر شود.
مقاله به ترتیب از اجزای زیر تشایل خواهد شد:

 -1-2صفحه عنوان
صفحه اول مقاله فقط شامل عنوان مقاله و چایده مقاله باشد .چایده فارسی ،با فونت بیناازنین
و سایز  10و با فاصله  1سانتیمتر نوشته شود.
 -2-2چکیده
چایده بایستی حداکثر  250کلمه باشد و شامل هدف ،روش ،یافتهها و واژههای کلیدی باشد.
 -3-2واژههای کلیدی
حداکثر  5واژه کلیدی ،درباره موضوع مورد پژوهش در انتهای چایده ارائه شود.
 -4-2مقدمه
مقدمه بایستی با طرح مسأله و مرور پژوهشهاای انناام شاده و جماعبنادی آنهاا هادف
پژوهش را توجیه کند.
 -5-2روش پژوهش
شیوه اجرای پژوهش ،طرح آماری و روشهای شناسایی و ارزیابی توضیح داده شود.
 -6-2یافتههای پژوهش
تمامی نتایج کیفی و کمی بهدست آمده در این قسمت ارائه گردد .در صور نیاز مایتاوان
موضوعا را طبقهبندی نموده و از جدول ،منحنی ،نمودار و یا تصویر استفاده کرد.
 -7-2بحث و نتیجهگیری
با توجه به هدف و یافتههای سایر پژوهشها ،نتایج حاصله از پژوهش تنزیه و تحلیل شده و
درباره آنها نتینهگیری الزم را بیان نماید.

 -2-8منابع



راهنمای نگارش منابع درون متنی

ارجاع به منابع در همه موارد الزم به صور کامل رعایات شاود .بارای ارجااع باه یاک منباع از
سیست شمارهگذاری استفاده گردد .بدین شال که منابع در قسمت فهرسات مناابع و براساا
ترتیب استفاده در متن طبقهبندی گردیده و به ترتیب شمارهگاذاری شاوند .در هار کناای الزم
متن ،عدد مربوط به منبع ماورد نظار در پرانتاز آورده شاود .در صاور اساتفاده از نارم افازار
 EndNoteدر بخش استایل گزینه Vancouverرا انتخاب نمایید.



راهنمای نگارش منابع در انتهای متن

منابع بایستی با فونت  Times New Romanو اندازه  10سانتیمتار (فقاط باه صاور
انگلیسی .منابع فارسی را نیز از قسمت چایاده انگلیسای آن اساتفاده کارده و آنارا باه صاور
انگلیسی ارجاع دهید .رفرنسها به فرمت کلی وناوور درج میگردد).
1- Lancaster S, Milia LD, Cameron R. Supervisor Behaviors that
Facilitate Training Transfer. Journal of Workplace Learning.
2013; 25(1): 6-22.
2- Abtahi H. Training and Development of Human Capitals. 2004.
Tehran: Pooyand Publication.
3- Paul S, Stein F, Ottenbacher K.J, Liu Y. The Role of Training
on Research Productivity among Managers. Training Journal.
2010; 9(1): 24-40.



راهنمای نگارش محتوای متن مقاله:

 -1مقاله در برنامه  Wordدر سایز  A4به ابعااد ( Width:21و  )Height: 29.7باا فواصال
حاشیهای  5.35سانتیمتر از باال و پایین و  4از راسات و چا  ،باا قلا  B Nazaninو انادازه
حروف  12و با فاصله سطر  1سانتیمتر ،با رعایت تمام اصول نگارشی و رعایت نی فاصاله ،بادون
اشتباه و خطخوردگی تای شده؛ تعداد صفحا آن از  25صفحه نباید بیشتر شود.

 -2عناوین بخشها ،با فونت بینازنین ( )B Nazaninبصور بولد ( )Boldو ساایز  12ساانتی
متر نوشته شود.
 -3ابتدای هر پاراگراف در متن مقاله ،بایستی دارای تو رفتگی باشد.
 -4معادل های التین اسامی و اصطالحا مه بایستی حتماً پانویس شاوند .ارجاعاا زیرناویس
شده بایستی با فونت  Times New Romanو اندازه  8سانتیمتر و حرف اول بصور بازر
نوشته شده و به ترتیب عدد ،نقطه بعد از عدد و ارجاع مورد نظر باشد.
 -5رعایت اصل نی فاصله در نگارش مطالب کل مقاله الزامی است .بطور مثال:






میگردد 

صفحه های 

صفحههای 



ساخته اند 

ساختهاند 





می گردد



یافته ها



سازمان ها 

یافتهها

سازمانها 

 -6در تنظی جداول ،منحنیها ،اشاال و تصاویر رعایت ناا زیر الزامی است:
 اطالعا جداول ،نباید به صور منحنی و یا به شال دیگر در مقاله تارار شوند .شاماره وعنوان جداولها در باال و منبع آنها در پایین ذکر گردد (تمامی جداول و اشاال بایستی رفارنس
داده شوند).
 مطالب جداول و شالها بایستی بصور فایل ورد بوده و با فرمت بینازنین (بارای ماواردفارسی) و  Times New Romanبرای موارد التین و با اندازه  10سانتیمتر نوشته شوند.
 هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد و چنانچه تمام ارقام جدولدارای واحد یاسان باشند ،میتوان واحد را در عنوان جدول در پرانتز یا شال خاا دیگار ذکار
نمود.
 توضیحا اضافی عنوان و ماتن جادول ،باه صاور زیار ناویس ارائاه مایگاردد .نتاایجبررسیهای آماری ،باید به یای از روشهای علمی در جدول منعاس شود و در هر صفحه نبایاد
بیش از دو جدول آورده شود.
 شال ها باید به صور سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلاوب تهیاه شاده و شاماره،عنوان منابع آنها در پایین بیاید.

باشاند .ذکار مأخاذ عااسهاا یاا

عاس ها باید واضح ،مطالاب آنهاا خواناا و دارای مقیاا
شالهایی که از منابع دیگر اقتبا شدهاند الزامی است.
 جداول ،شالها ،نمودارها و عاسها در داخل متن و نزدیک موضوع مربوطاه و باه شاالمعمول تای گردد.
 در صورتی که مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری باشد ،ذکار اساامیکلیه نویسندگان (دانشنو ،استادان راهنما و مشاور) الزامی است.
 مسئولیت کلیه مطالب مندرج در مقاله اع از جداول ،اعداد و ارقام و ...به عهاده نویساندهیا نویسندگان مقاله است؛ همچناین «فصالنامه آماوزش و توساعه مناابع انساانی» در انتخااب،
ویرایش و تلخیص مقالههای دریافتی آزاد است.
*** منله آموزش و توسعه منابع انسانی حق رد ،پذیرش و یاا ویراساتاری فارسای و انگلیسای
مقاال را برای خود محفوظ میدارد و از اعاده مقاال دریافتی معذور است.
*** پذیرش مقاال از طریق سامانه نشاریه باه آدر  www.istd.saminatech.irانناام
میگیرد.
*** از زمان اننام مطالعه تا ارسال مقاله نبایستی بیش از  5سال فاصله باشد.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی نظام جامع آموزش برای مشاغل اختصاصی سازماننظارتی انجام شد .ازنظر نوع
دادههاکيفی و روش پژوهش نيز سيستماتيک برخاسته از دادههای استراوس و کوربين بود .مشارکتکنندگان بالقوه پژوهش
را کليه کارشناسان ،نخبگان و اساتيد مجرب در مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی تشکيل میدادند .برای نمونهگيری از نوع
هدفمند نظری استفاده شد .جامعه مشارکتکنندگان به تعداد  33نفر است که با آنها مصاحبه نيمهساختاريافته انجام شده
است و افرادی انتخاب شدند که بيشترين اطالعات و داده را برای پاسخ به سؤاالت فراهم نمودند و مصاحبهها تا رسيدن به
نقطه اشباع و حداکثر اطالعات ادامه يافت .جهت تجزيه و تحليل اطالعات از روش کدگذاری باز ،محوری و گزينشی با
استفاده از نرمافزار مکسکيودا استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان داد :مدل مفهومی بهدستآمده دارای  673مفهوم،
 126مؤلفه و  18مقوله است و مقوالت آن شامل :مقوله محوری؛ تدوين نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی براساس
استانداردها و مدلهای تعالی آموزش ،شرايط علَی (پايش و مانيتورينگ فرآيندهای آموزش ،ضرورت توجه به توسعه همه-
جانبه ذینفعان ،اولويت دادن به اهداف کمی ،کافی نبودن کيفيت آموزش ،نياز به بازنگری در شناسنامهآموزشی موجود
مشاغل اختصاصی) ،شرايط زمينهای (فرهنگ سازمانی ،فرهنگ يادگيری و عوامل فراسازمانی؛ مسائل مالی فراگيران) ،شرايط
مداخلهگر (سياست گذاری توسعه منابع انسانی و توجه به قوانين و اسناد باالدستی) ،راهبردها (نظارت و ارزيابی مؤثر،
نيازسنجیدقيق ،رعايت استانداردهای آموزشی در محتوا ،توسعه شايستگی فراگيران و حرفهایگرايی) و پيامدها (طراحی
هوشمند فرآيند آموزش و ايجاد انگيزش در فراگيران) است.
کلیدواژهها :مدلسازی ،مدل مفهومی ،نظام جامع آموزش ،نظريه دادهبنياد.

 1مقاله برگرفته از رساله دکتری نويسنده اول میباشد.
 2دانشجوی دکتری مديريت آموزشی ،گروه علوم تربيتی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ايران.
 3استاديار گروه علوم تربيتی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ايران( .مسئول مکاتبات
)fbatmani@hotmail.com
 -4استاديار گروه علوم تربيتی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ايران.
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مقدمه
بحث مديريت و برنامهريزیآموزشی سازمانها و کارکنان ازجمله موضوعات مهمی است که در سالهای
اخير موضوع مطالعات بسياری از پژوهشگران و صاحبنظران ازجمله :دوناای ،ورونيکاام و کريستالتی
( ،)1ريچارد ،)2( 2دارويل ،)3( 3وندراستين ،ونتوايست و فريزن ،)4( 4پاشيکو و فرانزيس،)5( 5
کناسمولر و ويت )6( 6و لوچان )7( 7قرارگرفتهاست.
در گزارش کميسيون بينالمللی با عنوان يادگيری گنج درون ،آموزش برای قررن بيسرت و يکرم ،بيران
شده است که يادگيری حيات انسان را در چهار جنبه؛ يرادگيری بررای دانسرتن ،يرادگيری بررای انجرام
دادن ،يادگيری برای بودن و يادگيری برای باهم زيستن را شامل میشود ()8؛ بنابراين آموزش کارکنان
يکی از وظايف اصلی و حياتی در هر سازمانی است و باتوجهبه اينکه افراد در ابتدای ورود به سرازمان برا
تمام موارد و مسائل کاری در شغل خود ،آشنايی ندارند برگزاری دورههای آمروزش برا مربيران مجررب،
کاهش زمان يادگيری و افزايش بازده کارکنان را به همراه خواهد داشت (.)9
البته آموزشها بنا بر ضرورت بايد عالوه بر افراد تازهوارد شامل کارکنان باسرابقه و باتجربره نيرز شرود و
ازآنجاکه داشتن کارکنان ماهر از عوامل مؤثر در افزايش کارايی و کارآمدی سازمان محسروب مریشرود،
آموزش مستمر و مداوم برای کارکنان در طول زمان خدمت و در سمتهای خاص آنها میتواند کارايی
و اثربخشی بيشتری را به همراه داشته باشد .ايجاد تفکر صحيح نسبت به کار و سازمان از اهرداف اوليره
در هر دوره آموزش است و از شرکت کنندگان در پايان هر دوره آمروزش انتظرار مریرود کره تغييرر در
بينش و نگرش آن ها به وجود آمده باشد طوری که رفتار آنها موجب تغيير جهرت مطلروب سرازمان و
حمايت آنها از اهداف سازمان شود .افراد زيادی بهعنوان نيروی کرار در بخرشهرای مختلرف صرنعتی،
دولتی و بازرگانی برای انجام امور مربوط به کشور در کارهرای متنروع و گونراگونی اشرتغال دارنرد و در
جهت تحقق اهداف ،وظايف و مسئوليتهای مهمی را در سازمان انجام میدهنرد .ايرن افرراد کره براهم
ازنظر سوابق کار متفاوت هستند ،عالوهبر دانش و آگاهی ،به مهارتهای موردنيراز و نروع رفترار الزم در
انجام وظايف و مسئوليتهای شغلی خود بهشکل صحيح ،همچنين ارتقای سطح کمی و کيفی کار خود
به آموزش نياز دارند .امروزه بااينکه بيشتر افرادی که جذب محيط کار میشروند ،دورههرای تحصريلی و
دانشگاهی را گذراندهاند ،در برخی از مواقع مشاهده میشود که ايرن افرراد نمریتواننرد بره سرادهتررين
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وظايف شغلی خود بپردازند و آن را بهطور مؤثر ،مفيد و مطابق با استانداردهای تعريفشده ،انجام دهنرد
و اين مسئله اهداف جديدی را ايجاد میکند و درنتيجه برای گسترش سازمان و تحقق اهداف آن ،نيراز
به آموزش ضرورت دارد ( .)8باتوجه به اينکه سازمانها در هر اندازهای ،برای رسيدن به اهداف خود بره
کادر اداری با نيروهای اليق وکارآمد نياز دارند و البته افرادی که به استخدام سازمان در میآورنرد بايرد
عالوه بر معلومات اوليه برای آغاز خدمت ،از آموزش تخصصی و حرفه ای بيشتری بهرره منرد شروند ترا
دانش فنی و حمايتهای الزم برای انجام شايسته وظايف محرول وايفرای نقشری فعرالترر و مرؤثرتر در
تحقق اهداف سازمان را کسب کنند .در همين زمينه میتوان گفرت آمروزش کارکنران عرالوه برر حرل
مشکالت کليدی وکاهش شکايت و نارضايتی ،در تأمين نيروی انسانی مورد نيراز سرازمان مرؤثر اسرت و
داشتن مهارتهای ويژه و مفيد برای کارکنان ،توجه بيشتر مسؤوالن به اين کارکنران را بره همرراه دارد
که میتواند به ارتقای کارکنان ،امنيت شغلی آنها و تصدی پستهای باالتر و مشراغل مهرمترر بيانجامرد
( .)10بر همين اساس از آن جا که نيروی انسانی اصلیترين سرمايه در هر سازمان مریباشرد ،ضررورت
شناسايی و پرورش توان و استعدادهای نهفته آن در راستای تحقرق اهرداف سرازمان وجرود دارد کره از
طريق برنامه ريزی برای نيروی انسانی ميسر خواهد شد .اين برنامه ريزی بررای رفرع نيازهرای آتری در
سازمان با هدف توسعه و رشد توانايیهای بالقوه افراد و آموزش آنها برای قبرول مسرئوليتهرای بيشرتر
است (.)11
در همين راستا باتوجه به گستردگی وظايف و نيز تنوع و پيچيدگی در تعامل با جامعه ،سازمان نظرارتی
نيازمند نظام آموزشی اثربخش کارشناسان و مديران صف و ستاد است ،به گونرهای کره عرالوه برر در
صحيح اين پيچيدگی ،با رويکردی عقاليی و کارآمد نسربت بره تغييررات محيطری واکرنش نشران داده
وکارآيی ،مقبوليت و مشروعيت سرازمانی و سرپس مقبوليرت و مشرروعيت فراسرازمانی و حراکميتی را
تقويت نمايند .از اين رو آموزش نيروی انسانی به عنوان مهمترين عامل تقويت و توسعه سرمايه دانشری
در اين سازمان از اهميت بااليی برخوردار است .نکته قابل توجه در ارائه آموزشها اين است که در ارائره
آموزشهای سازمانی به نظامی جامع و مدون نياز داريم؛ زيرا آموزش کارآمد میتواند منجر به بهره وری
بيشتر ،بهبودکيفيت کاری ،افزايش انگيزش و تعهد ،روحيه عالی و کار گروهی ،خطرای کمترر و بره اوج
رساندن مزايای رقابتی بيشتر شود ( .)12همچنين اين نظام آموزشی پويا و پيوسته در حال تحول است
و مجموعه ای پيچيده است که هدفهای از پيش تعيين شده را با تعامل مداوم محقق میسازد (.)13
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
از موضوعات سال های پايانی قرن بيستم ،پرداختن به برنامه ريزی آموزشی استراتژيک به معنای تعريرف
آينده بهتر و کوشش در بهوجود آمدن آن ،بود .برنامهريزی استراتژيک بهعنوان يک فرآيند پويا از طريق
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آينده نگری و دورنگری نسبت به واقعيات و موقعيتهای موجود ،امکان ارائره راهبردهرا و تاکتيرکهرای
مؤثر برای رسيدن به فردای بهتر سازمان و جامعه را بهوجود میآورد .در اين نوع برنامهريزی ابتدا آينده
مطلوب ،تعريف میشود .سپس با شناخت از وضعيت موجود ،نيازها مشخصشده و برای رفع آنها اقدام
فراکنشی 1انجام می شود .داشتن تفکر استراتژيک از ضروريات برنامهريزی استراتژيک بيانشده است که
به معنای ژرفنگری بخردانه در سطوح فرا کالن (جهان) ،کالن (جامعه) و خرد (نهاد يا سازمان) است و
درنهايت اعمال تفکر استراتژيک در هر يرک از سرطوح ،بره تفکرر و انديشره در جامعره خواهرد رسريد.
مشارکت همه افراد ذینفع ،مرتبط و عالقه مند ،مبنا و اساس بازانديشی ،بازسازی ساختارها و بازآفرينی
در نظام آموزشی است که در اين نوع برنامهريزی مشاهده میشود .بازانديشی از مقصدها و نترايج نظرام
آموزشی آغاز میشود و مبنای آن اطالعات حاصل از دورنگری و گرردآوری دادههرا اسرت .همچنرين در
بازسازی ساختار نظام آموزشی ،به برنامهريزی و ارائه الگو نياز است و براثر تعامرل و اجررای سره زمينره
دورنگری ،گردآوری دادهها و برنامهريزی ،بازآفرينی در نظام آموزشی ايجاد میشود (.)14
هال و فگن 2يک نظام را مجموعهای از اشياء دانسته که در کنار يکديگر قرار دارند و دارای روابط و
خصوصيات خود هستند .روابط بين يک نظام و محيط اطراف آن دارای اهميت خاصی است و نظام
برای حفظ بقای خود به تعامل با محيط اصلی و فرعی خود و ديگر بخشهای نظام برتر خود نياز دارد
( . )15اين فرآيندها باعث تغيير در نظام و محيط آن خواهد شد و بعد از چند دوره تعامل در يک نظام،
خود نظام و محيط اطراف آن در برخی جنبهها ،بازتاب يکديگر خواهند شد .ساختار برای يک نظام
بسيار مهم است ،اين ساختار در تعيين خرده نظامهای آن نقش بسيار مؤثری دارد .کورتس ،پرزورسکی
و اسپرگ )16( 3در مورد نقش ساختار نظام بيان کردهاند :مجموعهای منظم از عمليات بههمپيوسته که
از طريق عناصر در يک نظام انجام شود .فرآيند نظاممند :از عناصر اساسی برای يادگيری و کاربردی
کردن آن ،پيروی از يک فرآيند نظاممند آموزشی است .بر اساس بررسیهای انجامشده تمام روشها،
طراحی و اجرای آموزش در سه عنصر زير مشتر هستند (.)17
 -1نيازسنجی آموزشی در جهت مشخص کردن محتوای دورههای آموزشی يادگيرندگان
 -2طراحی و اجرای برنامه باهدف کسب اطمينان از يادگيری صحيح و کاربردی کردن مفاهيم
 -3ارزيابی بهمنظور مشخص کردن اثربخشی آموزش ،چگونگی و توسعه و تداوم آن
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جدول شماره  -1پیشینه پژوهش با موضوع الگوی آموزشی
پژوهشگر و سال

عنوان و يافته های پژوهش

کوپ ،کينکل ،اسکافر،
1
کيسلينگر و براون
2020

سنجش تأثير يادگيری در محلکار بر عملکرد سازمانی :نظريه تحول هويت حرفهای
چارچوب نظری مناسبی را برای دستيابی به بينش جديد در ابعاد مختلف يادگيری در
محل کار فراهم مینمايد و درصورتیکه تجزيهوتحليل يادگيری محل کار با رويکردهای
کالسيک مديريت عملکرد ،ترکيب شود ،تأثير آن در کل سازمان مشاهده خواهد شد
(.)18

قاسم زاده عليشاهی ،رزاقی
و معصومی کيا
2020

نقش يادگيری و جو آموزش سازمانی در عملکرد شغلی :عالوه بر رابطه مستقيم يادگيری
سازمانی و جو آموزش سازمانی در عملکرد شغلی ،ظرفيت يادگيری سازمانی اثر ميانجی
و غير مستقيم بر عملکرد شغلی دارد (.)19

وهابی ،ياوری ،حسن مرادی
و نجفی 2019

طراحی الگوی نظام جامع آموزش حين خدمت پليس حرفه ای بر اساس قانون
استخدامی :در تمامی سطوح مختلف ،فاصله ( بين وضعيت موجود و مطلوب) وجود دارد و
لزوم مداخالت با تأکيد بر اجرای آموزش ها بهصورت عملی و مهارت محور ضروری است
(.)20

کالنتری ،بهارستان و نادی
2019

تحليل دادهب نياد مؤلفه های رفتار مديريتی برای ارائه مدل نظام آموزش عالی ايران :ايجاد
يک جريان طبيعی و سالم از تئوری ،تحقيق و عمل در ارتباط با مفاهيم و مقولههای رفتار
مديريتی در بازانديشی ،بازسازی و بازآفرينی مجدد اين مؤلفه ها بهمديران برای افزايش
بازده فردی ،گروهی ،سازمانی و اجتماعی کمک می نمايد (.)21

سليمانی ،امين بيدختی،
نجفی و کرمی
2019

تدوين الگوی شکل گيری انتقال يادگيری به محيط کار در برنامههای توسعه منابع
انسانی :مقوالت کلی شامل شرايط علی ،مداخلهای ،زمينهای ،استراتژی و پيامدها در نظر
گرفته شدهاست (.)22

مائو و هو
2019

2

مطالعه شيوه ها و نوآوری در مدل آموزش های کاربردی کارکنان در مؤسسات خصوصی
آموزش عالی :اين مدل متمرکز بر برنامههای کاربردی ،معطوف به بازار و پيش بينی
توانايی ها در مؤسسات مذکور است و از طريق همکاری بين نهادها و نوآوری مداوم به طور
کامل از توابع مهم مدل استفاده می شود (.)23

کوری و دويدام
2019
کريس نيی
2019

3

4

دميرچی ،حسينی و

مدلی شش وجهی و يکپارچه از آموزش کارکنان :اين مدل ساختار ،ابتکارات و توسعه
کارکنان را در سازمان و يادگيری در دامنه مستقر در يک برش توسعه عمومی قرارمیدهد
(.)24
اثربخشی آموزش در محيط سيستم برنامه ريزی منابع سازمانی :انگيزه انتقال رابط بين
حمايت و سرپرست انتقال آموزش است و تأثير مثبت دارد (.)25
طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان بانک سپه بر اساس يادگيریهای سازمانی:

1
.
2

Kopp, Kinkel, Schäfer, Kieslinger, Brown
. Mao & Hu
3
. Corey & David M
4
. Chris Niyi
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اوالديان
2019

6

توانمندسازی کارکنان با توجه به يادگيری سازمانی تحت تأثير عواملی مانند هدفگذاری،
ارزيابی عملکرد ،تفکر سيستمی ،عوامل مربوط آموزش ،محيط قادرساز ،عوامل ساختاری،
نهادينهسازی ،مديريت دانش و همسويی با تغييرات است و روابط يادگيری سازمانی و
توانمندسازی کارکنان ،ازجمله مؤلفهها ،شاخصها و پيامدهای توانمندسازی براساس
يادگيری سازمانی است که موجب افزايش بهرهوری و شايستهساالری اعالم شده است
(.)26

ارالپ ،ارهان و
موتلو تحسين
2018

1

بيگدلی ،داوودی ،کمالی و
انتصار فومنی
2018

پاليا و گريگور
2016

2

عموزاد ،قهرمانی ،خراسانی
و فراستخواه
2015

الگوی جامعی برای کاربرد فن آوری معلمان آينده نگر :باورهای سازنده گرايانه شرکت
کنندگان در آموزش و يادگيری ،نگرش آنها برای استفاده از فنآوری آموزشی پيش بينی
می شود و اعتقادات آن ها در مورد خود مرتبط به طور مثبت و غير منتظره ای بردانش و
نگرش های سازنده آنها را پيش بينی می کند (.)27
شناسايی ابعاد و مؤلفههای بهسازی منابع انسانی در آموزشوپرورش بهمنظور ارائه يک
مدل مفهومی :وضعيت موجود برنامههای بهسازی منابع انسانی در ابعاد بهسازی اخالقی،
اجتماعی ،فرهنگی و فردی از ميزان رضايت نسبی و ابعاد سازمانی ،حرفهای و آموزشی
پايينتر از حد متوسط اعالم شده است .مدل نهايی در چهار بخش فلسفه و اهداف،
مؤلفهها ،فرآيند اجرايی و برونداد طراحی شده است (.)28
ارزيابی اثربخشی کارگاههای آموزش جامع عمومی برای کارمندان دولت :آموزشها تأثير
معناداری بر دانش و نگرش شرکتکنندگان و بيشتر در جهت هدف سازمان ،بوده است
(.)29
بررسی نظام آموزش و توسعه کارکنان در سازمانهای ايرانی (مطالعه وضعيت موجود) :در
ارزيابی فرآيندهای آموزشی برترين فرآيندها :طراحی ،برنامهريزی ،مديريت اجرا و
نيازسنجی آموزشی و پايينترين آن ها :شاخصهای ارزيابی فرهنگ يادگيری و توسعه،
ارزشيابی و پايش آموزش ،نتايج و دستاوردهای سازمانی است (.)30

در پيشينه پژوهش مباحثی درباره ابعاد مختلف يادگيری در محلکار ،توانمندسازیکارکنان،
مؤلفههای بهسازی منابع انسانی ،تأثير معنادار آموزش کارکنان ،مطالعه وضعيت موجود آموزش،
سنجش يادگيری در محل کار ،مطرح شد .آنچه که به نظر پژوهشگر مغفول مانده است و میتوان آن را
مسئله اصلی پژوهش حاضر مطرح نمود اين است که هيچ يک از پژوهشها به ارائه مدلی جامع برای
نظام جامع آموزش کارکنان در سازمان نظارتی نپرداختهاند؛ بنابراين پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به
سؤاالت ذيل است:
 -1چه مدل مفهومی را میتوان برای نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی برای سازمان نظارتی ارائه
نمود؟
 -2نتايج و پيامدهای مدل مفهومی در سازمان نظارتی چگونه خواهد بود؟
. Eralp, Erhan & Mutlu Tahsin
. Pallai & Gregor

1
2
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روش پژوهش
پژوهشهای کيفی ،دادههايی که واقعيتهای مورد مطالعه بهصورت کالمی ،تصويری يا امثال آن است
را مورد تحليل قرار میدهند .به عبارتی در اين روش ،پژوهشگران پديدههای مورد مطالعه را در شرايط
طبيعی آنها بررسی کرده و معنايی که افراد ذیربط به پديده نسبت میدهند را کشف میکنند .اين
پژوهش شامل :مجموعهای از شواهد تجربی و شيوههای گردآوری دادهها ازجمله دادههای مصاحبه
مانند تجربهها ی شخصی ،زندگينامه ،مشاهده مستقيم ،اسناد تاريخی ،متون تصويری که به لحظههای
زندگی افراد معنا داده ،میشود .بهطورکلی پژوهش کيفی فرايند جستجوی منظم باهدف پیبردن به
يک موقعيت نامعين اجتماعی يا انسانی است (.)31
اين پژوهش از نظر نوع داده ها ،کيفی و از شيوه سيستماتيک (منظم) که از شيوههای انجام پژوهش به
روش نظريه برخاسرته از دادههرای اسرتراوس و کروربين )32( 1و شرامل سره مرحلره کدگرذاری براز،2
کدگذاری محوری 3و کدگذاری گزينشی 4است .مشارکتکنندگان بالقوه پرژوهش را کليره کارشناسران،
نخبگان و اساتيد مجرب در مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی تشکيل میدادند .برای نمونهگيری از نوع
هدفمند نظری و مطلوب استفاده شد .تعداد مشارکتکنندگان  33نفر است که با آنها مصاحبه از نروع
نيمهساختاريافته که در گردآوری دادهها به دليل انعطافپذيری در تنظيم سؤالها بر اساس پاسرخهرای
آزمودنی ،انجام شده است و افرادی انتخاب شدند که بيشترين اطالعات و داده را برای پاسخ به سرؤاالت
فراهم نمودند و مصاحبهها تا رسيدن به نقطه اشباع و حداکثر اطالعات ادامه يافت .تجزيهوتحليل کيفی
در ايرن پرژوهش برره ايرن صررورت انجرام شررد کره ابترردا مفراهيم معنررايی حاصرل مصرراحبه عميرق بررا
مشارکتکنندگان ،تايپ ،ويرايش اماليی و سپس وارد نرمافزار مکسکيودا  2018 ،2گرديد و به ترتيرب
ذيل سه مرحله کدگذاری روی آنها پيادهسازی شد.
مرحله اول :کدگذاری باز
پژوهشگر از طريق جزءجزء کردن اطالعات به شکل طبقهها ی اطالعات پديده مورد مطالعه را بررسی
میکند .در اين مرحله دادههای گردآوری شده از مصاحبهها ،طبقههای اصلی و فرعی مشخص میشود.
کدگذاری اوليه اعمال برچسب مفهومی به واحدهای معنادار برآمده از مصاحبههای انجام گرفته ،است.
در اين پژوهش  673مفهوم اوليه حاصل شد.
مرحله دوم :کدگذاری محوری

1

. Strauss & Corbin
. Open coding
3
. Axial coding
4
. Selective coding
2
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پژوهشگر يک مقوله کدگذاری باز را انتخاب و سپس آن را بهعنوان مقوله يا پديده اصلی در مرکز
فرآيند مورد بررسی قرار داده و رابطه ساير مقولهها را با آن مشخص میکند .مقولههای جدا از هم در
چهارچوبی معنادار در کنار يکديگر قرار میگيرند و روابط ميان آنها ،بهويژه رابطه مقوله محوری با
ساير مقولهها ،مشخص میشود .از بين کدهای باز تعداد  126مؤلفه ايجاد گرديد.
مرحله سوم :کدگذاری گزينشی
پژوهشگر تکوين نظريه درباره ارتباط بين مقولههای بهدستآمده در الگوی کدگذاری محوری را مورد
بررسی قرار میدهد ( .)31در پژوهش حاضر تعداد  18مقوله تعيين شد.
در حقيقت انباشت دانش و شهود محقق ،تقليل همپوشانی در نرمافزار ،نظر اساتيد مجرب و ابزار آماری
جديد بر اساس مقياس کدها ،در فرآيند کدگذاری انتخابی به محقق کمک نموده است .در انتهای
مرحلهی کدگذاری انتخابی برا تروجره بره نترايج گامهای قبلی کدگذاری ،مقولهی اصلی انتخاب و به
شرکلی نظاممند برره سرراير مقولهها مرتبط شد .ارتباطات اعتبار بخشيده شده و مقولههايی که نياز به
تصفيه و توسعهی بريشتر داشتند ،بهبود يافتند .الزم به ذکر است که گامهای فروق در فراينردی رفرت
و بررگشتی انجام شدهاند .بنابراين گامهای کردگرذاری انتخرابی بره شرکل واضرحی از يکديگر مجزا
نيستند و از طريق يک فرايند تعاملی ،همراه با کدگرذاری براز و محروری انجام میشود .در اين مرحله
يکبار ديگر از تعدادی از افراد مجرب مشارکتکننده در اين پژوهش خواسته شد که در مورد فرايند
تدوين مدل و مدل نهايی نظرات خود را ارائه دهند که بيشتر آنها مدل بهدستآمده را تأييد و بعضی
از آنها نيز نظرات اصالحی داشتند که در فرايندی رفت و برگشتی ،اصالحات اعمال و درنهايت مدل
مفهومی تأييد شد.
جدول شماره  -2آمار توصیفی مشارکتکنندگان
فراوانی

جنسيت
زن

مرد

مدر
جمع

ليسانس

تحصيلی

فوقليسانس

دکتری

کل

تعداد

7

26

33

4

24

5

33

درصد

21/21

79/78

100

12/12

72/73

15/15

100

یافتههای پژوهش
برای يکپارچه سازی و ارائه مدل نهايی نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی پرس از شناسرايی مقولره
محوری و ربط دادن ساير مقوله ها در قالب پارادايم سيستماتيک نظريه برخاسته از دادهها ،بره پرااليش
الگوی طراحی شده و پروراندن عوامل اصلی اقدام شد و مدل نهايی پژوهش به شکل يک ،به دست آمرد
و پس از رعايت مراحل کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،رسيدن برهکفايرت و اشرباع نظرری بره دسرت
نمیآيد؛ بلکه پژوهشگر در حين گردآوری و تحليل دادهها متوجه میشود که دادههای جديد متفاوت با
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دادههای قبل نيست و آنها تکرار يافتههای قبلی هستند و نکته مبهمری هرم در خصروص مقولرههرا و
ارتباط آنها باهم وجود ندارد ،در اين مرحله محقق به اشباع نظری رسيده است (.)33
در پژوهش حاضر نيز در مصاحبه سیام دادهها تکرار شدند و کد اوليهای ايجاد نشده است .ولی برای
اطمينان محقق  3مصاحبه ديگر نيز انجام داد .نتيجه اين که مصاحبه سی و سوم اين پژوهش ،نمونه به
نقطه اشباع تئوريکال يا اشباع نظری رسانيده است و جمعآوری مصاحبه به اتمام رسيد .نتايج حاصل از
دادههای کيفی گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه ،از نکات کليدیِ کدگذاری باز ،مفاهيم
انتزاعی و سپس مقوالت انتزاعیتر ساخته میشوند .از طريق روش استقرايی و رسيدن از جزء به کل،
تعداد  126کد باز از ميان  673مفهوم شناسايی شده است .نتايج حاصل از کدگذاری محوری  126کد
اوليه در قالب  18مقوله دستهبندی شدهاست .هر کدام از مقوالت ،از يک يا چند مفهوم تشکيل شدهاند
که آن مفاهيم در واقع بيانگر ويژگیها ،شرايط و يا وضعيت موجود و يا مطلوب مقوله مورد نظر
میباشند .پس از شناسايی مقوالت توسط کد گذاری محوری با استفاده از فراوانی کدهای داده شده به
مقوالت ،اهميت آنها مشخص شد .کدگذاری انتخابی ،فراينرد يکپارچره سرازی و تصرفيهی نظريه
اسرت( .) 32در نهايت مجددا از اساتيد مجرب در خصوص تدوين مدل و مقوالت آن اعالم نظر گرديد و
اصالحات الزم انجام شد .خروجی نرمافزار در زمينه فراوانی کدهای داده شده به مقوالت به تفکيک در
نمودار ذيل و در جدول شماره پنج آورده شده است.

نمودارشماره  -1فراوانی کدگذاری مقوالت مدل نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی
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طبق نمودار يک ،مقوله پايش و مانيتورينگ فرآيندهای آموزش با تعداد  134تکرار کد و  %19/9در
رتبه اول است طراحی هوشمند برنامهريزی آموزش با تعداد کد  127و %18/9در رتبه دوم است و
مقوله نظارت و ارزيابی مؤثر با  85کد و  %12/6در رتبه سوم قرار دارد.
پايايی مدل
1
بهمنظور سنجش پايايی مدل طراحی شده از شاخص کاپا استفاده شده است ( .)34بدين طريق که
شخص ديگری (از نخبگان اين رشته) بدون اطالع از نحوه ادغام کدها و مفاهيم ايجاد شده توسط
محقق ،اقدام به دستهبندی کدها در مفاهيم کرده است .سپس مفاهيم ارائه شده توسط محقق با
مفاهيم ارائه شده توسط اين فرد مقايسه شده است .در نهايت با توجه به تعداد مفاهيم ايجاد شده
مشابه و مفاهيم ايجاد شده متفاوت ،شاخص کاپا محاسبه شده است .همانطور که در جدول  3مشاهده
میگردد ،محقق  18مفهوم و فرد ديگر  15مفهوم ايجاد کردهاند که از اين تعداد  14مفهوم مشتر
هستند.
جدول شماره  -3وضعیت تبدیل کدها به مفاهیم توسط محقق و فرد دیگر
نظر محقق
مجموع

خير

بله

15

B=1

A=14

بله

4

D=0

C=4

خير

19

1

18

مجموع

نظر فرد ديگر

جدول شماره  -4وضعیت شاخص کاپا
مقدار عددی شاخص کاپا

وضعيت توافق

کمتر از صفر

ضعيف

0-0/2

بیاهميت

0/21-0/40

متوسط

0/41-0/60

مناسب

0/61-0/80

معتبر

0/81- 1/00

عالی

. kappa

1
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همانطور که ديده میشود مقدار شاخص کاپا برابر با  0/733محاسبه شد که با توجه به جدول شماره4
در سطح توافق معتبر قرار گرفته است .در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش مبنی بر ارائه مدل مفهومی
برای نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی ،پس از شناسايی مقوله محوری و ربط دادن
ساير مقولهها در قالب پارادايم سيستماتيک نظريه برخاسته از دادهها ،به پااليش الگوی طراحی شده و
پروراندن عوامل اصلی اقدام و مدل نهايی پژوهش به شرح ذيل و در شکل يک ،به دست آمد :در اين
پژوهش ،مقوله اصلی و پديده اصلی هسته فرآيند مورد مطالعه مدل جامع نظام جامع آموزش مشاغل
اختصاصی بر اساس استانداردها و مدل های تعالی آموزش است .مقوله محوری ،همان پديده اصلی
مورد نظر اين پژوهش که اساس و محور فرايندی است که تمام مقولههای اصلی ديگر به آن ربط داده
شدهاند و با توجه به يافتههای پژوهش میتوان از عوامل تأثيرگذار بر اين پديده و راهبردهايی برآمده از
آن و در ادامه پيامدهای و نتايج حاصل از اين راهبردها سخن گفت.
شرايط علَی ،شامل مواردی از مقوالت است که مستقيماً بر پديده محوری تأثيرگذار است يا بهگونهای
ايجادکننده و توسعهدهنده اين پديده هستند که اغلب میتوان با نگاهی منظم به دادهها و بازبينی
حوادث آنها را پيدا کرد .در اين پژوهش بر روی بعد پايش و مانيتورينگ فرآيندهای آموزش ،ضرورت
توجه به توسعه همه جانبه ذینفعان (فردی ،تخصصی و حرفهای) ،اولويت دادن به اهداف کمی و
گواهينامهی آموزش ،کافی نبودن کيفيت آموزش(ضعف در تغييرپاراديم آموزش به يادگيری) و نياز به
بازنگری شناسنامه آموزش موجود مشاغل اختصاصی ،تأکيد شده است .تعدادی از مشارکتکنندگان،
توجه به وضعيت کمی را اولويت سازمان دانستهاند و ضرورت بازنگری در وضعيت موجود آموزش اعم از
کميت ،کيفيت ،شناسنامه موجود آموزشی برای ارتقای سطح يادگيری بيان داشتهاند.
شرايط زمينهای ،بهطورکلی عوامل خاصی هستند که سازمانها نمیتوانند آنها را کنترل کنند اما
راهبردهای ما از آن بستر متأثر هستند .در رابطه با اين عوامل طی مصاحبههای انجامشده اکثريت
قريب اتفاق به فرهنگ سازمانی ،فرهنگ يادگيری در سازمان و عوامل فراسازمانی؛ مسائل مالی فراگيران
اشاره کردند و از آن جمله میتوان به اعتقاد و نگرش اکثريت مشارکتکنندگان به تأثير آموزش برکار،
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فرهنگ سازی آموزش در سازمان و تمايل به تغيير شغل را بيان نمود که نشان میدهد چگونه اين
عوامل راهبردهای اتخاذ شده ما را تسهيل میکنند.
راهبردها همان اقداماتی هستند که در پاسخ به مقوله يا پديده محوری ارائه میشوند ،به شکل
هدفمندی انتخاب شده و با استفاده از آنها میتوان به پديده محوری جامه عمل پوشاند .در اين
پژوهش مشارکتکنندگان به بعد توسعه شايستگی ،نظارت و ارزيابیمؤثر ،نيازسنجی دقيق ،رعايت
استاندارهای آموزشی در محتوا و حرفهایگرايی ،به عنوان راهبردها بيش از ساير مقوالت اشاره نمودند.
شرايط مداخلهگر که به تعديل شرايط علَی میپردازد و بر راهبردها تأثير میگذارد ،طی مصاحبههای
انجام شده ،بر سياست گذاری توسعه منابع انسانی (در جهت افزايش نرخ بازگشت سرمايه در آموزش) و
قوانين و اسناد باالدستی تأکيد شده است.
پيامدها و نتايج ،از اتخاذ راهبردهايی نشأت میگيرد که در حالت موفقيتآميز ،تحقق آنها موجب
تحقق مقوله محوری میشود .بهعنوان نتيجه مصاحبهشوندگان اين پژوهش ،بر طراحی هوشمند فرآيند
آموزش و ايجاد انگيزش در فراگيران اشاره کردهاند.
جدول شماره – 5فراوانی کدگذاری ها
مقوله

کدهای باز

تکرار

ضرورت توجه
به توسعه
همه جانبه
ذی-
نفعان(فردی،
تخصصی،
حرفهای)

افت آموزش بصورت
کلی

1

ضعيف بودن آموزش
موجود

14

اولويت دادن
به اهداف
کمی و
گواهينامه
آموزشی
کافی نبودن
کيفيت
آموزش(ضعف
در تغيير
پاراديم

مقوله

پايش و
مانيتورينگ
فرآيندهای
آموزش

کدهای باز

تکرار

مشکالت اجرايی آموزش

1

بيشتر در قسمت اجرا مشکل دارد

4

وضعيت آموزش از نظر
کمی بدنيست.

11

کم توجهی به سطوح مشاغل

4

پرکردن ساعات آموزشی
بعنوان هدف

12

به روزنبو دن روشها

1

کيفيت الزم راندارد

1

ضعف در آموزش ها ی غير حضوری

6

کيفی نيست

7

مجرب نبودن اساتيد

9

تخصصی نيست

4

جالب نبودن موضوع آموزش

9
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13

آموزش به
يادگيری)
حرفهای-
گرايی

نيازسنجی
دقيق

رعايت
استانداردهای
آموزشی در
محتوا
نياز به
بازنگری
شناسنامه
آموزش

موجود
مشاغل
اختصاصی

کاربردی نيست

15

نبود ارتباط بين آموزش با تحصيالت

3

تعيين شرح وظايف

3

مشارکت کم در ساعت غيراداری

14

شفاف شدن شرح
وظايف

2

واقعیتر شدن نياز
سنجی

1

فاصله ميان برنامه و اجرا
اعتبار اند

3
2

هدفمند شدن
نيازسنجی آموزش

5

برنامه ابالغی از ستاد واضح نيست

4

برگزاری آموزش بر
مبنای نياز

5

نياز به مهارت در انجام وظايف

3

نياز سنجی بر اساس
وظايف سازمان

3

کافی نبودن آگاهی و شناخت الزم

1

در محتوای آموزش نقد
است

1

کافی نبودن اطالعات

11

آموزش ها کارشناسی
شده نيست

8

مشکالت ساختاری

1

تغيير عناوين شناسنامه
آموزش

1

تاثيری در ارتقا ندارد

5

نياز به بازنگری است

9

متناسب باساختار سازمان نيست

5

تفکيک برای نيروهای
درون سازمان و بيرون از
سازمان

6

کم تجربگی مديران

2

برخی دورهها نياز امروز
نيست

6

سازمان با توسعه جامعه توسعه نيافته
است

7

فقط تئوری نباشد

3

سازمان هيچ وقت بر اساس عرضه و
تقاضا نرفته است

2

مبنا شرح وظايف اصلی
باشد

4

بهکارگيری نيروهای برون سازمانی

1

در فرايند زمانی قرار
گيرند

3

مشکالت نيروی انسانی

1

نياز مشاغل نيست

7

پايين بودن انگيزه آموزش در کارکنان

7

عناوين دانشگاهی است

6

نداشتن نيروی متخصص

5
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سياست-
گذاری

توسعه منابع
انسانی (در
جهت نرخ
بازگشت
سرمايه در
بخش
آموزش)

توسعه
شايستگی
فراگيران

14

مشاغل زير مجموعه
تفکيک شود

2

کم بودن تعهد به تشکيالت اداری

2

سياست های کالن نياز
است

1

مشکالت آموزشی وظايف

1

برگزاری آموزش در
ساعت اداری

8

مشکالت آموزشی کارکنان در انجام
وظيفه

8

توجه به دورههای
حضوری

2

تجربيات سينه به سينه منتقل شده
است

1

اجباری شدن آموزش-
های تخصصی

3

تاثير نداشتن آموزش درانجام وظايف

11

استخدام کارمند مناسب
کار

4

ايجاد انگيزه درنيروی انسانی

4

اهميت به نيروهای
انسانی سازمان

8

ارتقا از طريق آموزش

3

هزينهکردن برای
آموزش

6

جذب نيرو های
متخصص از ابتدا

8

ايجاد
انگيزش در
فراگيران

شايستهگزينی در
پست ها

1

تخصصی شدن انتصابها

3

مرتبط بودن پيشينه
نيرو قبل از آموزش

3

سلسله مراتبی شدن پستها

9

جانشينپروری در
سازمان

2

انتصاب نيروهای سازمانی در پستها

4

فراخوان برای پستها

1

تمايل به تغيير در شغل

1

تناسب آموزش با اهداف
سازمان

1

به درد مجموعه بخورد

6

تناسب آموزش با افراد
در مشاغل

1

تناسب آموزش با
مشاغل اختصاصی

7

فرهنگ
يادگيری

عوامل
فراسازمانی
فراگيران؛
مسائل
مالی
نظارت و
ارزيابی

فرهنگسازی آموزش

4

مسايل مالی کارمند

1

وضعيت اقتصادی فراگيران

1

ارزيابی دورههای آموزش

1
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15

طراحی
هدفمند
فرآيند
آموزش

مؤثر
آموزش

تناسب آموزش با
عملکرد

11

تناسب آموزش با شغل
فرد

20

بازخورد سازمان از آموزش

تناسب آموزش با سطوح

5

ارزيابی دورههای آموزش نامناسب در
محيط کار

20

راهبردهای آموزش مؤثر

1

ارزيابی دورههای آموزشی مناسب در
محيط کار

16

اهميت به برنامهريزی در
آموزش

8

ارزشيابی فردی

1

استفاده از اساتيد مجرب
وآشنا به سازمان

11

تاثير کمی آموزش در ارزشيابی فردی

6

استفاده از روشهای
عملی در آموزش

4

رفع مشکالت کنترل و نظارت وظايف
شغلی

2

کاربردی بودن آموزش

7

آموزش منابع انسانی برای نظارت

3

تخصصیشدن آموزش

21

نيازبه وحدترويه از ستاد برای نظارت

5

استفاده از خدمات
الکترونيکی در آموزش

2

انجام نظارت از ستاد

6

مناسب بودن زمان و
شرايط در آموزش

1

تعيين شاخص نظارت

8

جديد شدن موضوعات
در آموزش

7

نيازبه منابع انسانی متخصص

4

استفاده از ابزار علمی برای نظارت

4

تدوين نظام جامع آموزش

1

نظام محور بودن در نظام آموزشی

2

آموزش مهم و ضروری است

1

آموزش برای انجام وظيفه بهتر

30

استمرار و تداوم آموزش

6

بايد کيفی محورباشد

8

توجه به دوره های
مهارتی

4

تدوين
نظام جامع
آموزش
براساس
استانداردها
و مدلهای
تعالی
آموزش

توجه به آموزش در کنار
تجربه

8

توجه به مخاطب درهر

6

فرهنگ
سازمانی

انجام آسيب شناسی

6

3
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آموزش
متون آموزشی استاندارد
باشند

3

تناسب آموزش در هر
سطح با مخاطبان

3

توجه به مطالبات سطوح
متفاوت

1

ارتقای سطح دانش و
تخصص

1

 18مقوله

برگزاری آموزش و
کارگاه

19

126مؤلفه

مديريت دانش

4

برگزاری جلسات
توجيهی

2

قوانين و
اسناد
باالدستی

در مجموع

ضرورت حضور کارکنان در دورههای
آموزشی

21

توجه به قانون سقف آموزش برای
کارمندان

1

رعايت ساعت تعيين شده آموزش برای
کارمندان

3

673مفهوم
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شرایط علَی
 -پايش و مانيتورينگ فرآيندهای آموزش

شرایط زمینه ای
 فرهنگ سازمانی فرهنگ يادگيری عوامل فراسازمانی؛مسائل مالی فراگيران

 ضرورت توجه به توسعه همه جانبه ذینفعان(فردی ،تخصصی و حرفه ای)
 اولويت دادن به اهداف کمی وگواهينامه آموزشی
 کافی نبودن کيفيت آموزش(ضعف درتغييرپاراديم آموزش به يادگيری)
 نياز به بازنگری شناسنامه آموزش موجودمشاغل اختصاصی

پیامدها
راهبردها
 طراحی هوشمندفرآيند آموزش

 ايجاد انگيزش درفراگيران

 توسعه شايستگیفراگيران
 حرفهایگرايی نظارت و ارزيابی مؤثر نيازسنجی دقيق رعايت استانداردهایآموزشی در محتوا

مقوله اصلی
تدوين نظام جامع
آموزش مشاغل
اختصاصی براساس
استانداردها و مدل
های تعالی آموزش

شرایط مداخله ای
سياستگذاری توسعه منابع انسانی(در
جهت افزايش نرخ بازگشت سرمايه در
آموزش)
قوانين و اسناد باالدستی
شکل  -1مدل مفهومی پژوهش به شیوه سیستماتیک استراوس و کوربین منبع( :یافتههای نگارندگان)
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در پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،نتايج و پيامدهای مدل مفهومی در سازمان نظارتی چگونه خواهرد برود؟
با توجه به بررسیهای بهعملآمده در مدل مفهومی پژوهش 2 ،مقوله مربوط به پيامدها و نتايج به شرح
ذيل میباشند:
مقوله طراحی هوشمند فرآيند آموزش :بر اساس نتايج شامل  21کدباز میباشد .شاخصهای تخصصری
شدن آموزش و برگزاری آموزش و کارگاه با  16کد تخصريصيافتره بيشرترين تکررار را در ميران سراير
شاخصهای اين مقوله دارا است (جدول.)6
م قوله ايجاد انگيزش در فراگيران :همان طور ک ه در جدول زير ديرده مر ی شرود شرامل 6
کدباز است  .همچنين مشاهده م ی شود شاخص سلسله مراتبری شردن پسرت هرا برا  7کرد
تخصر ي ص ي افترره بيشررترين تکرررار را در ميرران سراير شرراخص هررا ی ايررن مقولرره دارا اسررت
(جدول .) 6
جدول 6شماره  -فراوانی کدگذاری مقوالت پیامدها و نتایج مدل نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی
سازمان نظارتی :طراحی هوشمند فرآیند آموزش و ایجاد انگیزش در فراگیران

در همين زمينه م ی توان با توجه به بررس ی های انجام شده در بين نظر يه های مرتبط با
اين موضوع ،به ديدگاه تخصصی کافمن و هرمن (  ) 14اشاره کرد .آن ها در تعريف
برنامه ر يزی آموزشی است راتژيک ،آينده بهتر و تالش در به وجود آوردن آن را بيان کرده
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و سه زمينه برای آن در نظر گرفته اند که با توجه به مطالعات انجام شده ،مقوالت
حاصل از مدل مفهومی پژوهش با هر يک از زم ينه ها به شرح ذيل آورده شده است.
 بازانديشی نظام آموزشی :اين زمينه شامل :دورنگری  ،تعيين سطح ،برنامه ر يزی ونتايج ،گردآوری داده ها  ،شناسايی باورها ،پنداره ها  ،مأمور يت ها و نيازسنجی است و
مقوالت در اين زمينه :پايش و ما نيتورينگ فرآيند آموزش ،نيازسنجی دقيق،
فرهنگ سازمانی و فرهنگ يادگيری است.
 بازسازی ساختارهای نظام آموزشی :اين زمينه شامل :برنامهريزی توافق جمعی ،سياستگذاری وشناسايی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها است و مقوالت مرتبط با آن؛ توسعه شايستگی،
حرفهای گرايی ،نيازسنجی دقيق ،توسعه منابع انسانی ( در جهت افزايش بازگشت نرخ سرمايه به
بخش آموزش) ،میباشد.
 بازآفرينی نظرام آموزشری :در ايرن زمينره اجررا و ارزشريابی ،مرديريت اسرتراتژيک،ارزيابی تکوينی و ارزيابی پايانی قررار دارد و مقروالت مررتبط برا آن شرامل مقولره:
طراحی هوشمند فرآيند آموزش و ايجاد انگيزش در فراگيران م ی باشد.
بحث و نتیجهگیری
يافتههای گروسمن و ساالس )35( 1مبنی بر ضروری دانستن نظامی جامع و مدون برای آموزشهای
سازمانی ،میباشد و بيان کردهاند :کارکنان سازمان که از آموزش الزم برخوردار نباشند ،موجب بروز
اشتباهات ،خسارات و آسيبهايی میشوند که برای سازمان بسيار پرهزينه است .لذا برای جلوگيری از
اشتباهات جبرانناپذير طرح جامع آموزش موردنياز است .بر همين اساس در پژوهش حاضر باهدف ارائه
مدل نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی برای سازمان نظارتی ،تالش شد تا مدل مفهومی مناسبی
متأثر از عوامل مؤثر بر نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی ارائه شود .مدل مفهومی
حاصل از پژوهش کيفی و براساس روش نظريه برخاسته از دادههای استراوس و کوربين در سال 1990
بوده و در آن مراحل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزينشی ،انجام و شامل  673مفهوم،
 126مؤلفه و  18مقوله است.
نتايج کدگذاری مصاحبهها و تجزيهوتحليل يافتههای بخش کيفی حاکی از آن است که مقوالت علَی در
مدل مفهومی نظام جامع آموزش برای مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی ،شامل :پايش و مانيتورينگ
فرآيند آموزش ،توجه به توسعه همه جانبه ذينفعان (فردی ،تخصصی و حرفهای) ،اولويت داشتن اهداف

. Grossman & Salas
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کمی و گواهينامه های آموزشی ،کافی نبودن کيفيت آمو زش و نياز به بازنگری در شناسنامه آموزشی
مشاغل اختصاصی کارکنان سازمان است که با برنامهريزی و مديريت آموزشی دورههای آموزشی ،روند
آموزش کارکنان بهبود خواهد يافت .البته شرايط زمينهای با مقوالت :فرهنگسازمانی ،فرهنگيادگيری
و عوامل فراسازمانی ،مسائل مالی فراگيران نيز در شرايط موجود تأثيرگذار هستند .اذعان به ضرورت
برگزاری آموزش برای کارکنان ،همچنين ميزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای برگزاری آموزشها،
انتقال آموزش و بهويژه عوامل فرهنگی آموزش پذيری کارکنان از موارد زمينهای مؤثر در اين مدل
مفهومی است .مقوالت در شرايط مداخلهگر شامل :سياستگذاری توسعه منابع انسانی در جهت افزايش
بازگشت سرمايه در بخش آموزش و حرفه ای گرايی فراگيران است و سياستگذاری در نحوه ارتقای
دانشی کارکنان و بازنگری در شرح وظايف برخی مشاغل در سازمان بر پديده محوری که همان ارائه
مدل مفهومی است تأثير می گذارد .مقوالت راهبردها در اين مدل مفهومی شامل :نظارت و ارزيابیمؤثر،
نيازسنجیدقيق ،رعايتاستانداردها در محتوایآموزشی و توسعهشايستگی فراگيران است .اين مقوالت
در اين مدل انجام نظارت و ارزشيابی تدريجی و تکميلی از دورههای آموزشی ،دقت درانجام نيازسنجی
با توجه به شرايط کارکنان و تخصصی بودن مشاغل آنها و توسعه شايستگی فراگيران با در نظر گرفتن
اهداف توسعه فردی و سازمانی آنها همچنين تهيه محتوای علمی و کاربردی برای دورههای آموزشی
را شامل میشود .درنهايت پيامدهای اين مدل شامل مقوالت :ايجاد انگيزش در فراگيران و طراحی
هوشمند فرآيند آموزش هستند .تدوين نظام جامع آموزشی برای کارکنان که چشمانداز روشنی را برای
سازمان به همراه خواهد داشت در ارتقای سطح يادگيری فردی و سازمانی فراگيران با ايجاد انگيزههای
آموزشی (مالی و معنوی) در بين کارکنان و داشتن برنامهريزی هدفمند برای توسعه سازمان از
پيامدهای مهم اين مدل محسوب شود (شکل  .)1در بررسیهای انجام شده و مقايسه مدل ارائه شده با
ساير مدلهای آموزشی ،سه مقوله نيازسنجی ،اجرا و ارزشيابی مشتر میباشند؛ اما مقوالت توسعه
شايستگی ،حرفهایگرايی و تدوين نظام جامع آموزش براساس استانداردها و مدل های تعالی آموزش،
از موارد مهم مقوالت مدل مفهومی پژوهش و متمايز با پژوهشهای ديگر است .ساير مقوالت حاصل نيز
در برخی مدلهای آموزشی مشتر میباشند .در نتيجه مدل مفهومی ارائه شده ،میتواند در سازمان
نظارتی مورد توجه قرار گيرد و در پويايی و توسعه منابع انسانی سازمان مؤثر واقع شود.
همچنين در پاسخ به سؤال دوم :نتايج و پيامدهای مدل مفهومی در سازمان نظارتی چگونه خواهد بود؟
نتايج پژوهش حاکی از آن است کره طراحری هوشرمند فرآينردآموزش و ايجراد انگيرزش در فراگيرران
بهعنوان نتايج و پيامدها در مدل مفهومی بيان شرده اسرت .بره عبرارتی در طراحری هوشرمند فرآينرد
آموزش ،شامل :تخصصی شدن آموزش ،برگزاری کارگاه ،استفاده از اساتيد مجرب ،استفاده از روشهرای
عملی و متون استاندارد ،برنامهريزی علمی و  ...مریباشرد .همچنرين ايجراد انگيرزش در فراگيرران ،برا
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.شاغالن سازمان نظارتی پيامد و نتيجه مدل مفهومی است
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چکیده
کارشناسان مالی نقش کليدی در تصميمسازی آگاهانه مديران در برنامههای استراتژيک بانکها دارند ،به همين
دليل عملکرد اي ن دسته از کارشناسان از حساسيت ويژهای برخوردار است .با عنايت به اين مسئله ،اين مقاله به شناسايی
شايستگیهای کارشناسان مالی در حوزه بانکی میپردازد .با توجه به ماهيت و هدف اين پژوهش ،رويکرد آن کيفی و با
روش نظريه داده بنياد و طرح ساختارگرای چارمز انجام شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کليهی کارشناسان مالی
شاغل در بانک دی میباشد .ابزار پژوهش شامل مصاحبه نيمهساختاريافته است .پس ازمصاحبه با  30نفر از کارشناسان
مالی که با روش نمونه گيری گلوله برفی انتخاب شدند ،به جهت عدم ارائه اطالعات جديد (اشباع نظری) جريان مصاحبه
خاتمه يافت .سپس متن مصاحبه ها پياده سازی و با روش تحليل مضمون (تم) بررسی شدند .در مجموع 79شايستگی به
عنوان شايستگی های مورد نياز برای کارشناسان مالی بانک دی شناسايی شد که در قالب 12مقوله فرعی و  4مقوله اصلی با
عناوين فردی ،ميان فردی ،دانش پايهای و عمومی شغل ،دانش فنی و کليدی شغل ،و نهايتاً در دو بعد شايستگیهای
تخصصی و عمومی تعيين و تعريف گرديدند.
کلیدواژهها :شايستگی ،شايستگیهای تخصصی ،شايستگیهای عمومی ،کارشناسان مالی ،بانک.

مقدمه

 1دانشجوی دکتری تخصصی مديريت آموزشی ،گروه علوم تربيتی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ايران.
 2استاديار گروه علوم تربيتی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ايران .مسئول
مکاتباتzahra_lebady@yahoo.com
 3استاديار گروه علوم تربيتی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ايران.
 4استاديار گروه علوم تربيتی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ايران.
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امروزه نيروی انسانی در مورد بهترين شيوه برای بهبود کيفيت ،تصميم میگيرد ( )1و در يک سازمان،
بيش از ساير عوامل در شالوده سازی ،نگهداری و گسترش سطح عملکرد و تکميل مأموريت سازمان
نقش دارد (.)2يکی از معيار ها برای بهسازی عملکرد عامل انسانی در جهت دستيابی به اهداف سازمانی،
شناسايی شايستگی است .دراگانيديس و مينتزاس )2006(1در مفهومی گسترده ،شايستگی را به عنوان
مجموعهای از دانش ،مهارت ،ارزشها ،گرايش ها ،رفتارها ،جريانات عادی و الگوهای تفکر تعريف کرده-
اند که افراد يا گروهها میتوانند به طور مؤثر يا موفقيتآميز ،برای حل مشکالت و روبروشدن با چالشها
و فرصتها آن ها را به کار گيرند( .)3اسپنسر و اسپنسر  ،)1993(2در بيان مفهوم شايستگی ،آن را به
دو دسته تقسيم کردهاند .دسته اول ،شايستگیهای مورد نياز ،که مهارتهای ضروری را برای حداقل
عملکرد در يک کار يا انجام يک وظيفه مشخص میسازد ،و دسته دوم ،شايستگیهای برتر است که بر
اساس آنها نتايج به دست آمده باالتر از ميانگين بوده و عملکرد بهتری را نشان می دهد( .)4بيشتر
محققان همچون بوياتزيس ،)1982( 3هيوا و هيوا  )2009(4معتقدند که مؤلفههای دانش ،مهارت و
نگرش در شکلگيری شايستگیهای کارکنان سازمانها نقش بسزايی دارند .بنابراين انتخاب و آماده-
سازی نيروی انسانی در راستای دستيابی به چشم انداز سازمانی بسيار دشوار است .زمانی که برای
هريک از مشاغل سازمان مجموعهای از شايستگیها تعريف شود،کارکنان دقيقاً میدانند که بايد به چه
رفتارهايی ارزش بدهند و با انجام چه کارهايی به تحقق اهداف سازمانی کمک کنند .در برخی مشاغل
ارتباط کاری به گونهای است که فرد برای احراز آن شغل تنها به يک سری از ويژگیهای محدود نياز
دارد .در مشاغل ديگر ممکن است دانش و علم فرد اهميت زيادی داشته باشد و در برخی ديگر تجربه و
سوابق کاری و در تعدادی نيز ويژگیهای رفتاری و شخصيتی فرد مهمتر است .به هر حال برای انتخاب
مناسب يک (نيروی انسانی) کارشناس ،بايد معيارهايی را در اختيار داشت .اين معيارها میتوانند دارای
درجات اهميت متفاوتی باشند يا از نظر اهميت ،درجه يکسانی داشته باشند ( .)5توسعه علم در حوزه
شايستگیها از اين منظر در تمامی حوزهها مهم است که میتوان از آن به منظور انتخاب ،ارتقا ،آموزش
و بهبود عملکرد استفاده کرد.
بی شک صنعت بانکداری نيز از اين قاعده مستثنا نيست  .بانک دی با تمرکز بر دغدغه سود آوری در
سنوات اخير و با رويکرد تحليل عملکرد به بررسی شاخصهای عدم بهره وری و سودآوری خويش
پرداخته است .نتايج اين بررسی ها نشان می دهد که در کنار شاخصهای مالی يکی از حوزههای

1-

Draganidis & Mentzas
- Spencer and Spencer
3Boyatzis
4Hiva & Hiva
2
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چالش برانگيز در تحليل وضع موجود بانک ،متمرکز بر سرمايه انسانی است .اين موضوع بانک دی را
برآن داشته است تا در راستای افزايش بهرهوری سرمايههای انسانی خود حرکت کرده و رفع تمامی
چالش های موجود و تدوين راهکار برای موفقيتهای آينده بانک را در گرو جذب ،توسعه ،حفظ و
نگهداشت منابع انسانی با کيفيت بداند  .از اين رو در سند استراتژی بانک در افق  ،1400حوزه سرمايه
انسانی به عنوان يکی از حوزه های مهم تمرکز در بانک ،مطرح شده است(.)6در همين راستا  ،مردانی و
تواليی( )1395در پژوهش خود به ضعف توان و عدم وجود کارشناسان متخصص(کارشناسانی با دانش
تشخيص و تعيين طرح های دارای توجيه فنی و اقتصادی) در بانکها به عنوان يکی از مهم ترين
مسائل و مشکالت بانکداری اسالمی و بانکداری بدون ربا در کشور اشاره کرده اند ( .)7بنابراين تزريق
اطالعات مالی با کيفيت از سوی کارشناسان (به موقع بودن ،مربوط و قابلفهم و قابل مقايسه بودن و
 )...رکن رکين پاسخگويی و تصميمگيریهای اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بیبديل توسعه و رشد
اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است ( .)8بر پايه نکات ياد شده ،در شرايطی که رعايت نشدن
برخی معيارهای اخالقی موجب ايجاد فسادهای مالی در سطح ملی و بين المللی شده و نگرانی های
زيادی را در بخشهای دولتی و غير دولتی به وجود آورده است (،)9در نظام بانکی نيز با توجه به نقش
فزاينده بانک ها به عنوان مهم ترين نهاد مالی و اقتصادی در سازندگی کشور شناسايی و پرورش
کارشناسان توانمند میتواند سريع تر آنان را به سمت اهدافشان رهنمون سازد .در نتيجه پژوهش حاضر
بر آن است تا ضمن بررسی جامع پيشينه و ديدگاه محققانی که در حوزه شايستگی فعاليت داشتهاند،
به دنبال واکاوی شايستگیهای کارشناسان مالی در سيستم بانکی است تا بر اساس آن شايستگیهای
عمومی و تخصصی مورد نياز کارشناسان مالی به شيوه علمی شناسايی و مشخص شود و در فرايند
گزينش و آموزش اين گروه از کارشناسان مورد استفاده قرار گيرد.
سؤاالت پژوهش
شايستگی های مورد نياز کارشناسان مالی بانک دی از ديدگاه خبرگان کدامند؟
براساس شايستگیهای شناسايی شده ،چه طبقه بندی برای شايستگیهای کارشناسان بانک
دی میتوان ارايه کرد؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهوم شناسی و تعاریف شایستگی
از نظر هيوا و هيوا ( )2009در خصوص آغاز بکارگيری رويکرد شايستگی ،شناسايی و تعاريف آن بين
صاحبنظران اتفاق نظر اندکی وجود دارد (.)10
اين واژه گاهی به خروجیهای عملکرد يک فرد شايسته اشاره دارد و گاهی نيز بيانگر ويژگیهايی
است که باعث رسيدن يک فرد به عملکرد برجسته می شود( .)11دراگانيديس و مينتزاس ()2006
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معتقدند رويکرد شايستگی در مديريت منابع انسانی رويکرد جديدی نيست .رومیهای قديم ،شکلی از
شايستگی را در تالش برای ارائه ويژگیهای يک «سرباز خوب رومی» به کار میبردند .معرفی
رويکردهای مبتنی بر شايستگی در محيط سازمان ،از حدود سال  1970شروع شده و از آن زمان به
بعد ،توسعه و کاربرد سريع داشته است ( .)10مفهوم شايستگی ابتدا توسط مک کللند )1973(1به
عنوان پيشبينیکننده موفقيت کارکنان در شغل معرفی شد .او شايستگی را به عنوان «محک
گزينش »2مطرح نمود و براين باور بود که شايستگی ،ابزاری است که میتوان توسط آن ،فرد ممتاز را از
افراد معمولی تشخيص داد .در سال  1982او به همراه همکاران خود در کتاب «شايستگی مدير»3
اولين تعريف از شايستگی را ارائه نمود« :ويژگیهای ريشهای فرد( 4انگيزه ،خصوصيات ،مهارت،
نقشهای اجتماعی و مجموعه دانش )5که فرد برای انجام وظيفه به کار میبرد» ( .)12تعريف انجمن
مديريت منابع انسانی ( )2016از شايستگی دربردارنده ويژگیهايی است که به عملکرد فرد کمک
مینمايد و شامل ويژگیها ،دانش ،مهارتها ،توانايیها و نيز برخی از خصوصيات ديگر مانند سطوحی از
انگيزه و صفات شخصيتی است (.)10
6
پرهيزگار ( )2010به نقل از موسسه نشنال پارک سرويس امپلويز  ،شايستگی را مجموعهای از
دانش ،مهارت و توانايیها در يک شغل خاص بيان می کند که به شخص اجازه میدهد در انجام وظايف
به موفقيت دست يابد .تعريف کنون و وايترسپور )2005 (7از شايستگی عبارت است از هر گونه دانش،
مهارت ،توانايی يا کيفيت شخصی که از طريق رفتار نشان داده شده و منجر به تعالی خدمتدهی
میشود ( .)13ريوايسد) 2014 ( 8در پژوهش خود از شايستگی به عنوان دانش ،مهارت ،توانايی و
قضاوت مورد نياز برای انجام اقدامات رشد يافته اخالقی تعريف کرده است .شايستگی صرفاً انجام
وظايف نيست بلکه اقدامات رفتاری مورد نياز کارکنان برای کاربرد دانش عميق و وسعت نظر خود،
ريسکپذيری و توان سازگاری با تغييرات محيطی به طور شايسته است(.)14
کووينهاون  )2003 (9با مقايسه تعاريف ارائه شده در زمينه شايستگی ،اين تعاريف را در پنج گروه
کلی جای داد (:)10

1

. MC Celland
. Benchmark selection
3
. Manager competency
4
. Characteristics of individual roots
5
. Characteristics, skill, social role and knowledge collection
6
-National Park Employees
7
-Cannon &Witerspoor
8
-Revised
9
- Kouwenhoven
2
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شايستگی به عنوان توانايی عملکرد در سطحی مطلوب براساس يک استاندارد خاص .اين
تعريف به شايستگی به عنوان يک «برونداد» مینگرد.
شايستگی به عنوان توانايی انتخاب و استفاده از ويژگیهايی (دانش ،مهارتها و نگرش ها) که
برای عملکرد در سطح مطلوب مورد نياز است.
شايستگی به عنوان داشتن ويژگیهای خاص (دانش ،مهارت ،نگرش) که شايستگی به عنوان
يک «درونداد» تعريف میگردد.
شايستگی به عنوان توصيف محض آن چه که يک فرد میتواند انجام دهد .اين تعريف نيز
شايستگی را به عنوان يک «برونداد» در نظر میگيرد.
بيشتر تعاريف مفصل شايستگی ،شامل عناصر چهار گروه باال هستند .

چرخه حیات شایستگی

1

چرخه حيات شايستگی يکی از مفاهيم مطرح در حوزه شايستگی میباشد که شامل چهار مرحله
اساسی است و اين چرخه در جهت توسعه و افزايش مستمر شايستگیهای فردی و سازمانی در تکاپو
است .اين چهار مرحله اساسی عبارت است از:
 ترسيم شايستگی :2در جستجوی فراهم آوردن يک تصوير کلی از شايستگیهای مورد نيازسازمان برای تحقق اهداف آن است .اين تصوير کلی ،از طريق برنامه کسبوکار سازمانی ،
الزامات پروژهها ،نيازهای گروهی و نيازمندیهای شغلی مشخص می شود .همچنين سطح
مهارت و خبرگی مورد نياز برای هر نيمرخ شغلی نيز در اين مرحله تعريف می شود.
 تشخيص (شناخت)شايستگی :3شناخت يا تشخيص شايستگی به معنای نمونهای از وضعيتموجود شايستگیها و مهارتهايی است که کارکنان دارند .در اين مرحله ،تجزيه و تحليل
شکاف مهارتی به منظور مقايسه بين تعداد و سطح شايستگیهايی که کارکنان دارند با آنچه
بايد داشته باشند ،از فعاليتهای اساسی به شمار می رود.
 توسعه شايستگی :در اين مرحله با توجه به نتايج ،برنامهريزیهايی برای افزايش تعداد و سطحمهارت و شايستگی های مورد نياز کارکنان صورت میگيرد .تدوين راهبردهای آموزش و
توسعه منابع انسانی و فراهم کردن امکانات و منابع مورد نياز برای اجرای اين راهبردها در
اين مرحله نقش مهمی ايفا می کند.

3- Competency Life Cycle
2
- Competency Mapping
3
- Competency Diagnosis
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 نظارت بر شايستگی :مرحله نهايی ،شامل ارزيابی و نظارت بر شايستگی است که به بررسیمستمر روند توسعه شايستگی و اقدامات اصالحی يا تقويتی پرداخته می شود (.)15
طی بررسی انجام شده در رابطه با مرحله سوم چرخه حيات شايستگی ،در جدول  1برخی از
روشهای توسعه شايستگیها با بيان مزايا و معايب هر يک از روش ها بيان گرديده است (.)16
جدول  -1برخی از روش های توسعه شايستگی ها
روش توسعه

مزايا

معايب

کارراهه شغلی

ترويج مسئوليتپذيری فردی در امر
آموزش  /ارائه اطالعات مورد نياز توسعه

ايجاد توقع در کارکنان  /عدم امکان اجرا در
پستهای مديريتی

آموزش رسمی

انگيزش به دليل اخذ مدرک ،اثربخشی باال
برای تحقق اهداف شغلی ،توسعه دانش و
آگاهیها

خروج افراد از محل کار  /نگهداری افراد پس
از اتمام دوره  /مستلزم برنامه ريزی دقيق

چرخش شغلی

يادگيری در حين کار  /کسب دانش دست
اول  /امکان ارزيابی فرد در شرايط مختلف

ريسک ناشی از عدم اجرای وظايف مقرر

آموزش حين خدمت

يادگيری در حين کار  /هزينه پايين /
پيوند با مسائل کاری /دقت باال و توجه
عميق به مسائل

وابستگی به فرد هدايت کننده ،نگرش منفی
مديران

مربیگری

مؤثر برای ارتقای عملکرد شغلی  /دقت و
توجه بيشتر روی مسائل کاری

وابستگی به ويژگی های مربی  /عدم امکان
نظام مند کردن فرايند آن

منتورينگ

ايجاد رابطه صميمی با افراد /درگيرشدن
مديران ارشد در توسعه مديريت

مشکل منتورينگ زنان /پيش افتادن فرد از
منتور /تخصيص وقت مديران ارشد

يادگيری عملی

پوياترين روش پرورش مديران  /ايجاد
زمينه يادگيری از همديگر  /کمک به حل
مسائل سازمانی و توسعه فرايند يادگيری

مستلزم زمان و حوصله /مستلزم رهبران آگاه
به فرايند يادگيری عملی  /ممکن است در
گذر زمان ،پروژه ها ،تعهد و مسئوليت را رها
کنند .

سمينار و کارگاهها

استخری از استعدادها  /توسعه حمايت
بين فردی  /به کارگيری مناسب منابع /
انعطاف در زمان بندی  /توسعه مهارتهای
ارتباطی  /تبادل ايده

زمانبری زياد در تمرين کردن /نيازمند
مهارتهايی که مديران ندارند /مدل های
مشاورهای بی اثر همانند ارائه توصيه و پند

تحليل نقش سازمانی

ايجاد شفافيت در مسئوليتپذيری /
تقويت مذاکره  /کمک به مديران برای
هدايت افراط عملکردها /میتواند مشکالت
سيستمی را نمايان کند.

میتواند سخت ،رقابت زا و غير شخصی باشد
 /وابستگی را در مقابل استقالل افزايش می-
دهد  /زمان بر /در ايجاد الهام بخشی و توجه
به احساسات شخصی ،کم توجه است .

مشاوره

کمک به سازمان در جهت حساس شدن

نيازمند آموزش تخصصی  /امکان آسيب-
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به نيازهای فردی  /ارتقای کارمنديابی /
ايجاد پلی بين اهداف سازمانی و فردی /
کمک به سازگاری ميان کارکنان

پذيری افراد /ايجاد وابستگی  /تهديد حريم
شخصی  /مشخص نيست که چه زمانی نياز
به آن داريم  /زمان بر و هزينه بر.

گروه های پروژه ای

مهارتهای عملياتی کاربردی  /تجربيات
جديد  /بهبود نگرش "ما"  /ارتقای روابط
بينتيمی  /بهبود توانايی جنگندگی
سازمانی  /تمرکز وظيفهای باال.

تخريب تيمهای کاری عملياتی /کاهش راه-
حلهای قابل بهکارگيری  /توليد نتايج غير
الزام آور  /نتايج بايد به تصميمگيران القا
شود.

روابط با همتايان

ممکن است همه افراد به منتور دسترسی
نداشته باشند؛ اما نياز به همکار دارند /
تقاضاهای مرتبط با تعهدات کاری
کوچکتر که میتواند مزيت داشته باشد.

همکاران بايد در دسترس و يکدل باشند /
همکاران نيازمند دانش سازمانی خوب و
مهارتهای وظيفهای مناسب میباشند.

ابعاد شایستگی
دانش ،مهارت ،توانايی و نگرش ،به عنوان چهار بعد اصلی شايستگی مطرح شده اند .توسعه دانش و
معلومات نظری به طور معمول ،از راه تحصيل در دانشگاه حاصل میشود .توسعه دانش و معلومات
زيربنای توسعه مهارتها و نگرش محسوب می شود و به تنهايی در توسعه شايستگیها تأثير ندارند.
مهارت توانايی استفاده از علم در عمل است .مهارت از راه تکرار کاربرد دانش در محيط واقعی به دست
میآيد و توسعه میيابد .توسعه مهارت ،موجب بهبود کيفيت عملکرد میشود .بدون توسعه مهارت در
بسياری از موارد ،معلومات چندان مؤثر نخواهد بود .توانايی خصلت با ثبات و وسيع است که به شخص
برای دستيابی به هدف و عملکرد مطلوب در مشاغل فيزيکی و فکری کمک می کند .در واقع توانايی و
مهارت شبيه به هم هستند و تفاوت آنها اين است که مهارت ،ظرفيتی خاص برای انجام کارهای
فيزيکی است اما توانايی ظرفيت انجام کارهای فکری را مشخص میکند .نگرش تصوير ذهنی انسان از
دنيا و پيرامون آن است .تصوير ذهنی انسان ،چهارچوبی است که ميدان انديشه و عمل وی را تبيين
میکند و شکل میدهد .درک انسان از پديدههای پيرامون خود و تصميمگيری وی برای عمل ،بر اساس
تصوير ذهنی وی است( .)17اسپنسر و اسپنسر ،شايستگی را خصيصه بنيادی يک شخص میدانند که
با عملکرد عالی يا مؤثر وی رابطه علّی دارد .آنها نيز معتقدند که شايستگی شامل جنبههای زير است:
 انگيزه :1محرک درونی و اشتياق برای انجام کار؛ ويژگی :2خصوصيات شخصيتی و نحوه واکنش به شرايط و افراد؛ ( خود انگاره )خود مفهومی :3ارزشها ،برداشت از خود يا نگرشهای يک شخص؛1

. Motive
. Trait
3
. Self - Concept
2
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 مهارت :1توانايی انجام يک وظيفه معين فيزيکی يا ذهنی؛ دانش :2معلومات شغلی ،اطالعات وتخصص مرتبط با شغل.نوع يا سطح يک شايستگی در طرحريزی منابع انسانی کاربرد دارد .همانگونه که در شکل 1ترسيم
شده شايستگی های دانش و مهارت ،قابل مشاهده و نسبتاً در سطح و شايستگیهای خودپنداره،
خصيصهها يا ويژگیها و انگيزه عميق و پنهانتر بوده و محور شخصيت هستند (.)18
همانگونه که توسط اسپنسر و اسپنسر در شکل  1توضيح داده شده است ،شايستگیهای دانشی و
مهارتی تمايل به آشکار بودن بيشتر دارند که با بخش آشکار کوه يخ مشابهند  .اين شايستگیها آسانتر
بهبود میيابند و میتوانند با هزينه مؤثر از طريق آموزش محقق شوند .در مقابل خصلتها و انگيزهها
پنهان بوده و در واقع ،زير خط آب در کوه يخ و به عنوان داخلیترين قسمت قرار دارند .اين
شايستگیها به هسته شخصيت هر فرد نزديکتر بوده و اصالح و بهبود آنها به سختی خواهد بود
(.)10

شکل  -1الگوی کوه يخ شايستگیهای هستهای و سطحی 3اسپنسر و اسپنسر()18()1993
پیشینه پژوهش
با مطالعه بر پيشينه پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع شايستگی  ،در جدول  2زير
خالصه نتايج تعدادی از پژوهشهای مرتبط در خارج و داخل کشور آورده شده است:
جدول  -2خالصه ای از برخی پژوهش های انجام شده بر روی شايستگی در حيطه های مختلف
رديف

سال

نام نويسنده

خالصه پژوهش
1

. Skill
. Knowledge
3
- Central & Surface
2
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1

2020

محد علی1و همکاران
()19

در نتايج پژوهش در رابطه با الگوی شايستگی حسابرسان در بانکهای
اسالمی به مؤلفههای دانش ،مهارتهای فنی /هستهای ،اخالق و رفتار
حرفهای اشاره کرده اند.

2

2019

سيداحمدحسينی و
همکاران()20

الگوی شايستگی برای مديران بانک قرضالحسنه رسالت " با رويکرد
بانکداری اجتماعی" مشتمل بر حوزه خصوصيات فردی (خصوصيات ذاتی
فردی ،ارتباطات بين فردی) ،حوزه مديريت (مديريت ارتباط با مشتريان،
مديريت صحيح شعبه) ،حوزه بانکداری اجتماعی (تدارک خدمات بانکداری
گروهی در محل مشتريان ،ترويج فرهنگ قرضالحسنه ،تدارک خدمات
بانکداری مدرن) و حوزه مهارت و دانش (دانش تخصصی موضوعات حوزه
بانکداری و دانش مسائل مذهبی قرض الحسنه) است.

3

2017

گرينهام)21(2

شايستگیهای کليدی برای بانکداران را در قالب شايستگی اصلی (راهبری
نظام اخالقی ،امور شعب و مديريت ريسک در مؤسسات مالی) و شايستگی-
های فرعی (مديريت امور مالی ،مديريت دارايیها ،استراتژی و نوآوری برای
خدمات مالی خرد)تبيين کرده است.

4

2016

شرکوا)22(3

مدل شايستگی اين پژوهش مبتنی بر سه محور دانش حرفهای  ،مهارت-
های کاربستن و بلوغ اجتماعی است.

5

2014

برايتز و
ويلدسمن)23(4

6

2009

کوچران 5و
همکاران()24

يک مدل جهانی شايستگی برای بانکها را بدين شرح طراحی کردهاند:
الف) شايستگیهای مرتبط با دانش تخصصی :شايستگیهای اقتصاد ملی،
مالی و ماليه عمومی ،نوشتن گزارش و تحقيقات اقتصادی ،تحليل بازار و
فرصتهای بازار ،مديريت ريسک ،حسابداری ،مديريت منابع و مصارف،
حقوق بانکی ،تحليل صنعت بانکی ،مديريت ارز و ماليه بين الملل .ب)
شايستگیهای مرتبط با توانمندسازیها :مديريت بر خود و تعامالت بين
فردی و کار تيمی .ج) شايستگیهای اخالقی :مشتمل بر اخالقيات و ارزش
ها .د) شايستگیهای مرتبط با رهبری و مديريت :مشتمل بر شايستگی
های مديريت بر ديگران.
درپژوهشی به توسعه شايستگی در دانشگاه ايالت اوهايو پرداختند .چهارده
مورد از شايستگیهای محوری شناسايی شده اين پژوهش عبارت است از:
ارتباطات ،يادگيری مستمر ،عرضهی خدمات به مشتری ،تنوع،
انعطافپذيری و تغيير ،روابط بين فردی ،دانش توسعه ،تخصصگرايی،

1

- Mohd Ali
- Grenham
3- Skorkova
4 - Brits & Veldsman
5 - Cochran
2
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مديريت منابع ،کار گروهی و رهبری ،کاربرد فناوری و سازگاری با آن ،تفکر
و حل مسئله ،درک و فهم ديگران و خودفرمانی.

7

2008

يانگ)25(1

دوازده شايستگی مورد استفاده صنعت بانکداری ،در فرايند مصاحبه برای
انتصاب يا ارتقاء داوطلبان به مشاغل مديريت را عبارت از خلق چشم انداز،
شم کسبوکار و کارآفرينی ،شنود مؤثر ،تفکر يا اقدام استراتژيک ،اعتماد
سازی ،نفوذ بر افراد ،مديريت تغيير ،توسعه ديگران ،تسهيم دانش ،قضاوت
و تصميمگيری ،جذب و مشتریگرايی ،انعطاف پذيری و سازگاری میداند.

8

2005

گروه آموزشی بانک
ست)26(2

شايستگی های مديران بانکی را به صورت شايستگیهای تعاملی ،فردی،
شغلی عمومی ،شغلی تخصصی و ارزشهای سازمانی طبقه بندی نموده
است.

9

1399

محمدی و
همکاران()27

معيارهای شايستگی مديران ستادی آموزش و پرورش مشتمل بر شش
مقوله اصلی يعنی ارزشها و نگرشها ،مهارتها و توانمندیهای مديريتی،
ويژگیهای شخصيتی ،دانش و مهارت شخصی ،دانش و مهارت سازمانی،
نظارت و کنترل و نهايتاً در دو بعد تخصصی و عمومی طبقه بندی گرديده
است.

10

1399

پيری و همکاران()28

الگوی شايستگی مديران آموزش بر اساس آموزههای قرآن کريم دارای
چهار بعد ارزشی ،نگرشی ،منشی و تخصصی است.

11

1399

ابراهيمی و همکاران
()29

مؤلفههای الگوی شايستگی مديران آموزش و پرورش عبارتند از شايستگی
های دانشی ،حرفه ای ،شخصيتی ،اجرايی ،رهبری و هدايت ،ارتباطی و
ادراکی است.

12

1398

اولی و همکاران()30

شايستگی معلمان شيمی در حوزه دانش و مهارت شامل شش بعد
مديريتی ،فناوری –پژوهش ،دانش موضوعی ،فرهنگی ،تدريس حرفه ای و
دانش تربيتی و در حوزه نگرش و صفات رفتاری ،شامل سه بعد فردی،
رفتاری – اجتماعی و حرفه ای است.

13

1398

رستمی و
همکاران()31

در تدوين الگوی شايستگی مديران حسابرسی داخلی به منظور دستيابی به
سطح مطلوب اثربخشی به مجموعهای از شايستگیهای فردی ،فنی،
مديريتی و محيطی نياز است.

14

1397

سفيدگران و
همکاران()32

15

1396

کرمی و همکاران()33

چارچوب نهايی شايستگی مديران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی بر
شايستگی را در چهار بعد؛ فردی ،ميان فردی ،حرفه ای و مديريتی ارائه
کرده اند.
طراحی الگوی شايستگی مدرسان صنعت خودرو سازی را در قالب پنج
حيطهی بنيانهای حرفهای ،برنامه ريزی و آمادهسازی ،روشها و راهبرد-
1 - Yang
2
- BANKSETA
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های آموزشی ،هدايت آموزش و نظارت و ارزيابی مداوم سازماندهی کردند.
16

1395

عاشقی و
قهرمانی()34

در تدوين برنامه توسعه حرفهای مديران و کارکنان شعب حوزه بانکی و
پولی چارچوبی با ابعاد  -1فردی و  -2سازمانی و حوزههای  -1شخصيتی،
 -2نگرشی -3 ،دانشی و -4مهارتی طراحی کردهاند.

17

1394

عبدالهی و همکاران
())35

در پژوهشی به مطالعه شايستگیهای مديران آموزش و توسعه منابع انسانی
پرداختند .شايستگیهای شناسايی شده در  10موضوع بدين شرح طبقه
بندی گرديد .الف :شايستگیهای مشترک عمومی شامل :ويژگیهای
شخصيتی و اخالقی ،شايستگی ادراکی ،تعالی طلبی ،شايستگی بين فردی
میباشد .ب :شايستگیهای ويژه شامل :شايستگیهای فنی و شغلی،
شايستگیهای سازمانی که دارای زير شايستگیهايی نظير :شايستگی
کسبوکار ،رهبری ،مديريت عملکرد ،تفکر استراتژيک ،تصميمگيری می-
باشد.

18

1391

رحيم نيا ،
هوشيار()15

مدل شايستگی مديران در سيستم بانکی شامل چهار حوزه کلی میباشد
که عبارتند از :حوزه فنی ،حوزه محيطی ،حوزه مديريتی و حوزه فردی.

19

1386

لبادی()36

در شناسايی مؤلفههای صالحيت (شايستگی) مديران آموزش عالی به  12مؤلفه
صالحيتهای شخصيتی ،صالحيتهای حرفهای ،مديريت در آموزش عالی،
صالحيتهای آموزشی – پژوهشی ،صالحيتهای اقتصاد دانش ،بازاريابی،
کارآفرينی ،صالحيتهای سياستگذاری و برنامه ريزی ،صالحيتهای فرهنگی،
صالحيتهای ارتباطی (گفتاری – نوشتاری) ،صالحيتهای مديريت خدمات
دانشگاهی ،صالحيتهای فناوری اطالعات و ارتباطات  ،I CTصالحيتهای مشاوره
و صالحيتهای سياسی اشاره کرده اند.

روش پژوهش
در انجام پژوهش حاضر از روش داده بنياد (نظريه برخواسته از دادهها)1و از طرح سازندهگرايی
چارمز2بهره برداری گرديده است .طرح سازندهگرايی گراندد تئوری چارمز از ويژگیهای پارادايم
اشتراس و کوربين 3همچون کدگذاری باز و محوری و همچنين ويژگیهای طرح نوظهور گليسر
4همچون حساسيت نظری و مقايسه مداوم استفاده می کند .برای انجام تحقيق از روش نمونه گيری
هدفمند از نوع گلوله برفی استفاده شده است .در تدوين شايستگی کارشناسان مالی با اين هدف که
اطالعات و شايستگی از خبرگان به دست آيد ،مديران ادارات حسابداری کل ،خزانه و اوراق بهادار ،امور

1

- Grounded Theory
- Charmaz
3
- Strauss & Corbin
4
- Glaser
2
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کارکنان ،رفاه کارکنان و کارشناسان مالی شاغل در ستاد تخصصی (معاونت مالی) و صف (رؤسای
شعب) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
بررسی و واکاوی پيشينه و ادبيات پژوهش و همچنين سرفصل دروس علوم بانکی نشان میدهد
که با توجه به تحوالتی که در حوزه بانکداری نوين در سطح جهانی صورت گرفته است ،شايستگیهای
کارشناسان مالی بانک ها مورد توجه محققان قرار نگرفته و در اين زمينه منابع محدود است .بنابر اين
بر اساس سواالت طرح شدهی پژوهش شناسايی شايستگیها از ديدگاه متخصصان وکارشناسان مالی در
دستور کار پژوهشگر قرار گرفت .به اين منظور ابزار مصاحبه (مصاحبه نيمه ساختار يافته)برای شناسايی
شايستگیهای کارشناسان مالی انتخاب گرديد.
مصاحبه «نيمه ساختار يافته» مصاحبهای است که در آن ،سؤاالت مصاحبه از قبل مشخص
می شود و از تمام پاسخدهندگان ،پرسشهای مشابه پرسيده می شود؛ اما آنها آزاداند که پاسخ
خود را به هر طريقی که میخواهند پاسخ دهند( .)37در اين پژوهش با راهنمايی اساتيد  15سوال
جهت انجام مصاحبه طراحی گرديد .بر اساس مصاحبهها ابعاد مسئله مورد کاوش قرار گرفت .زمان
انجام مصاحبه بين  30تا  60دقيقه بود .مصاحبه با نمونه مورد نظر تا جايی ادامه يافت تا پس از
 30مصاحبه ،کدها و اطالعات جديدی ارائه نشد و به عبارتی مصاحبهها به حد اشباع نظری
اطالعاتی رسيد.
برای حصول اطمينان از روايی محتوايی بخش کيفی پژوهش و به منظور اطمينان خاطر از
دقيق بودن يافته ها از ديدگاه پژوهشگر از نظرات ارزشمند اساتيد آشنا با اين حوزه و خبرگان
دانشگاهی که در اين حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد .همچنين به طور همزمان از
مشارکتکنندگان در تحليل و تفسير داده ها کمک گرفته شد .همچنين برای محاسبه پايايی از
روش پايايی بين دو کدگذار استفاده شد .در مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دوکدگذار ،از
يکی از اساتيد مديريت آموزشی آشنا به کدگذاری درخواست شد تا به عنوان کدگذار ثانويه در
پژوهش مشارکت کند در ادامه محقق به همراه اين همکار پژوهش ،تعداد سه مصاحبه را
کدگذاری کرده و درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پايايی تحليل به کار میرود را
محاسبه کرد که پايايی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات  75.1درصد بدست آمد که
بيانگر پايايی مناسب بود .به منظور تجزيه و تحليل دادههای حاصل از مصاحبهها از روش تحليل
مضمون استفاده شد  .تحليل مضمون روشی برای شناخت و سازماندهی الگوهای موجود در يک
محتوا و معانی موجود در داده های کيفی میباشد .به عبارت ديگر ،روش تحليل مضمون فرايندی
برای تحليل دادههای متنی است و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههای غنی وتفصيلی تبديل
میکند.
یافتههای پژوهش
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جهت تحليل دادههای کيفی (متون مصاحبه) از تحليل مضمون استفاده شد ،به اين ترتيب که
دادههای کيفی توسط پژوهشگر بارها مرور گرديد .پس از تسلط به داده های کيفی ،محقق آنها را
سازماندهی نموده و به کدگذاری متون سازماندهی شده مصاحبه ها پرداخت .در نتيجه79کد در
راستای شايستگی ها شناسايی شد .سپس محقق کدهای مشابه را در يک طبقه قرار داد و برای هر
طبقه عنوانی که ن مايانگر کل کدهای همان طبقه باشد ،انتخاب نمود .در نهايت ،با توجه به ميزان
فراوانی شاخصهای شناسايی شده شايستگیهای کارشناسان شناسايی گرديد.
طی فرايند مصاحبه ،خبرگان به شايستگیهای بسياری اشاره کردند که اهم گزارههای کالمی
موجود در پاسخ هر يک از مصاحبه شوندگان به اين سؤاالت توسط پژوهشگر تحليل گرديد .يافتهها
نشان داد که ابعاد و مؤلفههای شايستگیهای کارشناسان مالی ،شامل 79شايستگی فرعی میباشد .به
طور کلی ،با توجه به يافتههای مورد نظر ،میتوان گفت عامل«حسن ارتباط ،تعامل و شبکه سازی در
اشکال کتبی ،شفاهی و مجازی»با فراوانی ( )f = 20و عوامل (تفکر قبل از اقدام و عمل ،چند مهارتی
بودن ،بانکداری الکترونيکی ،نيتخوانی ،مصمم و قاطع ،مناعت طبع ،عادل بودن ،مربیگری  ،آموزش
کارکنان ،دانش جهانی در امور مالی ،آشنايی با شيوههای جديد مديريت مالی جهانی) هر کدام با
فراوانی ( )f =1به ترتيب پرتکرارترين وکمتکرار ترين شايستگیهای فرعی کارشناسان مالی هستند.
جدول  -3کد گذاری اوليه يک نمونه از مصاحبهها
کدگذاری باز
شايستگی در گزارشگری صحيح ،گزارشهای درون
سازمانی و برون سازمانی.
تحليل اين گزارش ها است که به مديريت کمک میکند تا
بتواند تصميم درست بگيرد مثالً دراين گزارشها و در
قسمت کاهش بهای تمام شده پول بانک دی با ساير بانک
ها مقايسه شود و راهکار داده شود.
بخشی از راهحلها به سمت نرخها ،بخشی وصول مطالبات
 ،و بخشی هم به کاهش هزينههای عمومی و صرفه جويی
کردن اشاره میشود تا بهای تمام شده پول پايين آيد،
راهکار ديگر مولد کردن شرکتها است و اينکه بتوانيم روی
مانده بدهی که به شرکتها داديم در غالب توافقنامه و
تفاهمنامه سود بگيريم و موظفشان کنيم که مانده بدهی
شان را کم کنند.
از کار تيمی قطعاً نتيجه بهتری حاصل میشود مثالً در
بحث وصول مطالبات يک کارشناس مالی فقط دانش مالی

کدگذاری محوری
تهيه گزارش (گزارش درون سازمانی،گزارش برون سازمانی)

تحليل ،تعامل با مديران ،بهای تمام شده پول ،مقايسه با
ساير بانکها ،ارائه راهکار و پيشنهاد

تحليل شاخصها و نسبتهای مالی بانک ،تحليل و تشخيص
سياستهای مالی بانک در برابر شرکتها

کار تيمی
تعامل خوب و سريع

37

واکاوی و شناسايی  / .....منصوره چهاردولی ،زهرا لبادی ،فاطمه پرسته قمبوانی و مژگان عبدالهی

دارد وليکن زمانی که از يک فرد (کارشناس حقوقی) در
وصول مطالبات ،يک نفر از کارشناسان اعتباری ،يک نفر از
کارشناسان امور شعب دعوت به عمل می آيد .ترکيب اين
دانشها و تخصصها به تصميم مناسب کمک می کند و
موجب تعامل بهتر میگردد و کاغذ بازی رو حذف می کند

جدول  -4نمونهای از شايستگیهای استخراج شده از مصاحبهها
نمونه گزارههای کالمی مصاحبه شوندگان

شايستگی
استخراج
شده

کارشناس مالی از لحاظ رفتاری و اخالقی میبايست رفتار حرفهای
داشته باشد .بايد اخالق مدار باشد يکی از مصداقهای آن وقت شناسی
است کارشناس سر موقع بيايد دلسوز سازمان خود باشد و به عبارت
دقيق تر هر کارمندی در هر جايگاهی اگر حرفهای گری را بداند باعث
ارتقا خويش در سازمان می شود.
يکی از شايستگیهای رفتاری – اخالقی کارشناسان مالی انضباط و وقت
شناسی ايشان است.
يکی از ويژگیهای برجسته کارشناسان مالی وقت شناسی و مديريت
زمان است.
وقت شناسی در ارائه گزارشها و در اختيار قراردادن اطالعات به موقع
به مراجع ذی صالح بسيار حائز اهميت است.
يکی از مؤلفههای حائز اهميت در بخش مديريت بر امور محول شده به
يک کارشناس تسلط بر زمان ،مديريت آن و ارزش نهادن به وقت است.

وقت
شناسی

کد مصاحبه شوندگان

م  ،02م ، 05م  ،10م
 ،18م29

جدول  -5کد گذاری گزينشی شايستگی های کارشناسان مالی بر حسب فراوانی
شایستگی

فراوانی

شایستگی

فراوانی

حسن ارتباط ،تعامل و شبکه سازی در اشکال
کتبی ،شفاهی و مجازی

20

دفاع از منافع سازمان و برند آن

7

مهارت در به کارگيری سيستمهای مورد
استفاده در حوزه مالی بانک

16

قابليتهای فناورانه در ارتقا جايگاه رقابتی
سازمان

7

به کارگيری استانداردهای حسابداری

15

رجحان و برتری علمی در فعاليتهای

7
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مشترک گروههای کارشناسی
قوانين و مقررات پولی و بانکی

15

تسلط به نرم افزارهای عمومی کامپيوتر
(ICDL

7

داشتن تجارب کافی در زمينه فعاليت

14

پيگيری منظم امور محوله

6

داشتن تحصيالت عالی آکادميک مرتبط

13

دانش به روز در حوزه مالی

6

کفايت سرمايه

13

صبر و شکيبايی

6

تحليل سود و زيان

13

نظم و انضباط کاری

5

تحليل کيفيت دارايیها

13

ابزارهای نوين مالی

5

دقت و سرعت عمل

13

حفاظت از اسناد و اطالعات بانک

5

ارائه پيشنهادات جهت پيشبرد اهداف بانک

10

تحليل نقدينگی

5

پيشنهاد برنامههای جديد برای توسعه بانک

10

پيش بينی بودجه

5

پيشنهاد اصالحات در روندهای ناموفق بانک

10

تعهد به يادگيری و توسعه دانش سازمانی
ودانش حرفه ای

5

گزارش نارضايتیهای مشتريان و پيشنهاد
اصالح رويهها

10

خود -يادگيری

5

مشارکتجويی

10

توانايی مستند کردن آموختهها

5

امين بودن

10

فن بيان

5

ارائه آمار

10

رازداری

5

مسلط بودن به رويدادهای مالی در بانک

10

مديريت زمان و وقت شناسی

5

حفظ ارزش ها و هنجارهای سازمانی

9

برنامه ريزی

5

رعايت خط قرمزهای سازمانی

9

مذاکره با مديران باالدست

5

گزارش نويسی مالی

9

با انگيزه بودن

4

تعهد سازمانی

9

صداقت

4

خالقيت و اقدامات نوآورانه

9

زبان انگليسی

4

ريسکپذيری سنجيده

9

انعطاف پذيری

4

مسئوليت پذيری

9

مشتری مداری

3

اخالق مداری و پايبندی به سالمت و بهداشت
حرفهای

8

روحيه کاوش و حل مسأله

3

سالمت مالی و دوری از فساد و تبانی با افراد
خالفکار بانکی

8

موجه و مورد تأييد

2

ثبات هيجان

8

آشنايی با زبان بدن

2

تجزيه و تحليل صورتهای مالی

8

تفکر قبل از اقدام و عمل

1

وجدان کاری

8

چند مهارتی بودن

1

آراستگی ظاهری

8

بانکداری الکترونيکی

1

توانايی باال در انجام امور بانکی و مالی

7

نيت خوانی

1
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پاسخ دادن سريع به واحدهای درونی و مراجع
بيرونی

7

مصمم و قاطع

1

همت و سختکوشی

7

مناعت طبع

1

اعتماد به نفس

7

عادل بودن

1

شفافيت مالی

7

مربیگری

1

آشنايی باشيوه های مدرن انجام امور مالی

7

آموزش کارکنان

1

تهيه گزارشها و خبر نامه ها

7

دانش جهانی در امور مالی

1

تهيه گزارشها ازفعاليتهای رقبا

7

آشنايی با شيوههای جديد مديريت مالی
جهانی

1

شرکت در دورههای آموزشی

7

با توجه به نتايج جدول  ،5ميزان فراوانی در شايستگی شناسايی شده و پيشينه پژوهش ،شايستگیهای
زير به عنوان شايستگیهای کارشناسان مالی در بانک دی در چهار سطح شناسايی شدند.
 سطح اول شامل دو حوزه  :عمومی و تخصصی است. سطح دوم شامل چهار بعد  :بعد فردی ،بعد ميان فردی ،بعد فنی و کليدی شغل و بعد دانشپايه ای و عمومی شغل است.
 سطح سوم شامل12مؤلفه ويژگیهای شخصيتی ،ويژگیهای اخالقی ،ارتباطی و کارکردتيمی ،دانش عمومی و ضروری کارشناس ،تعهد و رازداری سازمانی ،توانايی يادگيری مداوم،
مديريت عمليات مالی ،دانش تخصصی و اعتبار حرفهای ،مشاوره به مديران ،پاسخگويی و
گزارشدهی ،شناخت استاندارد و آييننامههای حسابداری ،و مهارتهای تحليلی.
 -سطح چهارم نيز شامل 79کد باز يا شاخص که جزئيات آن در جدول 6قابل مشاهده میباشد.

جدول  -6کدگذاری گزينشی مؤلفهها و ابعاد شايستگیهای شناسايی شده کارشناسان مالی در دو
بعد عمومی و تخصصی
بعد

مؤلفههای اصلی

عمومی
بعد فردی

مؤلفههای فرعی

شایستگیهای شناسایی شده

ويژگی های شخصيتی

مديريت زمان و وقت شناسی ،ثبات هيجان،
با انگيزه بودن ،آراستگی ظاهری ،صبر و
شکيبايی، ،نظم و انضباط کاری ،روحيه کاوش
و حل مسأله،دقت و سرعت عمل،اعتماد به
نفس،همت و سختکوشی ،انعطاف پذيری،
مصمم و قاطع ،خالقيت و اقدامات نوآورانه،
مشتری مداری.
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ويژگی های اخالقی

بعد ميان فردی

بعد دانش پايهای و
عمومی شغل

تخصصی
فنی و کليدی
شغل
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مناعت طبع ،عادل بودن ،اخالقمداری و
پايبندی به سالمت و بهداشت حرفهای،
سالمت مالی و دوری از فساد و تبانی با افراد
خالفکار بانکی ،وجدان کاری ،پيگيری منظم
امور محوله ،صداقت ،امين بودن ،موجه و
مورد تأييد ،نيتخوانی ،شفافيت مالی.

ارتباطی و کارکرد تيمی

آشنايی با زبان بدن ،فن بيان ،حسن ارتباط،
تعامل و شبکهسازی در اشکال کتبی ،شفاهی
و مجازی ،مذاکره با مديران باالدست ،داشتن
تجارب کافی در زمينه فعاليت  ،مشارکت-
جويی ،و رجحان و برتری علمی در فعاليت-
های مشترک گروههای کارشناسی.

دانش عمومی و ضروری
کارشناس

داشتن تحصيالت عالی آکادميک مرتبط،
تسلط به نرمافزارهای عمومی کامپيوتر
(.)ICDL

تعهد و راز داری سازمانی

حفظ ارزشها و هنجارهای سازمانی ،رعايت
خطقرمزهای سازمانی ،رازداری ،تعهد
سازمانی ،دفاع از منافع سازمان و برند آن،
حفاظت از اسناد و اطالعات بانک.

توانايی يادگيری مداوم

مربیگری ،آموزش کارکنان ،تعهد به يادگيری
و توسعه دانش سازمانی ودانش حرفهای،
توانايی مستند کردن آموختهها ،خود-
يادگيری ،شرکت در دورههای آموزشی.

مديريت عمليات مالی

تفکر قبل از اقدام و عمل ،برنامه ريزی،
توانايی باال در انجام امور بانکی و مالی،
آشنايی با شيوههای مدرن انجام امور مالی،
دانش جهانی در امور مالی ،آشنايی با شيوه-
های جديد مديريت مالی جهانی.

دانش تخصصی و اعتبار
حرفهای

مهارت در به کارگيری سيستمهای مورد
استفاده در حوزه مالی بانک ،دانش به روز در
حوزه مالی ،ابزارهای نوين مالی ،قابليتهای
فناورانه در ارتقا جايگاه رقابتی سازمان ،زبان
انگليسی ،چند مهارتی بودن ،بانکداری
الکترونيکی.

مشاوره به مديران

ارائه پيشنهادات جهت پيشبرد اهداف بانک،
مسلط بودن به رويدادهای مالی در بانک،
تهيه گزارشها و خبرنامهها ،پيشنهاد برنامه-
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های جديد برای توسعه بانک ،تهيه گزارشها
ازفعاليتهای رقبا ،پيشنهاد اصالحات در
روندهای ناموفق بانک ،گزارش نارضايتیهای
مشتريان و پيشنهاد اصالح رويهها.

پاسخگويی و گزارشدهی

مسئوليتپذيری ،گزارشنويسی مالی ،پاسخ-
دادن سريع به واحدهای درونی و مراجع
بيرونی ،ارئه آمار.

شناخت استاندارد و آيين-
نامه های حسابداری

به کارگيری استانداردهای حسابداری ،قوانين
و مقررات پولی و بانکی.

مهارت های تحليلی

تجزيه و تحليل صورتهای مالی ،پيش بينی
بودجه ،کفايت سرمايه ،تحليل سود و زيان،
تحليل نقدينگی ،تحليل کيفيت دارايیها،
ريسک پذيری سنجيده.

بحث و نتیجهگیری
با تحليل نتايج جدول شماره  ،6شايستگیهای شناسايی شده کارشناسان مالی ،شامل مؤلفهها و ابعاد
ذيل است:
الف – شایستگیهای عمومی
يکی از حوزههای تعيين کننده موفقيت شغلی کارشناسان مالی ،شايستگیهای عمومی میباشد .اين
حوزه از سه بعد اصلی تشکيل شده است :بعد فردی ،ميان فردی و دانش پايهای و عمومی شغل.
بعد فردی :ويژگیهای فردی در عملکرد موفقيتآميز فرد و دستيابی به نتايج سازمانی نقش مهمی
داشته و در برگيرنده دانش ،مهارت و خصوصياتی است که بايد در فرد وجود داشته باشد.
اين بعد شامل مؤلفههای فرعی شخصيتی و اخالقی است .شاخصهای مربوط به اين مولفههای فرعی
شامل مديريت زمان و وقت شناسی ،ثبات هيجان ،با انگيزه بودن ،آراستگی ظاهری ،صبر و شکيبايی،
نظم و انضباطکاری ،روحيه کاوش و حلمسأله ،دقت و سرعت عمل ،اعتماد به نفس ،همت و
سختکوشی ،انعطاف پذيری ،مصمم و قاطع ،خالقيت و اقدامات نوآورانه ،مشتریمداری ،مناعت طبع،
عادل بودن ،اخالقمداری و پايبندی به سالمت و بهداشت حرفه ای ،وجدانکاری ،پيگيری منظم امور
محوله ،صداقت ،رازداری ،امين بودن ،موجه و مورد تأييد ،نيت خوانی ،سالمت مالی ،دوری از فساد و
تبانی با افراد خالفکار بانکی ،شفافيت مالی.
اين يافتهها با بخشی از نتايج بدست آمده در مطالعات سيد احمد حسينی و همکاران ( ،)2019گروه
آموزشی بانک ست ( ،) 2005محمدی و همکاران ( ،)1399ابراهيمی و همکاران ( ،) 1399اولی و
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همکاران ( ،)1398رستمی و همکاران ( ،)1398سفيدگران و همکاران ( ،)1397عبدالهی (،)1394
عاشقی و قهرمانی ( ،)1395رحيمنيا و هوشيار ( )1391و لبادی ( )1386همخوانی داشته و تأييد
کننده نتايج بدست آمده در اين پژوهش می باشد.
بعد میان فردی:
بانکها به کارشناسانی نياز دارند که با بدنه سازمان روابط مناسبی داشته باشند .اين بعد شامل دو
مقوله ارتباطی و کارکرد تيمی است.
اين بعد شامل مؤلفههای فرعی آشنايی با زبان بدن ،فن بيان ،حسن ارتباط ،تعامل و شبکه سازی در
اشکال کتبی ،شفاهی و مجازی ارتباط ،مذاکره با مديران باالدست ،داشتن تجارب کافی در زمينه
فعاليت ،مشارکتجويی ،و رجحان و برتری علمی در فعاليتهای مشترک گروههای کارشناسياست.
اين يافتهها با بخشی از نتايج بدست آمده در مطالعات سيد احمد حسينی و همکاران ( ،)2019برايتز و
ويلدسمن ( ،)2014کوچران و همکاران ( ،)2009يانگ ( ،)2008گروه آموزشی بانک ست (،) 2005
ابراهيمی و همکاران ( ،)1399سفيدگران و همکاران ( ،)1397عبدالهی و همکاران ( ،)1394رحيمنيا و
هوشيار ( )1391و لبادی ( )1386هم خوانی داشته و تأييد کننده نتايج بدست آمده در اين پژوهش
می باشد.
بعد دانش پایه ای و عمومی شغل:
به سوابق آکادميک ،شناخت ارزشها و حفظ اطالعات سازمان متبوع و به روزرسانی دانشی کارشناس
مالی ،اشاره دارد .اين بعد به سه مقوله دانش عمومی و ضروری کارشناس ،تعهد و راز داری سازمانی و
توانايی يادگيری مداوم اشاره دارد.
بعد دانش پايهای و عمومی شغل شامل مؤلفههای فرعی داشتن تحصيالت عالی آکادميک مرتبط،
تسلط به نرم افزارهای عمومی کامپيوتر ( ،)I CDLحفظ ارزشها و هنجارهای سازمانی،رعايت خط
قرمزهای سازمانی ،دفاع از سازمان ،تعهد سازمانی ،دفاع از منافع سازمان و برند آن ،حفاظت از اسناد و
اطالعات بانک ،مربیگری ،آموزش کارکنان ،تعهد به يادگيری و توسعه دانش سازمانی ودانش حرفهای،
توانايی مستند کردن آموختهها ،خود -يادگيری ،شرکت در دورههای آموزشی است.
اين يافتهها با بخشی از نتايج بدست آمده در مطالعات برايتز و ويلدسمن ( ،)2014کوچران و همکاران
( ،)2009گروه آموزشی بانک ست ( ،) 2005پيری و همکاران ( ،)1399محمدی و همکاران ()1399
همخوانی داشته و تأييد کننده نتايج بدست آمده در اين پژوهش می باشد.
ب) شایستگی های تخصصی
بعد فنی و کلیدی شغل
اين بعد مشتمل بر خصيصه بنيادی فنی و بسيارحائز اهميت يک کارشناس مالی است که با عملکرد
عالی يا مؤثر وی در رابطه است .اين بعد شامل شش مقوله مديريت عمليات مالی ،دانش تخصصی و
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اعتبار حرفه ای ،مشاوره به مديران ،پاسخگويی و گزارش دهی ،شناخت استاندارد و آييننامههای
حسابداری و مهارتهای تحليلی است.
اين يافتهها با بخشی از نتايج بدست آمده در مطالعات نور آيشاه و همکاران ( ،)2020حسينی و
همکاران ( ،)2019گرينهام ( ،)2017برايتز و ويلدسمن ( ،)2014گروه آموزشی بانک ست (،) 2005
محمدی و همکاران ( ،) 1399پيری و همکاران ( ،)1399رستمی و همکاران ( ،)1398عبدالهی و
همکاران( ،)1394رحيم نيا و هوشيار ( )1391و لبادی ( )1386همخوانی داشته وتأييد کننده نتايج
بدست آمده در اين پژوهش می باشد.
بنابراين چنانچه روشن است نتايج تحقيق حاضر تا حدودی يافتههای تحقيقات انجام شده پيرامون
شايستگی را مورد تأييد قرار داده است .از لحاظ کاربردی پيشنهاد میگردد شايستگیهای مورد
شناسايی در اين پژوهش در کانونهای ارزيابی و گزينش کارشناسان مالی جهت احراز و ارتقا در پست-
های کارشناسی مورد استفاده قرار گيرد ،ضمن اينکه از شايستگیهای شناسايی شده در بعد عمومی
میتوان در تهيه الگوهای شايستگی مشاغل کارشناسی ديگر در بانک بهره جست .از محدوديتهای اين
پژوهش می توان به جامعه و نمونه پژوهش اشاره کرد که منحصراً مربوط به کارشناسان مالی است و به
کارگيری بعد تخصصی آن در سطوح ديگر کارشناسی همچون کارشناسان  ITو سيستم ها ،حقوقی،
بازاريابی و  ...نياز به بررسی مجدد يافتهها متناسب با وظايف تخصصی کارشناسی مربوطه دارد.
محدوديت ديگر اين پژوهش شرايط حاکم بر بانکها به سبب شيوع ويروس کرونا و شرايط اقتضايی
حاکم بر بانکها و محدوديت در پذيرش افراد از خارج از بانک می باشد .در شکل  2نمودار گرافيکی
حاصل از پژوهش حاضر ارائه شده است.
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طراحی الگوی توسعه شایستگیهای مدیران ایرانی اسالمی در سازمانهای دولتی با
تأکید بر مدیریت اسالمی :پژوهشی کیفی در آموزش و پرورش
حسین خنیفر
صالحالدین ابراهیمی
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(تاريخ دريافت1399/11/24 :؛ تاريخ پذيرش)1400/02/20 :

چکیده
در هر جامعهای نظام آموزشی بخش مهم و حائز اهميتی بشمار میرود .اين نهاد ،زمينهساز رشد و توسعه فکری و زمينهساز
بلوغ و تحقق ظرفيتهای انسانی است .بنابراين مديران آموزشوپرورش بايد از شايستگیهای الزم برای انجام موفقيتآميز
اين مهم ،برخوردار باشند .لذا پژوهش حاضر با هدف تدوين الگوی توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در
سازمانهای دولتی با تأکيد بر مديريت اسالمی در آموزش و پرورش طراحی شد .برای انجام پژوهش برای انجام پژوهش از
رويکرد کيفی از نوع گراندد تئوری استفاده گرديد .جامعه پژوهش ،کليه صاحبنظران ،اساتيد و مديران ارشد حوزه منابع
انسانی و مديريت اسالمی در آموزشوپرورش میباشد که با استفاده از نمونهگيری هدفمند با  19نفر از آنها مصاحبه شد.
ابزار پژوهش مصاحبه نيمهساختار يافته بود .برای تجزيه و تحليل يافتههای کيفی از روش کدگذاری باز ،محوری و انتخابی
استفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد "توسعه شايستگیهای اسالمی و توسعه شايستگیهای رهبری و مديريتی" به عنوان
مقوله محوری ،جانشينپروری ،ارزيابی مستمر ،آموزش و يادگيری مستمر و مديريت استعداد به عنوان شرايط علی،
يادگيرندهمحور بودن سازمان (سازمان يادگيرنده) ،عدالتگرايی در گزينش ،انتصاب و ارتقاء ،برنامهريزی و برنامهمحوری و
توسعه کارراهه شغلی" به عنوان راهبردها ،مقولههای فرهنگ سازمانی و گروه کارکنان به عنوان بستر ،نگرش اسالمی به
مديريت و منابع انسانی و ساختار سازمانی به عنوان شرايط مداخلهگر مطرح شدند و توسعه شايستگیهای مديران ايرانی
اسالمی در سازمانهای دولتی میتواند پيامدهای مثبت فردی و سازمانی در آموزشوپرورش داشته باشد .اگر مديران
آموزشوپرورش با استفاده از شايستگیها و بر اساس الگوی مناسب اسالمی ايرانی توسعه يابند ،سازمان با باال بردن روحيه
کارکنان و ايجاد انگيزه کار و فعاليت در آنها قادر خواهد بود هدف های سازمان را با صرف منابع کمتر و کيفيت بهتر تحقق
بخشد و بهرهوری سازمان را افزايش دهد.
کلیدواژهها :شايستگی ،شايستگی مديران ،مديريت اسالمی ،آموزشوپرورش.
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مقدمه
امروزه گزاره «منابع انسانی مهمترين مزيت رقابتی و سرمايه سازمانی است» به يک گزاره مسلم و
قطعی ،جهانشمول و مورد پذيرش همگان بدل گشته است؛ به همين دليل بر نقش ارزشمند افراد در
سازمان تاکيد شده و مديريت مطلوب آنها بسيار مهم و حساس تلقی میشود ( .)1در وضعيت رقابتی
موجود سازمانها و در محيطی که تغييرات پياپی و ضرورت نوآوریهای مستمر اصلیترين ويژگی آن
است تنها سازمانهايی موفق به کسب سرآمدی خواهند شد که نقش استراتژيک منابع انسانی خود را
درک نموده و افرادی توانمند ،ماهر و دانشمحور در اختيار داشته باشند؛ بدين دليل لزوم حرفهای بودن
سيستم مديريت منابع انسانی سازمان مورد توجه قرار گرفته و بر طراحی فرايند جامعی از مديريت
استعدادها 1تاکيد میشود (.)2
سازمان ها برای آينده نه چندان دور که در آن کمبود کارکنان با استعداد وجود دارد ،بايد آمادگیهای
الزم را کسب کنند ،يکی از روشهای مقابله با اين نگرانیها توسعه شايستگی مديران است ( .)3بديهی
است در چنين فضايی ،مديران بهعنوان سکاندار کشتی سازمانها در اين دريای متالطم تغييرات،
ديگر نمیتوانند به شيوههای سنتی سازمان خود را هدايت کنند .لذا مديران فاقد دانش و مهارت يا
شايستگیهای الزم مديريتی که نمیتوانند خود را با اين شرايط وفق دهند ،میتوانند در زمانی کوتاه
سازمان را به قهقرا ببرند ( .)4از نهادهايی که ارتباط مستقيم با اين تحوالت دارد و لزوماً بايد با اين
تحوالت هماهنگ شود ،آموزشوپرورش است .آموزشوپرورش مهمترين نهاد برآمده از متن جامعه و در
عينحال سازنده و تکامل دهنده آن است و تأثير آن در پيشرفت جامعه ،امری حياتی و محسوس است
( .)5پرورش نيروی انسانی متخصص برای دستيابی به توسعه پايدار و متوازن ،مستلزم برخورداری
جوامع از آموزشوپرورش پويا و کارآمد است و بدون ايجاد آموزشوپرورش عالی و باکيفيت و در تراز
جهانی نمیتوان به اين مقصود نائل آمد ( .)6به همين خاطر امروزه آموزشوپرورش سخت مورد توجه
حکومتهاست ( .)7از ديدگاه منتقدان ،نظام فعلی آموزشوپرورش پاسخگوی خيل عظيم مطالبات،
نيازها و انتظارات جامعه نيست و نيازمند تحولی جدی و اساسی است ()8؛ بنابراين مديريت اين سازمان
به مديران اليق و شايسته نياز دارد .بنا بر ضرورت و اهميت آموزشوپرورش ،و بنا بر نقش حياتی
مديران آموزشی در ارتقاء کيفی سازمان ،الزم است مديران آموزشوپرورش نيز با توجه به بافت
فرهنگی و دينی کشور در زمينه شايستگیهای مورد نياز توسعه يابند.
دين مبين اسالم به فرهنگ شايستهپروری و بکارگماری شايستگان سفارش زيادی کرده است .در اين
مکتب ،منصبها و مسئوليتها ،امانتهايی بشمار میروند که بايد به اهلش واگذار شوند .که قرآن کريم

1- Talent Management
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میفرمايد" :ان اهلل يامرکم ان تؤدوا األمانات الی اهله" ( ،)9همانا خداوند شما را امر میکند که امانتها
را به اهل آن واگذار کنيد .همچنين از سوی ديگر ،يکی از مهم ترين اسناد باالدستی و جهتساز،
سياستها و برنامههای بخش عمومی سند چشمانداز است .بر اساس اين سند راهبردی ،در افق 1404
هجری شمسی ،ايران کشوری توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادی ،علمی و فنّاوری در منطقه ،با هويت
اسالمی و انقالبی ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل خواهد بود
( .)10در واقع؛ اين سند ،راهنمايی برای برنامهريزی و توسعۀ کشور است و بدين منظور ضروری است
که مديران از شايستگیهای مورد نياز برای عملکرد مؤثر در اين مسير برخوردار باشند ( )11و توسعه
يابند .اهميت و نقش حياتی سند چشمانداز در توسعه و پيشرفت کشور و ضرورت برخورداری و توسعه
مديران دولتی از شايستگیهای مورد نياز برای اجرای برنامههای تدوين شده در راستای اين سند،
توسعۀ شايستگیهای مورد نياز مديران در اين زمينه را ضروری میسازد .با توجه به اينکه پژوهشهای
انجام شده در خصوص الگوی توسعه شايستگی مديران آموزشوپرورش به ويژه در راستای سند
چشمانداز و مديريت اسالمی از غنای کافی برخوردار نيست ،پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه
شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در سازمانهای دولتی با تأکيد بر آموزشوپرورش انجام شده
است.
از طرفی در يک جامعه /سازمان با شايستگیها و ارزشهای اسالمی افراد بايد بياموزند به جای جلب
رضايت سرپرستان و صاحبان قدرت ،تالش کنند که چگونه با سعی و تالش در راه توسعه و سازندگی
قدم بردارند و بهجای تسليم شدن ،تملقگويی و پذيرش دستور ،بايد تفکر حاکم بر جامعه مبتنی بر
آماده ساختن افراد برای قبول انديشههای نو و آزمايش روشهای جديد باشد ( .)12همچنين بنا بر
آيات قرآن ،بزرگترين رسالت انبياء  ،از بين بردن موانع و مشکالت و فراهم نمودن زمينه رشد و
شکوفايی استعدادهای انسان در جهت رشد و کمال است؛ آنها آمادهاند تا اين موجود طبيعی را از مرتبه
طب يعت به مرتبه عالی مافوق طبيعات ،مافوق جبروت برسانند ( )9؛ بعالوه دين مبين اسالم صريحا بر
فرهنگ شايسته پروری تأکيد فراوان نموده و بر بکارگماری شايستگان سفارش زيادی نموده است ،چرا
که به تعبير قرآن منصبها و مسئوليتها ،امانتهايی به شمار میآيند که بايد به اهلش واگذار شوند،
همانا خداوند شما را امر میکند که امانتها را به اهل آن واگذار کنيد ( .)9پيامبر اکرم (ص) نيز
می فرمايند :کسی که کارگزاری را برای مسلمانان بگمارد در حاليکه میداند در ميان آنها کسی هست
که از او شايستهتر و عالمتر است ،او به خدا و رسولش و همه مسلمانان خيانت ورزيده است (.)10
حضرت علی (ع) نيز ژرفنگری و دقت زيادی بر توسعه شايستگی و شايستهساالری مديران داشته و
حتی معيارهای گزينش آنها را نيز مشخص کرده است ( .)13در داستان حضرت موسی در قرآن آمده
است :آنگاه که به مدين رو آورد و به دختران شعيب خدمتی شايسته کرد ،يکی از دختران شعيب
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پيشنهاد داد :يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ اْألَمينُ )9( .پدرم! او را اجير کن؛ چراکه
بهترين کسی است که به اين کار میآيد و او قوی و امين است.
مديران به سبب جايگاهی که دارند میتوانند توفيقات ارزشمند و نيز ناکامیهايی را برای سامانه تحت
مديريت خويش بوجود آورند ()14؛ و به عنوان اصلیترين افراد تصميمگيرنده در مواجهه با مسايل و
مشکالت سازمانی ،نقشبسزايی در موفقيت و يا شکست سازمان ايفا میکنند ( .)15و در دنيای مدرن
امروزی ،هر کشوری برای اف زايش ظرفيت حکمرانی و نيز افزايش کارايی و اثربخشی خدمات عمومی،
نيازمند مديران و کارکنانی است تا بتوانند بر اساس شايستگیهای خود به ارايه خدمات بهتر به
شهروندان ،بر اساس منافع عمومی جامعه ،بپردازد .اگر چه برخورداری از مديران و کارکنان شايسته در
بخش عمومی و آموزشوپرورش بسيار ضروری و با اهميت است اما نبود چارچوبی برای توسعه
شايستگی مديران ايرانی اسالمی در آموزشوپرورش ،اين سوال را مطرح میکند میتواند يکی از
ضرورتهای انجام اين پژوهش باشد .سازمان آموزشوپرورش برای تحقق چشماندازی که ترسيم نموده
بايستی از الگوی توسعه شايستگی مناسب استفاده نمايد لذا تمرکز اين پژوهش بر شناخت مولفهها و
شاخصهای فرايند توسعه شايستگی مديران با تأکيد بر مديريت اسالمی است .سوال اصلی که محقق با
انجام اين پژوهش در پی پاسخدادن به آن است عبارت است از :الگوی توسعه شايستگیهای مديران
ايرانی اسالمی در آموزشوپرورش چگونه است؟ بنابراين در اين پژوهش سعی شده است تا با استفاده از
نظرات ،اطالعات ،دانش و تجربههای صاحبنظران ،اساتيد و مديران ارشد حوزه منابع انسانی و مديريت
اسالمی در آموزشوپرورش به سوالهای زير پاسخ داده شود:
مقوله اصلی 1مدل توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در آموزشوپرورش کدام است؟
شرايط علی 2توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در آموزشوپرورش کدامند؟
راهبردهای 3توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در آموزشوپرورش کدامند؟
شرايط زمينهای 4توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در آموزشوپرورش کدامند؟
با توجه به توضيحات داده شده کامال مشخص میشود که برای بهبود وضعيت آموزشو پرورش ،توسعه
کشور و بهبود برونداد آن ،هم بايد به الگوهای فرهنگی و بومی توجه داشت و هم الزمست نظام
آموزشی توسط مديران اليق و دارای شايستگیهای الزم مديريت شود .بنابراين پرداختن به موضوع
تدوين مدل توسعه شايستگی مديران آموزشوپرورش از اهميت بسيار برخوردار خواهد بود .اين

1 - Core category
2 - Causal conditions
3 - Strategy
4 - Context
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پژوهش به ما در بهبود بهرهوری ،کارايی و عملکرد هر کدام از قلمروهای مديريت استعداد ،شايسته-
ساالری و جانشينپروری مديران آموزشوپرورش کمک شايانی میکند.
مبانی نظري و پیشینه پژوهش
مديريت بر مبنای شايستگیها در دهههای اخير ،به محور توانايی سازمانها برای جذب ،حفظ ،پرورش
و ارتقاء منابع آنها تبديل شده است ( .)16زيرا سرمايهگذاری هر چه بيشتر بر روی شايستگیها،
استعدادها ،مهارتها و قابليتهای نيروی کار – نيروی انسانی – به منزله نوعی استراتژی اساسی و مهم
مد نظر است ( .)8ماهيت چنين ارتباطی بوسيله اقتصاددانان آموزشو پرورش به شکل نمودار شماره
( )1زير بيان شده است (.)17

نمودار شماره  .1آموزشوپرورش و توسعه اقتصادي ()17

بنا بر ضرورت و اهميت آموزش وپرورش و روند فزاينده رشد اين امر در آموزش ،و بنا بر نقش حياتی
مديران در ارتقاء کيفی هر سازمان ،الزم است مديران آموزشوپرورش نيز در جهت توسعه شايستگیها
در عرصههای مديريتی و شغلی در ايران گامهای اساسی بردارند .بر اساس ادبيات موجود ،تعاريف
گوناگونی از شايستگی مطرحشده است و دانشمندان از ابعاد متفاوت به اين موضوع پرداختهاند .مرور
برخی تعاريف که عمدتاً از صاحبنظران برجسته اين حوزه است در جدول شماره ( )1آمده است.
جدول شماره  .1تعاریف شایستگی
ردیف

پژوهشگر

سال

تعریف

1

مرکز مشاوره جی جی
ان)16( 1

2004

مجموعهای از دانش ،مهارتها و توانايیها و انگيزههاست بهمنظور
اينکه مدير بتواند وظايف محوله را بهخوبی انجام دهد.

2

کوکران)18( 2

2009

مهارتها ،رفتارها و يا ويژگیهايی که در موفقيت مشارکت دارند.

3

3

لی ()19

2010

مهارتها ،دانش و ويژگیهای شخصيتی موردنياز برای عملکرد
موفق در شغل است.

4

مولر و ترنر)20( 4

2010

هرگونه نگرش ،مهارت ،رفتار يا ديگر ويژگیهای منابع انسانی است
که برای انجام يک شغل ضروری است و از همه مهمتر اينکه افراد

1 - GJN Consulting Center
2 - Cochran
3 - Lee
4 - Muller & Turner
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برتر را از افراد عادی متمايز میسازد.
5

مک کلند)21( 1

6

اسمايل ،زين و زوليهار
()16

7

لوسيا و لپسينگر)22( 3

2014

ترکيبی از ويژگیها ،نگرشها با ارزشها ،دانش و مهارتهای
رفتاری و هر ويژگی فردی که بهطور قابلاعتماد میتواند برای
تمايز قائل شدن بين کارکنان عالی و متوسط نشان داده شود.

2

2015

ويژگی خاصی در يک فرد که باعث عملکرد اثربخش و يا فوقالعاده
او میشود.

2016

مهارتها ،دانش ،توانايیها و خصوصياتی که فرد برای اجرای
اثربخش شغلش نياز دارد.

2019

شايستگی عبارت است از ترکيبی از انگيزه ،توانايیها ،دانش و
مهارت های فرد برای حصول اطمينان از عملکرد عالی و فراتر از
انتظار وی در يک شغل يا موقعيت معين.
شايستگیها خصوصيات دانش ،مهارتها ،الگوهای نظری و امثال
آن هستند که اگر تنها يا به طور ترکيبی استفاده شوند؛ منجر به
عملکرد موفق میشوند.

4

9

کالينگس و مالحی
()6

10

سانتوس)30( 5

2020

11

خنيفر و همکاران ()15

1398

دانش ،توانايیها ،مهارتها ،ويژگیهای شخصی ،رفتارها و
صالحيتهايی اشاره دارد که به اهداف سازمانی مربوط است و نقش
کليدی در دستيابی به اهداف دارند.

12

پورعزت و همکاران
()23

1398

مهارت ،دانش ،توانايیها و ويژگیهای مورد نياز شخص برای انجام
کار به طور اثربخش.

8

خنيفر و همکاران ()24

1399

شايستگی به دانش ،توانايیها ،مهارتها ،ويژگیهای شخصی،
رفتارها و صالحيتهايی اشاره دارد که به اهداف سازمانی مربوط
است و نقش کليدی در دستيابی به اهداف دارند.

9

ابراهيمی و همکاران
() 7

1399

مجموعه الگوهای رفتاری که مرتبط با عملکرد کاری بوده و افراد
برتر را از افراد عادی متمايز میکند.

10

مجيدی ()2020

1399

شايستگی مجموعهای از دانش ،مهارتها ،صفات و ويژگیهای
رفتاری و خصوصيات شخصی است.

شایستگیهاي مدیریتی مدیران ایرانی اسالمی :يک مدير مسلمان ،موظف به حفظ منزلتهای
انسانی ،تطبيق روش مديريتی با قوانين الهی ،رعايت وجوب عدل و احسان ،دوری از بغی و رعايت اصل

1 - McClelland
2 - Smiley, Zayn & Zolihar
3 - Lucia & Lepsinger
4 - Collings & Mellahi
5 - Santos
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تقدس وسيله میباشد .مديران همچون رهبران ،وظيفهای بسخطير بر دوش دارند که مهمترين آنها
هدايت انسان ها به سوی کمال و تعالی است .مدير بايد در مجموع ،نوعی برتری نسبت به ديگران داشته
باشد .تأکيد اسالم برای ان تخاب اصلح به اين خاطر است که با بودن افراد نااليق و بیکفايت نه تنها
چرخ سياسی ،اجتماعی و اقصادی کشور فلج خواهد شد ،بلکه دير نخواهد پاييد که مغزهای روشن و
متفکر ،بیتفاوت و يا منزوی می شوند .دين اسالم تأکيد بسياری بر نقش مدير شايسته در پيشرفت امور
دارد و به همين جهت ويژگی های بسياری را برای آن قرار داده است .توجه به خصوصيات اخالقی و
رفتاری مديران در اسالم به دليل تأثير آن بر سازمان ،يکی از معيارهای مهم در گزينش آنان است
( .)25مدير بايد همه مقامها و مناصب را از ناحيه خدا بداند و خود را خادم و خدمتگزار بداند نه
حاکم .از ديدگاه اسالم رئيس حکومت ،وزراء ،استانداران و فرمانداران تنها امانتدارانی هستند که
امانتداری جامعه اسالمی از سوی خداوند به آنها سپرده شده و نبايد آن را وسيله برتریجويی و
تحصيل منافع شخصی کنند .بلکه بايد هر امينی از آن امانت مراقبت بعمل آورده و سالم به دست
اهلش بسپارد.از نظر دين مبين اسالم ،خدمت به مردم ،وظيفه عمده دولت و دستگاههای اجرايی است
و حضرت علی (ع) در نامههای خود به کرات به مأموران خود يادآوری میکرد که مهمترين وظيفه آنان
اين است که از روی مهربانی به مردم خدمت کنند در نامه امام به مالک اشتر بعد از آنکه ايشان را به
خدمت در راه خلق و نيکبختی روزافزون سفارش مینمايد اظهار میدارد که يک مدير زمانی از اعتماد
مردم برخوردار خواهد بود که مهربان باشد و در رفتار با آنان ادب و نزاکت را مراعات نمايد ( .)26در آيه
 105سوره مبارکه انبيا نيز تأک يد شده است که حکومت و سروری بر زمين ،ميراث بندگان صالح و
شايسته خداوند است« :ان االرض يرثها عبادی الصالحون» با توجه به کلمه صالحون در اين آيه که
معنای گسترده و وسيعی دارد ،همه شايستگیها به ذهن میآيد؛ شايستگی ازنظر عمل و تقوا،
شايستگی ازنظر علم و آگاهی ،شايستگی ازنظر قدرت و قوت و شايستگی ازنظر تدبير و نظم و درک
اجتماعی .هنگامیکه بندگان باايمان اين شايستگیها را برای خود فراهم سازند ،خداوند نيز کمک و
ياری میکند تا آنها بينی مستکبران را به خاک بمالند ،دستهای آلودهشان را از حکومت زمين کوتاه
کنند و وارث ميراثهای آنها گردند (.)9
همچنين چشمانداز  1404به مثاله هدفی آرمانی و تحققپذير ،عامل انسجامبخش همه سياستهای
کلی نظام بشمار میرود ،افق پيش روی همه قوا ،دستگاهها ،نهادها و مردم را نشان داده است.
تهيهکنندگان اين سند مهم ،با درک صحيح از ايران  ،1404تحقق ابعاد مختلف اين سند را در گرو
وجود مديرانی شايسته ،کارآمد ،متخصص و دارای شايستگیهای همهجانبه دانسته ،توسعه و پيشرفت
مادی و معنوی برای جامعه ايرانی را منوط به تحقق شايستهساالری و توسعه آن برای تک تک افراد،
جامعه و نظام سياسی میدانند ( .)27يکی از شاخصهای توسعه ايران در چشمانداز  20ساله
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برخورداری افراد جامعه ايرانی از رفاه ملی است که يکی از زير شاخههای رفاه ملی برخورداری از
فرصتهای برابر است.

شکل شماره  .2شاخص رفاه ملی در سند چشمانداز  20ساله ایران

يکی از عوامل اساسی در ايجاد فرصتهای برابر ،فراهم ساختن بستری مناسب برای ايجاد فرصتهای
شغلی برابر است .امکان ارتقا و پيشرفت در سازمان و شايستهساالری ،عدالت و توسعه منابع انسانی
است که در اين جهت بايد به آن توجه شود.
مدیریت اسالمی :مديريت اسالمی ،شيوه خاصی از رهبری است مبتنی بر مبانی فکری و عقيدتی
اسالم ،اساسیترين اصلی که مديريت اسالمی را از ساير مديريتها جدا میکند اين است که در اين
شيوه از مديريت ،مبنا حق است و حرکت به سوی حق و ارزشهای متعالی انسانی ( .)28مديريت
اسالمی وقتی تحقق میيابد که هم حاکمان و مديران اشخاص دينباور ،پرهيزگار ،خوشخلق،
صالح العمل با حسن نيتی باشند و هم شيوه اعمال حکومت و مديريت آنان منطبق بر معيارها و
الگوهای حکومتی و مديريتی مقرر در شريعت باشد .مديريت اسالمی ميزان و معيار پياده کردن حق و
عدل است ،پس در حالت آرمانی مدير اسالمی بر کل مسائل اجتماعی و اقتصادی ،مبادالت ،بازار،
کارگاهها نظارت میکند تا ستم و بيدادی رخ ندهد و غصب ،تبعيض ،ربا خواری و ديگر اسباب باطل
پيش نيايد .چنان چه اين مدير با اخالص ،کمالخواهی ،دل سوزی ،صداقت و درستی به اهداف خود
برسد میتوان گفت اصطالح مديريت اسالمی تحقق پيدا کرده است ( .)29مديريت اسالمی شيوه به کار
گيری منابع انسانی و امکانات مادی ،بر گرفته از آموزههای اسالمی برای نيل به اهداف متاثر از نظام
ارزشی اسالم است ( .)26در منابع دينی ،اهميت ،مديريت و مديران شايسته چه در سطح خرد و چه در
سطح کالن جامعه ،بسيار مورد توجه قرار گرفته است .قرآن از زبان مردمی که در اثر پيروی از
مديريتهای فاسد ،گمراه شدند میگويد " :و گفتند پروردگارا! ما بزرگان و سالخوردگان خود را اطاعت
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کرديم و آنها ما را گمراه کردند ،پس عذابشان را دو برابر کن و به لعنتی بزرگ لعنتشان فرما" ( .)9در
مديريت اسالمی ،مديريت ،وسيلهای برای رسيدن به خواستههای شخصی نيست .مدير اسالمی ،نبايد
مسند مديريت را به وسيله نردبان افتخار در جهت اميال شخصی و نفسانی خود قرار دهد؛ زيرا اسالم
چنين مديرانی را مورد سرزنش و انتقاد قرار میدهد :چنان که حضرت علی (ع) ،در نامهای به اشعث بن
قيس فرماندار خود در آذربايجان مینويسد " :مديريت و حکمرانی برای تو ،وسيله آب و نان نيست بلکه
امانتی در دست توست و تو از سوی مافوق خود تحت مراقبت هستی" (.)30
در کشور ما سبک مديريت حاج قاسم سليمانی که از برکات مديريت اسالمی و دوران دفاع مقدس است
که يک نمونه کامل باور به ارزشها و فضائل اسالمی در مديريت است .حاج قاسم توانست الگوی تازهای
از مديريت را در کشور ايجاد نمايد که مبتنی بر ارزشهای بومی ،اسالمی و داخلی است .سبک مديريت
جهادی با عناصری مانند نگرش توحيدی و اعتقاد به نقش مداوم خداوند در هدايت و نصرت مجاهدان و
مومنان ،تکليفگرايی ،شجاعت و جسارت در اتخاذ تصميمات خارقالعاده ،در عين حال محاسبه وتدبير
دقيق همه مراحل و تخمين نتايج تصميمات ،اعتماد و اتکا به جوانان در مراحل مختلف مديريت از
طراحی و اتخاذ تصميمات گرفته تا اجرا و بازخوردگيری ،حضور و تنفس دائمی در فضای جهاد و
عبادت و خلوص نيت و نيز برخورداری از از روحيه ايثار و فداکاری شناخته میشود (.)31
جدول شماره  .2خالصه پژوهشهاي انجام شده
ردیف

سال

نویسندگان

1

حاجکريمی و
همکاران ()32

1390

2

قرباننژاد و
عيسیخانی
()33

1392

الگوی شايستگی مديران
بر اساس نهجالبالغه امام
علی (ع)

3

عارفنژاد ()5

1396

شايستگیهای موردنياز
مديران مدارس برای
مديريت اسالمی

پژوهش

هدف پژوهش

خالصه پژوهش

طراحی مدل
شايستگیهای مديران
منابع انسانی بخش
دولتی ايران

شايستگیهای هوشی بر شايستگیهای مديريتی و
شايستگیهای مديران منابع انسانی تأثيرگذار بوده
و شايستگیهای مديريت بر شايستگیهای مديران
منابع انسانی اثرگذار هستند؛ در تأثيرگذاری بر
ارزشآفرينی منابع انسانی فقط شايستگیهای
مديران منابع انسانی معنادار تشخيص داده شدند.
الگوی شايستگی مديران در قالب پنج شايستگی
تقویمداری ،امانتداری ،عدالتورزی ،تصميم-
گيری و اخالقی قابل مالحظه است.

مؤلفههای وجدان کاری ،قانونمندی ،شرح
صدر ،مهريانی و نظم از شايستگیهای
موردنياز مديران مدارس برای مديريت
اسالمی است.
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4

قلیپور و
همکاران ()28

1397

طراحی الگوی شايستگی
مديران دانشگاهی مبتنی
بر سند دانشگاه اسالمی

شايستگیهای مطلوب در  6دسته اصلی از جمله
شايستگیهای  -1ارزشی و اعتقادی  -2فردی و
شخصيتی  -3علمی و فناورانه  -4مديريتی و
اجرايی  -5ارتباطی و  -6تحليلی ،ذهنی و فکری
و در نهايت الگوی شايستگی بر اساس آن طراحی
شد.

5

ميرآخوری و
همکاران ()26

1398

راهبردهای غايی مديريت
ارزش بنيان بر اساس
الگوی اسالمی -ايرانی
پيشرفت

راهبردهای ارائهشده در سه دسته دستهبندی
شدند :راهبردهای سطح پابرجايی (اخالق فاضله،
برنامهمحوری ،يادگيری مستمر و  )....راهبردهای
سطح تکاملی (تالش خالصانه و بیوقفه ،ظلم-
ستيزی و حرکتهای ايثارگرانه) و راهبردهای
سطح تکاملی (عدالت جمعی ،امنيت همهجانبه و
منفعت عامه)

6

خنيفر و
همکاران ()8

1399

طراحی الگوی شايستگی
مديران آموزشی برای
استفاده در مرکز ارزيابی
و توسعه

مولفههای الگوی شايستگی مديران آموزشی
جهت استفاده در کانون ارزيابی عبارتند از:
شايستگی دانشی ،فناوری اطالعات ،حرفهای،
قدرت تصميم گيری ،شخصيتی ،تخصص،
رهبری ،مديريت ،و انتقادپذيری.

7

مولر و ترنر
()20

2010

شناسايی شايستگیهای
مورد نياز مديران عالی
سازمان

شايستگیهای مورد نياز مديران عالی سازمان
را در سه دسته شايستگیهای ذهنی،
شايستگیهای مديريتی و شايستگیهای
احساسی قرار میدهد.

8

لی)19( 2

2010

شناسايی شايستگیهای
موردنياز مديران برای
عملکرد باال

برای اينکه مديران دارای عملکرد بااليی
باشند ،نياز به شايستگیهای پيشرفتگرايی،
تأثيرگذاری و نفوذ ،تفکر بهصورت مفهومی،
تفکر تحليلی ،قوه ابتکار ،اعتمادبهنفس ،درک
ميان فردی ،جستوجوی اطالعات ،کار تيمی
و مشارکت و تخصص دارند.

9

پژوهش مارتينا و
همکاران)34( 3

2012

تببين اهميت شايستگی
مديران در سازمان

شناسايی و گسترش شايستگیهای مديريتی
يک ابزار مهم مديريت منابع انسانی است که
سازمان بهوسيله آن میتواند به اهداف
استراتژيک خود دست يابد.

1

1 - Muller & Turner
2 - Lee
3 - Martina, Hana, & Jiri
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شناسايی شايستگیهای
مورد نياز مديران

شايستگیهای مورد نياز مديران را به پايه
(تفکر انتقادی و ارتباطات) ،کليدی در شرايط
ثبات (تفکر سيستمی ،شايستگی پيشبينی،
شايستگیهای هنجاری) ،استراتژيک و
شايستگیهای بين فردی تقسيم میکند.

11

چنگ و الو
()36

2015

شايستگی مديريتی و
پيشرفت شغلی :مطالعه
مقايسهای در دو کشور

ارزيابی و تشخيص شايستگیها مرتبط با
برنامهريزی ،سازماندهی و انگيزش به فضای
فرهنگی و کاری وابسته نيست و بستگی به
عوامل و پارامترهای درونی مديران دارد.

12

بوچاما و
همکاران ()37

2018

ارائه الگوی شايستگی
مديران آموزشوپروش

در پژوهش خود به دو شايستگی اصلی
مديران آموزشوپرورش يعنی توسعه حرفهای
و عقايد خودکارآمدی تاکيد کردهاند.

2019

ارائه مدل شايستگیهای
موردنياز مديران جهت
مديريت استعداد

شايستگیهای موردنياز برای مديران را به
شايستگیها متنی ،شايستگیهای رفتاری و
شايستگیهای فنی تقسيم میکند.

10

13

تريپاتی و
آگراوال)35( 1

2

فيليپس و راپر
() 2

3

تاکنون پژوهشی تخصصی و جامع در راستای توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی با تاکيد بر
آموزشوپرورش انجام نگرفته است .بنابراين پرداختن بيشتر به اين مسئله و بررسی و واکاوی آن،
ضرورتی ناگزير است ،چراکه تا روشن نشود که عوامل زمينهای ،شرايط علی و راهبردهای توسعه
شايستگیهای مديران در سازمانهای ايرانی اسالمی کدماند ،نمیتوان در راستای اجرای موفق انتخاب
و انتصاب مديران ،شايستهساالری ،جانشينپروری ،مديريت استعداد و بهبود تصميمات در
آموزشوپرورش تالش کرد .دستيابی به آموزشوپرورش موفق و اثربخش و رفع ناکارآمدیها و
چالشهای پيش رو ،نيازمند تحولی اساسی و ريشهای در نظام آموزشی بوده تا با بازخوانی و بازتوليد
تمام عوامل مؤثر پيدا و پنهان ،بتوان با استفاده بهينه از استعدادها ،توسعه و نگهداشت آنها ،فرصتها،
منابع و امکانات ،تحقق اهداف را تسهيل و تسريع کرد ( .)15در اين راستا ،هدف اين پژوهش ،طراحی
طراحی الگوی توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در آموزشوپرورش است.
روش پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف پژوهشی کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات کيفی است؛ بنابراين با
استفاده از رويکرد کيفی با تکنيک نظريه دادهبنياد انجام گرفته است .زيرا که بافت نظام آموزشی
کشورمان دارای بافت منحصربهفردی از نظر مديريت ،ساختار ،فرهنگ و فضای حاکم بر آن است که
1 - Tripathi & Agrawal
2 - Cheung, C.; Law, R.; He, K.
3 - Phillips, & Roper
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لزوماً مبانی نظری مستخرج از پيشينه پژوهش با آن بافت نمیتواند هماهنگی داشته باشد .نظريه داده-
بنياد 1يک نوع راهبرد روش پژوهش کيفی است که بهمنظور توسعه مجموعهای از مفاهيم منسجم
طراحیشده است که از پديده محوری مورد مطالعه (توسعه شايستگی مديران) تبيين تئوری کاملی را
ارائه میدهد؛ در اين پژوهش از روش اشتراوس يا عينيتگرا برای تحليل دادهها استفاده شده است ،زيرا
روشی نظاممند دارد .جامعه پژوهش ،کليه صاحبنظران ،اساتيد و مديران ارشد حوزه منابع انسانی و
2
مديريت اسالمی در آموزشوپرورش کشور بود .در اين روش کيفی ،با استفاده از نمونهگيری هدفمند
مبتنی بر گلولهبرفی 19 3نفر به عنوان نمونه انتخاب شد .در اين پژوهش به جمعآوری اطالعات تا نقطه
اشباع نظری 4ادامه داده شد .برای انتخاب خبرگان از دو معيار کلی استفاده شد :الف) صاحبنظر بودن
در حوزه منابع انسانی به عنوان حوزهای علمی ،ب) آشنايی علمی و عملی با آموزشوپرورش کشور.
جدول شماره  .3تعداد افراد نمونه در مصاحبه کیفی به تفکیک جنسیت و تحصیالت

جنسيت

تعداد

مرد

 12نفر

زن

 7نفر

سطح تحصيالت

تعداد

فوقليسانس

 3نفر

دکترا

 16نفر
5

6

با توجه به تئوری مفهومسازی بنيادی در پژوهش ،از روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری در تحليل
و تفسير يافتهها استفاده شده است .در مرحله کدگذاری باز ،با مراجعه به کدهای اوليه استخراجشده از
مصاحبهها (کدگذاری نکات کليدی) ،کدهايی که به موضوعی مشترک اشاره داشتند ،گروهبندی شدند
و مفاهيم را ساختند و از مقايسه و طبقهبندی آنها نيز مقولهها تعيين شدند .در مرحله کدگذاری
محوری ،بهمنظور مرتبط کردن مقولههای اصلی به مقولههای فرعی ،از الگوی پارادايمی استفاده شد تا
شرايط علی ،پديده محوری ،عوامل زمينهای ،راهبردها و پيامدها که اجزای کدگذاری محوری هستند،
مشخص شوند .سپس از طريق کدگذاری انتخابی و بر اساس الگوی ارتباط شناسايیشده بين مقولهها و
زير مقولهها در کدگذاری باز و محوری ،مقولهها به هم مرتبط شدند و نظام نظری مربوطه ارائه شد.
7
ابزار پژوهش ،مصاحبه نيمهساختار بود .و برای اعتباربخشی به دادهها از روش بازخورد مشارکتکننده
1 - GT
2 - Purposeful sampling
3 - Snowball sampling
4 - Theoretical saturation
5 - Open Coding
6 - Axial Coding
7 - Participant feedback
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استفاده شد .برای محاسبه پايايی بازآزمون ،از بين مصاحبههای انجام گرفته ،تعداد  3مصاحبه انتخاب
شد و هر کدام از آنها دو بار در يک فاصله زمانی  15روزه توسط پژوهشگر کُدگذاری شد .نتايج حاصل
از اين کُدگذاریها در زير آمده است:
جدول شماره  .4محاسبه پایایی بازآزمون
رديف

کدمصاحبه
شونده

مجموع کُدها در دو
مرحله

تعداد کدهای مورد
توافق

تعدادکدهای
ناموافق

پايايی بازآزمون
(درصد)

1

م5

116

42

33

%73

2

م8

62

25

13

%81

3

م 11

59

26

6

%89

237

93

52

%90

مجموع

نتايج حاصل از پايايی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار ،در جدول شماره  5آمده است.
جدول شماره  .5محاسبه پایایی بین دو کُدگذار
رديف

کدمصاحبه
شونده

مجموع کُدهای دو
کدگذار

تعداد کدهای مورد
توافق

تعدادکدهای
ناموافق

پايايی بازآزمون
(درصد)

1

م5

129

51

28

%80

2

م8

62

27

9

%88

3

م11

71

28

16

%79

262

106

53

%82

مجموع

یافتههاي پژوهش
در اين بخش اطالعات حاصل از مصاحبه با  19نفر از خبرگان و مديران متخصص در حوزه منابع انسانی
و مديريت اسالمی در آموزشوپرورش که شامل  87مفهوم است که تحت  16مقوله قرار گرفتهاند ،در
زير به تفکيک ارائه میشوند.
سوال اول :مقوله اصلی مدل توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در آموزشوپرورش چيست؟
مقولۀ اصلی (محوری) يا پديدۀ اصلی (هسته) مورد مطالعه ،پديده موردنظر ،ايده و فکر محوری ،حادثه،
اتفاق يا واقعهای است که جريان کنشها و واکنشها بهسوی آن رهنمون میشوند تا آن را اداره ،کنترل
و يا به آن پاسخ دهند .مقوله محوری پديدهای است که اساس و محور فرايند است .اين مقوله همان
عنوانی (نام يا برچسب مفهومی) است که برای چارچوب يا طرح بوجود آمده در نظر گرفته میشود
( .)38بر اين اساس در پژوهش حاضر از ميان مقولههای موجود " توسعه شايستگیهای اسالمی و
توسعه شايستگیهای رهبری و مديريتی" به عنوان مقوله کانونی يا مقوله محوری مطرح شدهاند.
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جدول شماره  .6مقوله اصلی مدل توسعه شایستگیهاي مدیران ایرانی اسالمی در آموزشوپرورش
مقولههاي جزئی

مقوله اصلی

مصاحبه

نمونهاي از گزارههاي
مفهومی

تعهد و مسئوليتپذيری
وجدان کاری و نگرش خادميت
صداقت و راستگويی
الگو بودن

توسعه

تقوا و اخالق نيکو

شایتسگیهاي

سعه صدر

اسالمی

مصاحبههای ،3 ،2 ،1
14 ،9،8 ،5؛ 19

اسالمشناسی و اسالمی بودن
روحيه جهادی
بصيرت به تکليف و حسن تدبير

«مديران ايرانی اسالمی
بايد خادميت را سرلوحه
کارهای خودشان قرار
بدن؛ از سلوک امامان و
بزرگان روحيه جهادی
يادبگيرند و مردمی بودن
را» (.)16 ،3

مردمی بودن
توسعه شايستگیهای ادراکی
توسعه شايستگیهای دانشی

توسعه

توسعه شايستگیهای اجرايی

شایستگیهاي

توسعه شايستگیهای رهبری

رهبري و

توسعه شايستگیهای ادراکی

مدیریتی

مصاحبههای ،5 ،4 ،1
،11 ،10 ،9 ،8 ،7
 15 ،12و ،17

«مديران يک سازمان
ايرانی هميشه بايد
خودشان را در دانش
مديريت اسالمی ارتقا
دهند؛» (.)6

توسعه ارزشها و دانش مديريت اسالمی

سوال دوم :شرايط علی مدل توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در آموزشوپرورش کدامند؟
شرايط علّی ،رويدادهايی است که موقعيتها ،مباحث و مسائل مرتبط با پديده را خلق میکنند و تا
حدی تشريح میکنند که چرا و چگونه ،افراد و گروهها به اين پديده مبادرت میورزند .در واقع ،منظور
از شرايط علّی ،رويدادها يا اتفاقاتی هستند که بر اين پديده تأثير میگذارند و منجر به بروز آن
میشوند .از ميان مقولههای موجود" ،جانشينپروری ،ارزيابی مستمر ،آموزش و يادگيری مستمر و
مديريت مستمر" به عنوان عللی تلقی می شوند که نقش فعال در توسعه و نگهداشت استعداد داشته و
تا اين عوامل مهيا نشوند مديريت استعداد شکل نمیگيرد.
جدول شماره  .7شرایط علی مدل توسعه شایستگیهاي مدیران ایرانی اسالمی در آموزشوپرورش
مقوله اصلی

جانشینپروري

مقولههاي جزئی
عدم سياسی کاری در انخاب و
انتصاب
ارزيابی و بهسازی کانديداها
تهيه بانک اطالعاتی مديران شايسته

مصاحبه

مصاحبههای ،5 ،4 ،2
،16 ،13 ،11 ،10 ،9 ،6

نمونهاي از گزارههاي
مفهومی
«سازمان بايد روی افراد
شايسته سرمايهگذاری کند
و با بهسازی و ارزيابی افراد
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سيستم جانشينپروری مناسب

18

شناسايی شايستگیهای کليدی
برای پستهای کليدی
ارزيابی عملکرد شايستگیمحور
کانون ارزيابی
ارزیابی مستمر

نظارت مستمر بر توسعه
شايستگی و شايستهساالری
ايجاد و استقرار کانونارزيابی مدرن

ارزيابی شايستگیهای مورد نياز
کليدی برای مشاغل کليدی

مصاحبههای ،3 ، ،2 ،1
،16 ،15 ،13 ،12 ،8 ،7
17

توانمند مديران شايسته
انتخاب نمايد » (.)10

«ما به کانونهای ارزيابی
قوی برای توسعه شايستگی
مديران نياز داريم اين برای
مشاغل کليدی سازمان از
همه چيز واجبتر است»
(.)12

نيازسنجی آموزشی
کارگاههای آموزشی ضمن خدمت

آموزش و یادگیري
مستمر

مديريت دانش
توسعه شبکههای يادگيری
مرشديت
ترويج آموزههای اخالق اسالمی

مصاحبههای ،8 ،5 ،2
،14 ،12 ،11 ،10 ،9
19 ،17 ،16 ،15

«اول بايد نيازهای آموزشی
افراد توانمند برای مديريت
در امروز و آينده را مشخص
کنيم» (.)5

آموزش مديريت اسالمی
جذب افراد با استعداد
نگهداشت افراد مستعد
مدیریت استعداد

ارزيابی او کشف افراد با استعداد
تهيه مخزن استعداد
توانمندسازی استعدادها

مصاحبههای ،4 ،2 ،1
،16 ،13 ،11 ،10 ،9 ،6
18

«سازمان استعدادهای
خودش را نمیشناسد و بايد
برنامهای کارا برای
جلوگيری از ترک افراد
توانمند داشته باشد» (.)6

سوال سوم :راهبردهای مدل توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در آموزشوپرورش کدامند؟
راهبردها و اقدامات ،طرحها و کنشهايی هستند که به اجرای فرايندهای مديريت ارتباط با مشتريان
کمک میکنند .راهبردها مقصود داشته ،هدفمند است و به دليلی صورت میگيرد .مهمترين راهبردهای
اتخاذ شده در اين پژوهش عبارتند از" :يادگيرنده محور بودن سازمان (سازمان يادگيرنده) ،عدالتگرايی
در گزينش ،انتصاب و ارتقا ،برنامهريزی و برنامه-محوری و توسعه کارراهه شغلی".
جدول شماره  .8راهبردهاي مدل توسعه شایستگیهاي مدیران ایرانی اسالمی در آموزشوپرورش
مقوله اصلی

مقولههاي جزئی

یادگیرنده محور

هدف و آرمان مشترک سازمان
در زمينه توسعه منابع انسانی

(سازمان

توسعه قابليتهای شخصی
کارکنان در جهت رضايت الهی

بودن سازمان

مصاحبه

مصاحبههای ،8 ،4 ،3 ،1
18 ،17 ،14 ،12 ،10

نمونهاي از گزارههاي
مفهومی
«سازمان بايد از تجارب
سازمانهای ديگر بياموزد
و توسعه شايستگی هدف
همه اعضای سازمان
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یادگیرنده)
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باشد« .)17( ».در سازمانه
موفق افراد دائما از هم
میآموزند» (.)19

يادگيری جمعی و تيمی
يادگيری سازمانی
اشتراک دانش
مشورتپذيری و مشارکتپذيری
معيارهای گزينش مناسب
عدم تبعيض

عدالت گرایی در

پرهيز از پارتیبازی

گزینش ،انتصاب و

شايستهساالری

ارتقاء

حقطلبی و ظلمستيزی

مصاحبههای 6 ،5 ،3 ،2 ،1
19 ،13 ،11 ،9 ،7 ،

ايجاد جاذبههای علمی و
پژوهشی
توجه به اسناد باالدستی ،سند
تحول بنيادين و الگوی اسالمی
ايرانی پيشرفت

برنامهریزي و

برنامهريزی توسعه اخالق حرفهای

برنامهمحوري

چشمانداز توسعه منابع انسانی
برنامهريزی توسعه حرفهای

مصاحبههای ،10 ،7 ،4
18 ،16 ،15 ،12

تدوين طرح منسجم در زمينه
نگهداشت استعدادها

«خيلی از کارکنان
احساس میکنند پيشرفت
و ارتقای آنها زياد به
شايستگی و توانمندی آنها
مرتبط نيست .احساس
عدالت به پيشرف کمک
مینمايد و .)1( »...
«متاسفانه در سازمان آ.پ
هيچ برنامه مشخص و
منسجمی برای توسعه
منابع انسانی وجود ندارد.
حتی به سند تحول
بنيادين و ...هم توجهی
نمیشود» (.)4

کارراهه و مسير شغلی مناسب
فرصتهای پيشرفت و ارتقا
مديريت عملکرد و مديريت جهادی

توسعه کارراهه
شغلی

پاداش و تشويق عادالنه
ارتقای کارکنان با توجه به تعهد
آنان به اخالق حرفهای
حذف مسامحهکاری و البی-
گریهای غيرضروری در انتخاب
و انتصاب و ارتقای مديران

مصاحبههای ،5 ،3 ،2 ،1
18 ،15 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6

«متاسفانه در آ.پ افراد
دورنمايی مسير شغلی
خود را زياد عادالنه و
مناسب نمیدانند» (.)7
«انتخاب و ارتقاها بيشتر
با ارتباطات مرتبط است تا
به عملکرد و .)11( »....

سوال چهارم :شرايط زمينهای مدل توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در آموزشوپرورش
کدامند؟
شرايط زمينهای ،شرايطی هستند که راهبردها و اقدامات تحت آن به ادارهی پديده میپردازند .يعنی
محل حوادث و وقايع متعلق به پديده .بستر نشانگر مجموعه شرايط خاصی است که در آن راهبردهای
کنش و واکنش صورت میپذيرد .شرايط بستر در پژوهش کنونی مقولههای "فرهنگ سازمانی و گروه
کارکنان" هستند.
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جدول شماره  .9شرایط زمینهاي مدل توسعه شایستگیهاي مدیران ایرانی اسالمی در آموزشوپرورش
مقوله اصلی

مقولههاي جزئی

فرهنگ سازمانی

حمايت از اخالق حرفهای

مصاحبه

نمونهاي از گزارههاي
مفهومی

انعطافپذيری در برابر تغيير
آيندهپژوهی و آيندهنگری
فرهنگ شايستهساالری

مصاحبههای ،4 ،3 ،1
17 ،11 ،9 ،7 ،6

ارزيابی عملکرد مديريتی

«فرهنگ سازمانی برای
توسعه شايستگیها خيلی
مهم است .در آ.پ هنوز
اهميت شايستهساالری به
باور تبديل نشده است» (.)9

تخصصگرايی
گروه کارکنان

روحيه جهادی کارکنان
ايثار و فداکاری مديران
خالقيت و نوآوری کارکنان

مصاحبههای ،6 ،5 ،2
،12 ،11 ،10 ،9 ،8

سوابق حرفهای و تجارب کارکنان

19 ،18 ،16 ،15 ،14

کارکنان حامی تغيير

اسالمی بودن کارکنان

«همه چيز در سازمان به
سوابق و توانمندی کارکنان
مرتبط است .کارکنانی که
خالقيت دارند هميشه به
مدير برای بهبود مديريت
فشار میآورند.)15( » ...

سوال پنجم :شرايط مداخلهگر مدل توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در آموزشوپرورش
کدامند؟
شرايط مداخلهای شرايط وسيع و عامی همچون زمان ،فضا ،فرهنگ هستند که به عنوان تسهيلگر و يا
محدودکنندهی راهبردها عمل میکنند .اين شرايط ،اجرای راهبردها را تسهيل و تسريع میکند و يا به
عنوان يک مانع دچار تأخير میکند .در پژوهش حاضر مقولههای " نگرش اسالمی به مديريت و منابع
انسانی و ساختار سازمانی" به عنوان شرايط مداخلهگر الگوی پارادايمی مورد توجه قرار گرفتهاند.
جدول شماره  .10شرایط مداخلهگر مدل توسعه شایستگیهاي مدیران ایرانی اسالمی در آموزشوپرورش
مقوله اصلی

مقولههاي جزئی

مصاحبه

نگرش به کمالطلبی کارکنان
نگرش اسالمی
به مدیریت و
منابع انسانی

نگرش به توسعه و ارتقای منابع انسانی

نگرش به عدالتورزی و مساوات
نگرشهای سياسی و دينی
نگرش به شايستگی و کانون ارزيابی

مصاحبههای ،4 ،2 ،1
،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5
17 ،16 ،15 ،12

نگاه به منابع انسانی
عدم اختيارات کافی مديران
ساختار سازمانی

تمرکز و پيچيدگی سازمان
نبود سند چشمانداز توسعه مديران

مصاحبههای ،7 ،6 ،4، 3
،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8
19 ،18 ،14

نمونهاي از گزارههاي
مفهومی
« ديدگاه سازمان به ارتقا و
توسعه شايستگیهای
مديران بسيار مهم است.
متاسفانه هنوز نگرش به
کمال و توسعه کارکنان در
سازمان وجود ندارد» (.)8
«ساختار متمرکز و قوانين
و بخشنامههای متعدد آ.پ
هميشه مانع بزرگی برای
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اجرای بسياری از برنامهها
بوده است و.)3( » ...

عدم همراستايی قوانين
تداخل وظايف واحدهای مختلف
سازمانی

عدم سازماندهی پويا و انعطافپذير

سوال ششم :پيامدهای مدل توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در آموزشوپرورش کدامند؟
پيامدها نتايجی هستند که از راهبردها و کنشهای مربوط به پديده مورد نظر حاصل میشوند .برخی از
اين پيامدها خواسته و برخی ناخواستهاند .اين امکان وجود دارد که آنچه در برههای از زمان پيامد
بشمار میرود در زمانی ديگر به بخشی از شرايط و عوامل تبديل شود .مهمترين پيامدهای استخراج
شده در اين پژوهش عبارتند از " :پيامدهای فردی و پيامدهای سازمانی".
جدول شماره  .11پیامدهاي مدل توسعه شایستگیهاي مدیران ایرانی اسالمی در آموزشوپرورش
مقوله اصلی

مقولههاي جزئی

مصاحبه

توسعه شناختی مديران
توسعه نگرشی مديران
توسعه مهارتی
پیامدهاي فردي

توسعه فضائل اخالقی
رضايت و انگيزش شغلی
خدمتگزاری و مردمداری
وفاداری و امانتداری

مصاحبههای ،3 ،2 ،1
،10 ،8 ،7 ،6 ،4
،17 ،16 ،15 ،14،13
19

بهروهوری و اثربخشی سازمان
اسالمی بودن سازمان
بلوغ سازمان
پیامدهاي سازمانی

عدالتورزی سازمان
شايستهساالری
پيشرفت ،رفاه و امنيت
بهبود تصميمگيری سازمان
نوآوری سازمان

مصاحبههای ،5 ، 2 ،1
،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6
،18 ،17 ،16 ،12

نمونهاي از گزارههاي
مفهومی
«مديران شايسته کارهای
شايسته انجام میدهند
وقتی شايستگی مديران
توسعه يابد رضايت
کارکنان زياد شده چون
احساس خوبی دارند و»..
(.)16
«مديريت سازمان در درجه
اول به توانايی و ويژگیهای
مديران بستگی دارد توسعه
شايستگی مديران به بلوغ آ.پ
و اثربخشی سازمانی می-
انجامد و اگر آ.پ اثربخش رفاه
و آسايش مردم در آينده
تضمين خواهد شد» (.)2

پس از مقايسه مقوالت گروهبندی شده ،مقوالت مرتبط با يکديگر در يک مضمون کلی دستهبندی شدند
و با استفاده از نتايج کدگذاری باز و محوری ،مدل توسعه شايستگیهای مديران ايرانی اسالمی در
آموزشوپرورش با تأکيد بر مديريت اسالمی بر اساس پاراديم ششگانه به شکل زير خواهد بود:
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بستر و زمينه
*

فرهنگ

سازمانی

*گروه کارکنان (روحيه
جهادی کارکنان ،ايثار و
فداکاری مديران ،کارکنان
حامی تغيير و )...

راهبردها

پديده اصلی

*یادگیرندهمحور بودن

*توسعه

سازمان

شایستگیهاي

*پیامدهاي فردي

*عدالتگرایی در

اسالمی

*پیامدهاي

گزینش ،و ارتقاء

*توسعه

*برنامهریزي و برنامه-

شایستگیهاي

محوري

مدیریتی و رهبري

پيامدها

سازمانی

شرايط علی

* جانشینپروري
* ارزیابی مستمر
* آموزش و یادگیري
مستمر

* مدیریت استعداد

* توسعه کارراهه شغلی
شرايط
مداخلهگر

* نگرش اسالمی به مدیریت و
منابع انسانی
* ساختار سازمانی

شکل شماره  .3مدل پارادایمی کدگذاري محوري توسعه شایستگی مدیران ایرانی اسالمی در آموزشوپرورش

بحث و نتیجهگیري
تربيت امری بسيار پيچيده و حساس است که پايداری و ثبات يک جامعه تا حد زيادی وابسته به
کارآمدی و اثربخشی نظام آموزشی است .به طوريکه اگر نظام آموزشی بتواند ماموريت و رسالت خود
مبنی بر توسعه فردی و اجتماعی را به درستی انجام دهد ،زمينه مساعدی نيز برای رشد فرهنگی،
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اقتصادی ،سياسی و اجتماعی در جامعه فراهم میشود .در جوامع امروزی ،آموزشوپرورش نقشی
اساسی در پاسخگويی به نيازها و انتظارات جامعه ايفا میکنند ( .)8آموزشوپرورش نه تنها میتواند در
رشد اخالقی ،رفتاری و حتی جسمانی افراد مؤثر باشد ،بلکه وسيله ای در جهت رفع نيازهای حقيقی و
مصالح اجتماعی به شمار میآيد يعنی نقش آموزشوپرورش نه تنها در عينيت بخشيدن به زندگی
مادی و معنوی فرد متوقف و محدود نمیشود بلکه تمام شؤون اجتماعی او را نيز در برمیگيرد و عامل
رشد و تحول اساسی جامعه میگردد ( .)5اين نظام به منظور پاسخگويی به انتظارات و نيازهای اعضای
جامعه به مديريت مناسب منابعش نيازمند است بخش عظيمی از اثربخشی ،کارآمدی ،پيچيدگی و
حساسيت نظام آموزشی به شايستگی مديران مرتبط میباشد .در اين راستا پژوهش حاضر درصدد بود
که با بهرهگيری از روش کيفی به مطالعه الگوی جانشينپروری مديران آموزشوپرورش بپردازد .در
پژوهش حاضر با بهرهگيری از روش کيفی و با استفاده از طرح سيستماتيک ( )38مدلی جامع و
فرآيندی ارائه شد .بر اساس يافتههای پژوهش ،الگوی احصاشده توسعه شايستگیهای مديران ايرانی
اسالمی در آموزشوپرورش شامل  17تم و  91زيرشاخص است .نتايج نشان داد:
 " توسعه شايستگیهای اسالمی و توسعه شايستگیهای رهبری و مديريتی" مقولههای محوریمدل میباشند؛
 " جانشينپروری ،ارزيابی مستمر ،آموزش مستمر و مديريت استعداد" به عنوان عللی تلقی میشوندکه نقش فعال در مديريت جانشينپروری داشته و تا اين عوامل مهيا نشوند توسعه شايستگیهای
مديران به شيوه مناسب شکل نمیگيرد.
 راهبردهای توسعه شايستگیهای مديران عبارتند از " :يادگيرندهمحور بودن سازمان ،عدالتگرايیدر گزينش ،انتصاب و ارتقا ،برنامهريزی و برنامهمحوری و توسعه کارراهه شغلی".
 شرايط بستر برای توسعه شايستگیهای مديران" فرهنگ سازمانی و گروه کارکنان" هستند. "عوامل سازمانی و موانع و مشکالت قانونی" مداخلهگر الگوی پارادايمی هستند. توسعه شايستگیها میتواند پيامدهای مهمی هم برای سازمان و هم برای فرد داشته باشد.در کل نتايج اين پژوهش با يافتههای پژوهش عارفنژاد ( ،)5قرباننژاد و عيسیخانی ( ،)33قلیپور و
همکاران ( ،)28ميرآخوری و همکاران ( ،)26پورعزت و همکاران ( ،)23خنيفر و همکاران ( )15و
ابراهيمی و همکاران ( )7تا حدی همخوان میباشد .همچنين از لحاظ ابعاد توسعه شايستگیهای
مديريت و رهبری با پژوهش ابراهيمی ( ،)16عبداللهی ،فتحیواجارگاه و همکاران ( ،)39لی (،)19
مارتينا و همکاران ( ،)34تريپاتی و آگراوال ( )35و بوچاما و همکاران ( )37همسو و همخوان است .در
مقايسه شايستگیهای ارزشی و شاخصهای شايستگی :وجدان کاری و نگرش خادميت ،صداقت و
راستگويی ،الگو بودن ،تقوا و اخالق نيکو و سعه صدر با پژوهشهای پيشين مشخص شد چيتساز و
همکاران ( ،)40قرباننژاد و عيسیخانی ( ،)33ايمانی و قدرتی ( )29نيز اين شاخصها را به عنوان
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شايستگیهايی که مورد نياز هستند و بايد گسترش يابند در نظر میگيرند .الوانی و همکاران ( )25و
رهنورد و همکاران ( ،)11نيز شايستگیهای فردی و ادراکی را برای مديران آموزشی ايران در نظر
گرفتهاند .کوکران ( ،)18يادگيری مستمر ،انعطافپذيری ،خودفرمانی و تخصصگرايی را الزمه
شايستگی مديران دانستهاند.
باالترين درجه تکامل سعادت هر فرد ،انسانيت است ولی اين درجه و بدست آوردن آن گاهی برای ما
انسانها دشوار میگردد يعنی خودمان و عملکردمان اين چالش را به وجود میآورد ،از روی ديگر
تمامی انسان ها در طول عمر خود نياز به آرامش دارند به وجود آمدن اين آرامش و پايدار ماندن آن در
همه ابعاد وجودی زندگی بشر در پيرو عدالت اجتماعی است .رعايت عدالت اجتماعی میتواند مديريتی
با رويکرد دينی بوجود آورد .آموزشو پرورش ،نهادی اجتماعی و دارای آثار متعدد فردی ،فرهنگی و
اقتصادی است ( .) 32از عوامل اصلی عدالت و پيشرفت رشد و توسعه جوامع ،آموزش و پرورشی است
که دارای اهداف مناسب باشد و به اهداف خود دست يابد .برای تحقق اين اهداف و حرکت در اين
مسير ،مديران نقش تعيين کنندهای ايفا میکنند ( .)41متأسفانه باوجود تغيير و تحوالت بسيار ،در
سالهای اخير نهتنها کارايی و کارآمدی نظامهای مديريتی افزايش نيافته بلکه رشد مديران نيز بر
اساس توانمندیهای تخصصی ،قابليتها و طبق شايستهساالری آنان صورت نمیپذيرد و همين امر
میتواند در خالقيتهای مديريتی اختالل ايجاد نمايد ()15؛ بنابراين با توجه به اين نکات ،نوسعه
شابستگیهای مديران آموزشوپرورش با تأکيد بر مديريت اسالمی در سازمان آموزشوپرورش که از
ضروريات نظام آموزشی کشور است .آنچنانکه گابريرا ،)42( 1اظهار میدارد ،مديريت ،تغيير و اصالح
در نظامهای آموزشی ،بايد مطابق تحوالت صورت گيرد و چنين تغييری با استفاده از توسعه مديران
است که بهنظام آموزشوپرورش کمک میکند تا نيازهای جامعه را برآورده سازد.
الگوی بومی مديريتی در راستای توسعه شايستگی مديران آموزشوپرورش به عنوان يک نهاد فرهنگی،
منطبق با شرايط کشور ايران ،و استفاده از سبک مديريت اسالمی به عنوان يک سبک بومی و متناسب
با شرايط ملی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سياسی ايرانی-اسالمی کشور ما يک الزام و امری ضروری
و مهم میباشد .فلسفه وجودی و رسالت مديريت اسالمی بايد همواره مد نظر قرار گيرد تا در سايه آن
به آرامش درونی و عميق رسيد و از اين طريق اهداف کاربردی و عملياتی تمامی سازمانها محقق
گردد .پيش گام بودن در راه هموار و يا ناهموار هر سازمانی نبايد به صورت تصادفی و شعارگونه باشد،
لذا در راستای اين امر فقط با بيان خويش ،خود و ديگران را خسته و توانايی آنان را هدر دادهايم ،که
اين خود گناهی بزرگ است .جامعه ايرانی میتواند با بکارگيری رهنمودهای علمی و اسالمی در زمينه
توسعه شايستگیهای مديران بهرهوری مديريتی ،سازمانی و کارکردی خويش را بهينهتر نمايد و بيش از
1 - Gabrira, T. N.
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پيش خود را به جامعه آرمانی نزديکتر نمايد .کاربست الگوی توسعه شايستگی مديران آموزشوپرورش،
آموزشوپرورش کشور را قادر میکند تا تب علمی خود را از لحاظ انتخاب و انتصاب مديران شايسته
بسنجند و بهعنوان يک قطبنما حرکت علمی خود را از برنامهروزی به برنامهريزی تغيير و سمت و
سوی حرکت خود را جهت ارتقا کيفی آن را روشن نمايند.
پيشنهادهای کاربردی
 مديران آموزشوپرورش بايد بدور از فضای سياسی و رابطهمداری با بهرهگيری از معيارهای
اسالمی و علمی در بافت فرهنگی و بومی کشور به گزينش مديران شايسته اقدام نمايند.
 برنامهريزی و اجرای مديريت جانشينپروری.
 برنامهريزی مديريت استعداد در سازمان.
 مسئوالن و سياستگذاران بايد با تدوين برنامههای بلندمدت و ميانمدت ،شايستگیهای
احصا شده در اين پژوهش را در افراد مستعد پرورش دهند.
 توجه و تأکيد بر تقويت ارزشهای اسالمی و الگوی شايستگی مديران اسالمی در طراحی،
هدايت و مديريت منابع انسانی سازمان.
 ايجاد و استقرار کانونهای ارزيابی در آموزشو پرورش ،برای جذب ،گزينش ،انتخاب ،انتصاب
و ارتقای افراد توانا برای مديريت آموزشو پرورش و مدارس.
 مولفههای شايستگی احصا شده در اين مدل را میتوان به عنوان مالک و شاخص ارزيابی
مديران در فرم ارزيابی عملکرد ساالنه در کنار ساير مالکها قرار داد.
 نهادينهسازی الگوی توسعه شايستگی در فعاليتهای آموزشی ،پژوهشی و اجتماعی با توجه
بر اصل خادميتگرايی ،مردمداری و خدمترسانی و ارزشهای انسانی و اسالمی.
 ترويج سبک مديريت ايرانی -اسالمی میتواند به افزايش ارتقای خودباوری ميان نخبگان جوان
و کمک به فعال شدن ظرفيت مديريت جوانان نخبه کشور در سازمان کمک کند.
پيشنهادات پژوهشی
 پيشنهاد میشود مدل ارائه شده در اين پژوهش در ساير سازمانهای ديگر نيز به اجرا در
آمده و نتايج مربوط به آن با نتايج اين پژوهش مقايسه شود.
 نياز است که تفاوت اقدامات شايستهگزينی ،مديريت استعدادها ،جانشينپروری و اقدامات
مديريت منابع انسانی به طور دقيقتر و جامعتر مورد بحث قرار گيرد.
 آشنا نمودن ذینفعان با مفاهيم نظام جانشينپروری و شناساندن اهداف پروژه به آنها.
 آسيبشناسی و تبيين داليل ناکارآمدی سيستم جذب و انتخاب مديران آموزشوپرورش.
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، با توجه به نقش کليدی محيط (به ويژه فرهنگ و شرايط) در توسعه شايستگی مديران
 پژوهشهايی به بررسی نقش عوامل محيطی،جانشينپروری و مديريت استعداد مطلوب است
.در توسعه جانشينپروری و شايستگی مديران پرداخته شود
 در پژوهشهای آينده تلفيقی از رويکرد کيفی و کمی (روش آميخته) در ارائه الگويی برای
.شناسايی عوامل موثر بر توسعه شايستگیها و صالحيتهای مديران استفاده شود
 تمرکز بر متن مصاحبهها و استفاده از روش.اين پژوهش در نوع خود دارای محدوديتهايی نيز بود
 بديهی است گسترش دامنه مطالعه با استفاده از قرآن کريم و.کدگذاری از جمله اين محدوديتها بود
همچنين سنت و احاديث نبوی و سخنان و سيره بزرگان دينی میتواند به تعميق و تبيين بهتر توسعه
 تالش برای رفع محدوديتهای ذکر شده در، بنابراين.شايستگی مديران با رويکرد اسالمی منجر شود
.اين پژوهش میتواند به عنوان حوزه پژوهشی گسترده بشمار آيد
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طراحي الگوي توسعه مديران مدارس براساس رويكرد شايستگي محور
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(تاريخ دريافت1399/04/31 :؛ تاريخ پذيرش)1400/07/14 :
چکیده
پژوهش حاضر طراحي الگوي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محور (مورد مطالعه :مدارس دوره دوم مقطع
متوسطه شهر تهران) است .روش اين تحقيق از نظر هدف کاربردي است و به روش اکتشافي انجام شده است .نحوه گردآوري
داده ها به روش آميخته (کمي و کيفي) صورت گرفته است و ابزار گردآوري دادهها مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبههاي
تخصصي به روش دلفي ،و پرسشنامه مي باشد .پس از طريق اجراي پرسشنامه ،تحليل دادهها در بخش کيفي به روش
کدگذاري (باز ،محوري و انتخابي) و در بخش کمي تجزيه و تحليل داده هاي جمعآوري شده ،به دو روش توصيفي و
استنباطي از طريق نرم افزار  SPSS 16و  Smart PLSانجام شد .در اين تحقيق براي توصيف دادهها از آمار توصيفي
شامل فراواني ،درصد فراواني ،جدول توزيع فراواني ،ترسيم نمودارها و همچنين توصيف ويژگيهاي پاسخ دهندگان به
پرسشنامه استفاده گرديد .و در تحليل استنباطي به روش تحليل عاملي ،به تجزيه و تحليل دادهها پرداخته شد .نتايج نشان
داد مولفههاي :ميان -فردي ،ويژگيهاي شخصيتي ،مديريت عملياتي ،شناخت محيط ،جذب اوليا ،دانش حرفهاي ،مديريت
منابع انساني ،و در نهايت دانش عمومي ،به دليل آنكه هيچ يک از مولفهها بار عاملي کمتر از  0٫3نداشت ،از روند تحليل
عاملي حذف نگرديدند و در نهايت هر  8مولفه ،با شاخصهاي آنها ،تحت عنوان ابعاد و مولفههاي الگوي توسعه مديران
مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران مورد پذيرش قرار گرفت.
شاخصهاي برازش الگو در تحليل عاملي ،برازش الگو را تأييد مينمايند.
کلیدواژگان :توسعه مديران مدارس ،رويكرد شايستگي محور ،مدارس مقطع متوسطه

 .1دانشجوي دکتري رشته مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند ،دماوند ،ايران.
 . 2استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دماوند (تهران) ،گروه علوم تربيتي ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول)
 .3استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دماوند (تهران) ،گروه علوم تربيتي ،تهران ،ايران.
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مقدمه
با شروع هزاره جديد ،بسياري از جوامع به ضرورت انجام اصالحات آموزشي آگاهي يافتهه انهد .يكهي از
عناصر کليدي در بسياري از اين اصالحات ،توسعه حرفه اي 1مديران است .محققان به اين نكتهه اذعهان
مي کنند که مديران مهم ترين عوامل تغيير در ايهن اصهالحات آموزشهي مهي باشهند و در جههت بهبهود
سيستمهاي آموزشي بايد خود را تغيير دهند ( .)1تغييهرات مسهتمر مزم در ويژگهيههاي مهديريت در
سازمان ها ميبايست به نوعي تضمينکننده شايستگيهاي مهم ايفاي وظيفه خطير مديريت آمهوزش و
پرورش باشد .مديرانآموزشي نيازمنهد برخهي شايسهتگيههاي مزم جههت انجهام هرچهه بهتهر وظهايف
مديريتي خود در سازمان هستند ،بسياري به شايستگي ههاي علمهي و مههارتي و برخهي ديگهر نيهز بهه
شايستگيهاي شخصيتي و انگيزشي اشاره کردهاند ( .)2مديريت مدارس يكي از ارکان مهم و اصلي در
ساختار آموزش و پرورش هستند که کيفيت رهبري مدير تاثير مستقيمي بر اهداف و عملكرد سهازمان
آموزش و پرورش دارد .از سوي ديگر توفيق برنامههاي نظام آموزشي هر کشور ،عالوه بر مهديران ،بسهته
به وجود مديراني است که از شايستگيهاي علمي و مهارتهاي شغلي و حرفهاي مزم برخوردار باشهند،
از روشهاي رهبري و مديريتي ،نوع تدريس و يادگيري آگاهي داشته باشند ،دانش محتوايي را بدانند و
به روشهاي ارزشيابي ،مجهز باشند ( .)3چراکه يكي از برجسهتهتهرين و مههمتهرين نقهش در يهادگيري
دانش آموزان بهه عههده مهديريت مدرسهه و حمايهت وي از فراينهد تربيتهي اسهت ( .)4دوميتهروويچ و
همكاران ،)2( 2شايستگيهاي عاطفي و اجتماعي را از شايستگيهاي مورد نيهاز بهراي مهديران مهدارس
عنوان ميکنند .آلن و همكارانش ،)5( 3نيز اين نوع شايستگي را تاييد ميکننهد .اختهر و همكهاران)6( 4
نيز ،عالوه بر شايستگيهاي فردي مورد نياز براي مديران مدارس ،شايستگي دانشي و علمي را نيهز مهد
نظر قرار ميدهند .از طرفي ،دوره متوسطه از دورههاي مهم ،حساس و موثر در زندگي فردي و اجتماعي
دانشآموزان است .زيرا به سبب وضهع زيسهتي ،اجتمهاعي و روانهي دانهشآمهوزان بها سهاير دوره ههاي
تحصيلي ،اشتراکات و تفاوتهايي وجود دارد و داراي طيف وسيعي است که ابتداي آن ،دوران نوجهواني
را در بههر مههيگيههرد و در انتهههاي طيههف بههه دنيههاي جههواني يعنههي ،بههه مرحلههه ادرا ارزشهههاي
اجتماعي،اقتصادي و معنوي ميرسند؛ از ايهن رو ،ايهن دوره در نظهامههاي تعلهيم و تربيهت کشهورهاي
مختلف جهان اهميت زيادي دارد ( .)7با عنايت به نقش اساسهي مهديران مهدارس بهه کيفيهت بخشهي

1 - Professional development
2 - Domitrovich,et al
3 - Allen, et al
4 - Akhtar, et al
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آموزشهاي عمومي و آمادهسازي دانشآموزان جهت ورود به عرصه آموزش عالي ،ضرورت دارد تا توجهه
خاصي به مسئوليت ،مأموريت و رسالت اين سطح مديريتي نظهام آموزشهي بعمهل آورد .نتهايج تحقيهق
حاضر مي تواند به شناسايي ابعاد شايستگي مديران مدارس انجاميده و با تكيه بر آن به بهبود و افزايش
دقت شاخص هاي گزينش و بكارگيري مديران منجر شده و چارچوبي براي ارزيابي عملكرد مهديران بهه
وجود بياورد .همچنين به شناسايي ،ارتقا و جانشين پهروري مهديران شايسهته مهي انجامهد کهه رشهد و
ارتقاي تعهد سازماني و رضايت مديران و متعاقب آن تالش روز افزون نيهروي انسهاني رده بهام را بهراي
ارتقاي اهداف سازماني به دنبال خواهد داشت .در ايهن راسهتا شناسهايي الگهو و مهدل شايسهتگي ههاي
ضروري مديران در جهت توسعه مديران و با هدف کاهش تاثير منفهي فقهدان صهالحيتههاي مهديران،
جبران خالءهاي برنامه آموزشي و درسي تربيت مديران ،و بهبود توانمنديهاي مديران سازمان آمهوزش
و پرورش در جهت هرچه توانمند سازي و بهبود عملكرد سازمان آموزش و پرورش در تربيت نسل سهالم
و متخصص باشد .مديريت شايسته ضرورت اساسي دنياي آموزشي امروز با اين حجم وسهيع اطالعهات و
رشد تكنولوژي و چالشهاي نوظهور و سرعت بامي تغييرات در نظام جهاني اسهت .تحقيهق حاضهر بهه
منظور شناسايي مدل بهينه توسعه شايستگيهاي مديران مدارس با رويكرد شايسهتگي محهور طراحهي
شده و مي تواند مدلي بومي و مبتني بر واقعيات بالفصل مديريت آموزشي در کشور ايران ،به شناسهايي
عوامل موثر علي ،عوامل مداخله گر ،راهبردههاي اجرايهي ،بسهترهاي سهازماني و محيطهي و همچينهين
پيامدهاي توسعه شايستگي محور مديران ميپردازد .اين تحقيق ميتواند مبناي برنامهه ريهزي و اجهرا و
ارزشيابي برنامههاي توسعه محور در مديريت منابع انساني در سازمان آموزش و پهرورش باشهد .لهذا ،بها
ادبيات برگرفته شده از مطالعات تطبيقي و مباني نظري موجود و همچنهين فقهدان الگهويي مناسهب در
نظام آموزش و پرورش جهت توسعه مديران مدارس در تمام سطوح و بامخص سطح متوسهطه ،محقهق
در صدد است تا الگويي مناسب جهت توسعه همهه جانبهه مهديران مهدارس متوسهطه نظهام آمهوزش و
پرورش کشور طراحي نمايد .در پايان به طور اخص مسئله موجود عبارت است از اينكه الگهوي مناسهب
توسعه مديران مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تاريخچه  :از زماني که علم مديريت و سازمان در اوائل سال  1900به سرعت بسط يافت ،تكاملي درباره
ماهيت و وظيفه سازمانها و معيار شايستگي در عملكرد سازماني پديدار گشت .اين مفاهيم در تعامل
پويا و همگام با موسسات و کمپانيهاي بزرگ جوامع جهاني رو به رشد ،رشد نموده و تكامل يافت .در
طول تاريخ يک صد ساله نيز مفاهيم ناب و اصلي در باره افراد ،سازمانها ،کارگران ،مديران ،سيستمها و
شبكهها رشد پيدا نموده و باعث شكل دهي به انديشه و رفتار مديران ،کارکنان و سياست گذاران
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گرديد ( .)8دنياي امروز دنياي سازمانهاست و نيروي انساني به عنوان با ارزشترين منابع سازماني،
متوليان آن محسوب ميشوند .سازمانها از ديرباز به فكر افزايش و ارتقاي تانمندي کارکنان خود بوده
اند و از قرون  19و  20با روشن تر شدن نقش تعيين کننده مديريت سازمان با آزمايشهاي معروف
هاوثورن و همكاران و ...بحث توسعه فردي و سازماني مديران سازمانها به بحثي داغ در فضاي
پژوهشهاي مديريت سازمان ها بدل گشته است.
مديريت منابع انساني  :منابع انساني به عنوان ارزشمندترين سرمايه هر کشور و به عنوان يكي از
مهمترين مؤلفههاي فناوري در قرن جديد مطرح هست و بسيار مورد توجه قرار گرفته ،به طوري که
امروزه بسياري از کشورها در برنامهريزيهاي خويش براي آينده ،آن را در صدر همه امور قرار ميدهند
( .)1مديريت منابع انساني در آموزش و پرورش عبارتست از« :فرايندهاي طرح ريزي شده و اجراشده
در سيستم مدرسه به منظور استقرار سيستمي کارآمد از منابع انساني و ترويج جو سازماني که نيل به
ماموريت سيستم آموزشي را بهبود مي بخشد ،اهداف فردي و حرفهاي کارکنان را برآورده ميسازد ،و
حمايت اجتماعي که مدرسه در آن قرار گرفته است را موجب مي شود» ( .)9آموزش و توسعه منابع
انساني نه تنها در دانش و مهارتهاي ويژه کارکنان نقش به سزايي دارد بلكه باعث ارتقاء سطح نگرش
کارکنان و همچنين ارتقاء کارآيي و اثربخشي سازمان و شرکتها شده و سازمان بهتر ميتواند خود را
براي رويارويي با تغييرات آماده سازد ( .)3در اين راستا يكي از اساسيترين گامها حرکت به سمت و
سوي شناسايي الگوي کارآمد توسعه حرفهاي و بكارگيري آن در تربيت کارکنان ،گزينش و آموزش
ضمن خدمت براي آنان است .رايت )10(1معتقد است توسعه فرآيندي است که از طريق آن نه تنها
آموزش و يادگيري مهارت هاي جديد تحقق مي يابد ،بلكه عالوه بر آن نگرشها نيز متحول ميگردد.
توسعه فرايند طبيعي رشد حرفهاي است که در آن کارکنان بهتدريج اعتماد به نفس ،رسيدن به
ديدگاههاي تازه ،افزايش در دانش و مهارتها ،کشف روشهاي جديد و ايفاي نقشهاي تازه را به عهده
ميگيرند ( .)11توسعه سازماني به تالش برنامهريزي شدهاي گفته ميشود که بهوسيله يک سازمان
براي تسهيل يادگيري رفتار مرتبط با شغل براي کارکنان انجام ميگيرد تا سطح مهارت هاي فردي و
شغلي افراد در حوزه مختلف افزايش يافته و منجر به بهيود عملكرد شود ( .)4از ديدگاه سازماني
بهسازي به معناي برنامهريزي دقيق جهت رشد و ارتقاي گروهي از افراد براي به ثمر رسيدن مأموريت و
اهداف سازمان به بهترين نحو است ( .)12بهعبارتي توسعه منابع انساني شامل مجموعه فعاليتهايي
است که توانايي افراد را براي رسيدن به بامترين پتانسيل افزايش ميدهد .توسعه کليه تالشهايي است

1 - Wright
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که در جهت ارتقاي سطح دانش و آگاهي ،مهارت هاي فني ،حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار
مطلوب در کارکنان يک سازمان به عمل مي آيد و به آنها در انجام وظايف و مسئوليت هاي شغلي ياري
ميرساند ( .)13هوي )14( 1از ديد آموزش و پرورش و مدرسه به توسعه سازماني نگاه و آن را چنين
تعريف کردهاند « :فراگرد تغيير فرهنگي يا اقليمي سازمان مدرسه با بكارگيري معلومات علوم رفتاري،
جامعه شناختي و روانشناسي اجتماعي در طول يک دوره برنامهريزي شده و تالش براي اصالح
اثربخشي» .البته در اينجا مزم است برخي از مفاهيم از يكديگر تفكيک شوند .آموزش و توسعه دو
مفهوم مرتبط به هم هستند که معمومً در ادبيات مديريت منابع انساني آنها را بايكديگر بهکار ميبرند؛
اما بين آنها تفاوت وجود دارد .آموزش 2روي تعالي تمرکز دارد ،با دانش ،مهارتها و نگرشهايي که
افراد بدان نياز دارند تا شغل فعلي خود را بهشيوه معمول و با سطح مسئوليتهاي موجود انجام دهند،
ارتباط دارد؛ بنابراين بهگفته برناردين ،)15( 3آموزش هرگونه کوششي است جهت بهبود عملكرد فرد در
شغل فعلي او و اين به معناي تغيير دانش و مهارتها ،نگرشها و رفتارهاي خاص فرد است .حالآنکه
توسعه ،4روي رشد تمرکز دارد و با دانش ،مهارتها و نگرشهايي که افراد براي ارتقاء شغل آتي يا تغيير
شغل فعليشان با مسئوليتهاي بيشتر و بامتر نياز دارند ،ارتباط دارد .آموزش و توسعه هم به تغيير
رفتار فرد مربوط ميشود و هم به تغيير عملكرد شغلي .هدف از آموزش اصالح و بهبود سريع عملكرد
شغلي است و هدف از توسعه ،آماده ساختن فرد براي مسئوليتهاي شغلي آينده از طريق دستيابي به
تجارب ،دانش ،مهارت و نگرشهاست ( .)16به بياني ديگر ،آموزش بر ارائه مهارتهاي خاص به کارکنان
متمرکز ميشود و به آنان کمک ميکند تا در شغل خويش کمبودهاي عملكردي خود را اصالح نمايند؛
درحاليکه توسعه فرايند کمک به کارکنان است تا مهارتهاي خويش را در آينده گسترش دهند .پس
آموزش کوتاه مدت است و روي مسائل خاص کنوني متمرکز ميشود ،درحاليکه توسعه روي نيازهاي
بلندمدت متمرکز ميشود؛ بنابراين هنگام ارزشيابي از آموزش بايد هم بر فرايند و هم بر نتايج تغيير
رفتار متمرکز شد؛ زيرا انتظار ميرود تغيير رفتار در کوتاهمدت تحقق يابد و در زمينه شغل خاص و
فعلي فرد باشد ،درحاليکه ارزشيابي از برنامههاي توسعه نياز به مطالعات و بررسيهاي طومنيمدت
دارد ( .)7بنابراين توسعه مفهومي وسيعتر و گستردهتر آز آموزش دارد .به طور کلي ميتوان
فعاليتهاي مربوط به رشد حرفهاي معلمان را به دودسته :الف) رشد حرفهاي سنتي 5و ب) رشد
1 -Hoy
2 -Training
3 - Bernardin
4 - Developement
5- Traditional Professional Development Activities
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حرفهاي معاصر ،1تقسيم کرد .پژوهشگران ،بين سالهاي  1995تا  ،2000فعاليتهاي رشد حرفهاي
سنتي و فعاليت رشد حرفهاي معاصر را در چند ويژگي خالصه کردهاند ( ،)6که در زير آمدهاند.
جدول  1 -2مقایسه فعالیتهای رشد حرفهای سنتی و معاصر در آموزش و پرورش
فعاليتهاي رشد حرفهاي معاصر

فعاليتهاي رشد حرفهاي سنتي
 .1تاکيدکافي بر نيازهاي دانشآموزان ندارند.

 .1نيازهاي دانشآموزان به عنوان مهمترين
شاخصها ،در طراحي فعاليتهاي رشد حرفهاي
مورد توجه قرار ميگيرد.

 .2دملتهاي کاربردي منابع براي معلمان و دانشآموزان و
مديران کافي نيست.

 .2براي يادگيري دانشآموزان ورشد حرفهاي
معلمان و مديران ،استانداردهايي مورد توجه
قرارمي گيرد.

 .3ميان طرحهاي توسعه مدرسه وفعاليتهاي رشد حرفهاي
رابطهاي وجود ندارد.

 .3پي گيري مداوم وبازخورد فوري مهم هستند.

 .4براي يادگيري مستمر ،تشويق و دلگرمي وجود ندارد.

 .4راهبردهاي متفاوت در جريان فعاليتها به کار
ميروند.

 .5همكاري ميان معلمان و اعضاي مدرسه وجود ندارد.

 .5از نتايج مختلف خارج از مدرسه استفاده
ميشود.

 .6بازخورد يا پيگيري براي فعاليتهاي رشد حرفهاي وجود
ندارد.

 .6به معلمان ومديران فرصتهايي داده ميشود که
براي يادگيري انديشههاي گوناگون وبه دست
آوردن تجارب جديدبه خارج از مدرسه بروند.

 .7ارتباطي ميان دانشگاهها ،دپارتمانهاي آموزشي ،هيات علمي
و مدارس وجود ندارد.

 .7مهارتهاي رهبري معلمان و مديران افزايش
مييابد.

 .8در جريان فعاليتها ،تنها از يک روش استفاده ميشود.

 .8مهارتها براي پژوهش و تحليل دادهها افزايش
مييابد.

 .9فعاليتهاي رشد حرفهاي ازسياستگذاران و برنامه ريزان
نشات ميگيرد.

 .9دربرنامهريزي،بافت مدرسه براي فعاليتها مورد
توجه قرار ميگيرد.

 .10فعاليتهاي رشد حرفهاي براي مديران خيلي انتزاعي است،
مديريت بر دانش متمرکز است ورهبري آموزشي ناديده گرفته
ميشود.

.10يادگيري بزرگسامن به عنوان حوزه مهم
فعاليتهاي رشد حرفهاي وبرنامهها ،مورد پذيرش
قرار ميگيرد.

1- Contemporary Professional Development Activities
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ابعاد و مؤلفههاي توسعه مديران :يكي از گامهاي اساسي در ادبيات توسعه مديران شناخت ابعاد و
مولفههاي توسعه است .دفتر بهبود کيفيت و استراتژي(1به نقل از  )4اظهار مي کند مولفهها و
استاندارهاي توسعه مديران بايد طوري تدوين شود که هم در صحيحي از نيازهاي دانشآموزان در
حوزه هاي مختلف عاطفي ،اجتماعي و آموزشي در اختيار معلم قرار دهد و هم شايستگي و شايستگي
معلم را در ابعاد دانش ،مهارت و نگرش افزايش دهد ( .)17در ادامه مهمترين نظرات متخصصان در
خصوص مولفه هاي توسعه مديران مورد بررسي قرار ميگيرد .ساتو ،)18( 2توسعه مديران را شامل 4
بعد؛ آموزشي ،سازماني ،حرفهاي و فردي ميداند که مولفههاي هر کدام عبارتند از-1 :توسعه
آموزشی :مهارتهاي مورد نياز کيفيت بخشي به محتوي آموزشي ،طرح برنامه درسي ،ظرفيت سازي
فرصتهاي يادگيري ،استفاده از فناوري ارتباطات و روشهاي نوين آموزشي را در بر ميگيرد-2 .
توسعه حرفهای :توسعه توانايي معرفتي ،نگرشي ،مهارتي و روشهاي موثر ايفاي نقشهاي شغلي و
اجتماعي مرتبط با شغل معلمي -3 .توسعه سازمانی :در
در

فرصت و چالشهاي موسسه و سازمان و

نحوه توسعه تعامالت درون سازماني براي کارآيي بيشتر-4 .توسعه فردی :در برگيرنده مهارت-

هايي براي زندگي فردي ،مهارتهاي بين فردي و کيفيت بخشي به کار انجام شده توسط مدرس و
معلم (به نقل از  .)5بعد آموزشي داراي مولفههاي (آموزش و مشاوره به دانشآموزان ،ارزيابي دورهها،
کاربرد فناوريهاي آموزشي) ،بعد فردي شامل مولفههاي (مشاوره با همكاران ،ارائه برنامهها ،ثبت
تجربيات ،طرحريزي برنامهها و پاسخگويي به درخواست) ،بعد سازماني داراي مولفههاي (ارتباط و پيوند
افراد با منابع مالي ،همكاري با بخشهاي مختلف ،نوشتن مقامت و خبرنامه) و بعد فردي (ارائه خدمات
تخصصي حرفهاي ،شبكه سازي ،شرکت در همايشها و پژوهش) را شامل ميشود (.)2
نظريات رهبري (نظريه صفات مشخصه يا انسان بزرگ : )3از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم تا
دهه  ،1940کاوش براي کشف رموز رهبري بر شناسايي صفات مشخصهاي که رهبران اثربخش را از
رهبران ناموثر جدا سازد ،متمرکز بود و چنين اعتقادي در ميان صاحبنظران وجود داشت که رهبران
نيازي ندارند تا براي منصب رهبري تحت آموزش و تربيت قرار گيرند بلكه از همان ابتداي امر ،رهبر
متولد ميشوند ونيز چنين تصور مي شد که افراد موردنظر داراي خصوصياتي ذاتي هستند که از آنها
رهبراني موفق ميسازد ( .)11شش صفت مشخصهاي که رهبران را از ديگران متمايز ميسازد :نياز به
کسب موفقيت ،انگيزه رهبري ،صداقت و وحدت شخصيت ،اعتمادبهنفس ،توان شناختي و دانش
1 - Office of Improving quality and strategy
2 - Suato
)3 -Great man / Trait Approach(Theory
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کسبوکار عنوان شده است .بههرحال هرچند ويژگيهاي شخصي مهم هستند ،ولي صرفاً پيششرطي
براي رهبري به شمار مي آيند .الگوهاي رفتاري رهبر و سبک شناختي او نيز حائز اهميت است و بهطور
گسترده مطالعه شده است (.)19
1
نظريات رهبري (نظريه رفتاري ) :برخي از محققان در اواخر سال  1940شروع به مطالعه رهبري
بهعنوان يک فرآيند قابلمشاهده رفتاري کردند .هدف اين نگرش رفتاري شناسايي رفتارهايي بود که با
رهبري اثربخش همراه هستند .نگرشهاي رفتاري در مطالعات رهبري شامل مطالعات ميشيگان،
مطالعات ايالت اوهايو و شبكه مديريت ميباشند (.)1
2
مطالعات ميشيگان (مطالعات رهبري ميشيگان) :به رهبري رنسيس ليكرت  ،دو نوع رفتار اصلي را براي
رهبر شناسايي نمود که عبارتاند از :رفتارگرا و رفتار کارمند گرا .در رفتار رهبر کارگرا ،رهبر توجه
بيشتري به کار زيردستان دارد و بهطور عمده توجه به عملكرد و انجام اثربخش وظيفه دارد .در رفتار
رهبر کارمند گرا ،رهبر عالقهمنداست يک گروه کاري متحد به وجود آورد و توجه اصلي رهبر به رفاه
کارکنان است (.)1
نظريات رهبري (مطالعات ايالت اوهايو)  :محققان دانشگاه ايالتي اوهايو به سرپرستي استاگديل ،پس از
تهيه ليستي از رفتارهاي ارائهشده توسط رهبران ،سرانجام به اين نتيجه دست يافتند که رفتار رهبر
تنها از دو بعد مستقل برخوردار است و عبارتاند از :مراعات و ايجاد ساختار .مراعات ،شامل آن دسته از
رفتارهاي رهبري است که به ايجاد احترام و اعتماد دوجانبه ميپردازند و تأکيد و توجه آنها بيشتر بر
نيازها و خواستههاي اعضاي گروه است .ايجاد ساختار ،نيز يک نوع رفتار رهبري است که به
سازماندهي و تعيين وظايف اعضاي گروه ميپردازد ،بهگونهاي که بامترين بازده کاري حاصل شود .اين
دو بعد رفتار رهبري از زواياي مناسبي موردبررسي قرار گرفتند تا اينكه چهار سبک رفتاري رهبر به
وجود آمد .اين سبکها عبارتاند از :ساختاردهي کم -مراعات زياد ،ساختاردهي زياد -مراعات زياد،
ساختاردهي کم – مراعات کم ،ساختاردهي زياد – مراعات کم .در ابتدا چنين تصور ميشد که سبک
ساختاردهي زياد – مراعات زياد ،يكي از بهترين سبکهاي رهبري است .درنهايت نتايج بهدستآمده از
پژوهشهاي مختلف نشان داد که هيچ سبک برتري درزمينه رهبري وجود ندارد .بهعالوه اثربخشي يک
سبک رهبري به عوامل موقعيتي بستگي دارد (.)4

1 - Behavioral theory
2 - Rnsis Likert
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نظريات رهبري (شبكه مديريت : )1شبكه رهبري توسط رابرت بليک و جين موتون توسعه يافت .اين
نظريه چنان بيان ميکند که در رهبري ،يک سبک برتر نسبت به ساير سبکها وجود دارد .منظور از
شبكه محل تالقي دو بعد از سبکهاي رهبري است .بر روي محور افقي «توجه به توليد» و روي محور
عمودي «توجه به افراد» قرار دارد .بليک و موتون بهواسطه درجهبندي هر يک از محورها از ( 1کم) تا
( 9زياد) ،توانستند پنج سبک رهبري را طراحي کنند .اين سبکها عبارتاند از :مديريت ضعيف يا
نامحسوس ( ،)1-1مديريت باشگاهي ( ،)1-9مديريت اقتدارگرايانه ( ،)9-1مديريت ميانه ( )5-5و
مديريت تيمي ( .)9-9در اين نظريه سبک رهبري تيمي ،صرفنظر از موقعيت بهترين سبک به شمار
ميآيد (.)17
پيشينه تحقيقات
فرحبخش و همكاران ( ،)20در پژوهشي به تدوين صالحيت هاي علمي -حرفه اي مديران مدارس
ابتدايي استان لرستان پرداختند .اين پژوهش از نوع کيفي بوده و نتايج نشان داد که صالحيتهاي
حرفه اي مديران مدارس به ترتيب عبارت بودند از :تخصص مديريتي ،تجربه ي معلمي ،مهارتهاي
روابط انساني ،هنري ،اخالقي اجتماعي ،انگيزشي.
عبداللهي و رييسي ( ،)21در پژوهشي به بررسي مال هاي ارزيابي عملكرد مديران مدارس متوسطه
پرداختند .اين پژوهش از نوع کيفي بوده و نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که در حال حاضر
جهت ارزيابي عملكرد مديران از دو روش کتبي و مشاهده و شفاهي استفاده ميشود و مال هاي
مختلفي از جمله :موارد ابالغ شده ،شرح وظايف مديران بر اساس مصوبات شوراي عالي آموزش و
پرورش در سه دسته مالي ،آموزشي ه پرورشي و ابتكار و خالقيت ،براي ارزيابي عملكرد مديران مورد
استفاده قرار مي گيرند .ديگر نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که از نظر مديران بسياري از معيارها
و مالک هاي ارزيابي تناسب چنداني با نحوه عملكرد آنها در مدارس ندارند و صرفا باعث اجراي برنامه ها
توسط مديران و کاهش اختيار آنها مي شود .اين امر باعث کاهش انگيزه کافي جهت کيفيت بخشي به
عملكرد مؤثر مديران در سطح مدارس مي شود .در پايان اين مقاله پيشنهادهاي جديدي از جمله :توجه
به مهارتهاي مديران در روابط انساني  ،ويژگيها و مهارتهاي رفتاري و ذاتي مديريتي ،توجه به تفاوتها
و بار علمي و تخصصي مديران ،ارزشيابي مكرر و مستمر ،ارزيابي مديران توسط معلمان ،اولياي دانش-
آموزان و ...براي ارزيابي عملكرد مديران مدارس دبيرستان مي باشد که از نظر مديران براي ارزيابي
عملكرد آنان مناسب تر مي باشند.
1 . Network Management
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پورکريمي و همكاران ( ،)22در پژوهشي به واکاوي صالحيتهاي حرفهاي مديران مهدارس؛ يافتههههاي
يک پژوهش ترکيبي پرداختند .اين پژوهش از نوع آميختهه بهوده و نافتهههها نشهان داد کهه صهالحيت
حرفهاي مديران شامل مؤلفههاي ويژگيهاي روانشناختي ،مهارتها (فني ،انساني و ادراکهي) ،دانهش و
نگرش است .تحليل ها نشان داد که تفاوت معناداري ( ) P≥0/05بين ميهانگينههاي مهديران مهدارس
متوسطۀ دولتي و غيردولتي از نظر صالحيتهاي حرفهاي وجهود دارد .درخصهوص راهكارههاي ارتقهاي
صالحيتهاي حرفهاي مديران دبيران شرکتکننده در پژوهش ،دراختيارگذاشهتن لهوح ههاي فشهرده و
جزوات آموزشي را مهمترين راهكار توسعۀ شايستگيهاي مديران مدارس دانستند.
حيات و همكاران ( ،)23در پژوهش به بررسي نيازها و روش هاي توسعه حرفه اي مديران مدارس خود
پرداختند .اين پژوهش از نوع کيفي بوده و نتايج نشان داده است که نيازهاي توسعه حرفه اي مديران
مدارس متوسطه شامل پنج مقوله اصلي رهبري آموزشي ،ديريت و رهبري سازماني ،رهبري اخالقي،
مشارکت اجتماعي و تكنولوژي است.
سايتيس و سايتي (به نقل از  ،)20در پژوهشي به بررسي مولفههاي رهبري مديران مدارس پرداختند.
اين پژوهش از نوع کيفي بوده و نتايج آن نشان داد که شايستگي هاي فردي و اخالقي و اجتماعي از
مولفههاي تاثيرگذار بر رهبري مناسب مدارس است.
دوميتروويچ و همكاران ( ،)2در پژوهشي ،به بررسي شايستگي اجتماعي -عاطفي مديران مدرسه و
نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانشآموزان پرداختند .اين پژوهش از نوع توصيفي -پيمايشي بوده و
نتايج پژوهش نشان داد که شايستگي اجتماعي -عاطفي مديران مدارس ،تاثير بسزايي در پيشرفت
دانش آموزان دارد.
رستون ،)24( 1در پژوهشي به بررسي استانداردهاي توسعه حرفهاي مديران مدارس ،پرداختند .پژوهش
آنها توصيفي تحليل بوده و نتايج حاصل از پژوهش نشان داده است که استانداردهاي توسعه مديران
مدارس شامل ماموريت ،چشم انداز و ارزشهاي بنيادي رهبري آموزشي ،اخالق مداري و رعايت
هنجارهاي تخصصي ،عدالت سازماني و پاسخگويي ،برنامهي آموزشي و درسي ،آموزش و شيوههاي
ارزيابي ،فرايند مراقبت و حمايت از دانش آموزان ،ارتقاي قابليتهاي حرفهاي کارکنان مدرسه ،تدوين
برنامههاي حرفه اي براي معلمان و کارکنان ،بكارگيري و استفاده از ظرفيتهاي خانوادهها و انجمنهاي
مربوط به مدرسه ،پژوهش مداري و رعايت اصول مديريت و بهبود همه جانبه مدرسه است.
گالوزي ،)25( 2در رساله دکتري خود به بررسي در مديران از توسعه حرفهاي خود پرداختند .اين
1 - Reston
2 - Galavzi
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پژوهش ا زنوع کيفي بوده و نتايج نشان داده است که مهمترين نيازهاي توسعه حرفه اي مديران ،حفظ
و ايجاد انگيزه براي بهبود مستمر؛ ايجاد تصميمگيري مشارکتي ،همكارانه و حمايت همكاران؛ توسعه
مشارکت؛ تسهيل توسعه حرفهاي؛ طراحي ،اجرا و ارزيابي برنامه درسي؛ توسعه و اجراي برنامههاي
عملي استراتژيک؛ برقراري ارتباط اثربخش؛ ايجاد سازمان يادگيرنده؛ فهم توسعه و يادگيري دانش-
آموزان؛ توسعه اطالعات و راهبردهاي جمعاطالعات؛ در راهبردهاي اندازه گيري ،ارزيابي و ارزشيابي
و توسعه چشمانداز ،ارزشها و مأموريت با کارکنان مدرسه است.
روش پژوهش
با توجه به اين که هدف پژوهش حاضر طراحي الگوي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد
شايستگي محور (مورد مطالعه :مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران) است روش اين تحقيق از
نظر هدف کاربردي است و به روش اکتشافي انجام شده است .و نحوه گردآوري دادهها به روش آميخته
(کمي و کيفي) صورت گرفته است و ابزار گردآوري دادهها مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبههاي
تخصصي به روش دلفي و در بخش کمي نيز از روش تحليل استنباطي و توصيف دادهها و استفاده از
تحليل عاملي ،براي تحليل داده هاي پرسشنامه و ارائه نتايج استفاده خواهد شد.
جامعه آماري ،حجم نمونه و روش نمونه گيري  :در بخش کيفي جامعه آماري شامل خبرگان جامعۀ
علمي دانشگاهي و متخصصان آموزش و پرورش در شهر تهران بودند که از سوابق اجرايي در سطوح
تصميمگيري برخوردار بوده که تعداد  18تا  20نفر از آنها که با بحث آموزش و کارآفريني آشنايي
داشته باشند ،براي نمونه انتخاب ميشوند و تجزيه و تحليل دادهههاي حاصهل از هر مصاحبۀ عميق با
استفاده از روش نمونهگيري هدفمند ادامه خواهد يافت و تا سطح اشباع نظري ادامه مييابد .در بخش
کمي جامعۀ آماري کمّي شامل کليه مديران مقطع متوسطه (دوره دوم) شهر تهران در سال تحصيلي
 98-1397است که تعداد آنها  723نفر بوده است .در اي ن بخش پرسشنامه توزيع شده جمعا جامعه
آماري تعداد  1480نفر را تشكيل ميدهد .جهت محاسبه حجم نمونه از يكي از پر کاربرد ترين روشها
يعني فرمول کوکران 1استفاده شد .لذا بر همين اساس ،حجم نمونه به تعداد  251نفر از مديران مقطع
متوسطه (دوره دوم) شهر تهران ،در اين پژوهش همكاري کردند .براي انتخاب نمونه ،ابتدا شهر تهران،
از نظر بافت جغرافيايي به  5بخش «شمال ،جنوب ،غرب ،شرق و مرکز» تقسيم شد .سپس از درون هر
يک از مناطق جغرافيايي ،چند مدرسه به روش تصادفي ،انتخاب شد و در نهايت بر اساس اطالعات
گرفته شده از اداره آموزش و پرورش هر يک از اين مناطق در مورد تعداد مديران مقطع متوسطه به

Cochran formula

1
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تناسب حجم آماري مديران هر منطقه با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي اعضاي نمونه مورد نياز
انتخاب خواهند گرديد.
ابزار جمع آوري دادهها  :در اين پژوهش براي جمعآوري دادههاي مربوط به ادبيات و مباني نظري،
تدوين فرضيهها و ارائه الگوي اوليه موضوع از روشهاي کتابخانهاي (مطالعهي کتابها ،مقامت ،مجالت،
طرحهاي پژوهشي و بانکهاي اطالعاتي (اينترنتي) و همچنين دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده
شده است.
روايي و پايايي ابزار گردآوري داده ها (روايي پرسشنامه)  :از آن جا که محتواي پرسشنامه ،مولفههايي را
نشان مي دهد که داراي بامترين ضريب اهميت مي باشند ،با توجه به تاييد سوامت توسط خبرگان،
روايي محتواي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفته است .پايايي پرسشنامه :در ابتدا جهت انجام آزمونهاي
آماري ،جهت تائيد قابليت اعتماد يا پايايي پرسشنامه کرونباخ آلفا محاسبه شده است .کرونباخ آلفا براي
سنجش ميزان تک بعدي بودن نگرشها ،قضاوتها و ساير مقومتي که اندازهگيري آنها آسان نيست به
کار ميرود .هرقدر همبستگي مثبت بين سؤامت بيشتر شود ،ميزان کرونباخ آلفا بيشتر خواهد شد و
بالعكس هر قدر واريانس ميانگين سؤامت بيشتر شود آلفاي کرونباخ کاهش پيدا خواهد کرد .نتايج
بدست آمده نشان ميدهد که ضريب آلفاي کل پرسشنامه  %94مي باشد که ابزار استفاده شده از پايايي
مطلوبي برخوردار است.
روش تجزيه و تحليل دادهها  :تجزيه و تحليل داده هاي جمعآوري شده ،در بخش کيفي با استفاده از
نرم افزار  MAXQDAو در بخش کمي به دو روش توصيفي و استنباطي از طريق نرم افزار SPSS
 16و  Smart PLSانجام ميشود .در اين تحقيق براي توصيف دادهها از آمار توصيفي شامل فراواني،
درصد فراواني ،جدول توزيع فراواني ،ترسيم نمودارها و همچنين توصيف ويژگيهاي پاسخ دهندگان به
پرسشنامه استفاده ميگردد .و در تحليل استنباطي به روش تحليل عاملي ،به تجزيه و تحليل دادهها
پرداخته خواهد شد.
یافتههای پژوهش
تجزیه و تحلیل بخش کیفی
براي جمعآوري دادههاي بخش کيفي  22نفر از خبرگان ،متخصصين و افراد آگاه در زمينه توسعه
مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران در
تكنيک دلفي مشارکت کردند .نتايج جمعبندي پرسشنامه و پاسخهاي خبرگان و صاحب نظران ،در
جداول ذيل آمده است:
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مقوله  :1توسعه شایستگی های مدیران

توسعه دانش مديريت و سازمان مديران
توسعه شایستگی-
های مدیران

توسعه شايستگي رهبري و هدايت مديران
توسعه شايستگي شخصيتي مديران
توسعه شايستگي ادراکي و شناختي مديران

مصاحبههاي ،3 ،2 ،1
17 ،8 ،5؛ 20

توسعه شايستگي اجرايي مديران
مقوله  :2توسعه صالحیتها و مهارتهای مدیران

توسعه صالحیتها
و مهارتهای
مدیران

توسعه صالحيت ارزشيابي مديران
توسعه صالحيتهاي حرفه اي مديران
توسعه صالحيتهاي علمي مديران

مصاحبههاي ،6 ،4 ،3
14 ،10 ،9؛ 18

توسعه مهارت مربيگري مديران
مقوله  :3مدیریت استعداد

استعدادشناسي و استعدادگزيني
مدیریت استعداد

ارزيابي و کشف استعداد
توسعه و آموزش استعداد
نگهداشت استعداد

مصاحبههاي ،،2 ،1
،13 ،14 ،11 ،9 ،7
 16 ،15و ،19 ،17
22 ،21

مقوله  :4توسعه مدیران

توسعه شناختي مديران در راستاي شايسته سامري

توسعه مدیران

همسوسازي انتخاب و انتصاب مديران با استراتژي ها و
مأموريت هاي سازماني
افزايش انگيزه رشد و پيشرفت در مديران
توانمندسازي و سازماندهي مناسب در راستاي شايستگي
محوري و خالقيت

مصاحبههاي ،،4 ،3
،14 ،12 ،11 ،9 ،6
22 ،20 ،19 ،18 ،15

مقوله  :5الزامات سازمانی

حمايت مديريت عالي از شايستگي محوري
الزامات سازمانی

حمايت سازمان از شايستگي محوري و شايسته گزيني
بلوغ سازماني
مشارکت پذيري مديران

مصاحبههاي ،،3 ،1
،14 ،13 ،11 ،10 ،7
،20 ،17 ،16 ،15

مقوله  :6منابع

منابع

اختصاص منابع مالي و مادي کافي براي شايسته گزيني و

مصاحبههاي ،4 ،3 ،2
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 12 ،11 ،10 ،9 ،6و
،16 ،15 ،14 ،13
20 ،19 ،18 ،17

شايسته سامري
کانون (مرکز) هاي ارزيابي
نيروي انساني مجرب
مديران و رهبران شايسته
مقوله  :7بهسازی و توانمندسازی نیروی انسانی

يادگيري سازماني
بهسازی نظام
منابع انسانی

مصاحبههاي ،4 ،2 ،1
 12 ،11 ،10 ،9 ،7و
،19 ،17 ،15 ،13
،20

آموزش و توسعه
نيازسنجي آموزشي
فرصت ارتقا و پيشرفت
کارگاههاي و آموزش هاي ضمن خدمت
مقوله  :8استراتژی های آموزشی و مدیریتی

برنامههاي آموزشي و تهيه بسته هاي آموزشي
استراتژیهای
آموزشی و
مدیریتی

فناوري هاي اطالعات و ارتباطات در راستاي بهبود دانش و
شايستگي کارکنان
مديريت دانش
نهادينه سازي شايسته سامري و استعداد گزيني

مصاحبههاي ،2 ،1
،14 ،12 ،9 ،7 ،4
20 ،18 ،16

توجه به کارکردهاي استراتژيک منابع انساني
مقوله  :9ارشادگری

حمايت مديران ارشد
راهنمايي و هدايت
ارشادگری

تبادل تجارب
درگير کردن مديران در فعاليت هاي حرفهاي
حمايت سازماني
تسهيل اشترا

مصاحبههاي ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
 14 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7و ،16
22 ،19 ،18 ،17

دانش

مقوله  :10نگاه به شایسته ساالری و توسعه کارکنان

تگاه به منابع انساني
نگاه به شایسته

جهت گيري و ديدگاه استراتژيک

ساالری و توسعه

تفكر استراتژيک

کارکنان

سلسله مراتب منابع انساني
پذيرش تمايز توانمندي ها

مصاحبههاي ،3 ،2 ،1
،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4
16

طراحي الگوي توسعه مديران  / ...مژگان فرهادفر ،ابوالقاسم دلخوش کسمايي و محمود صفري

87

نگرش به شايستگي و صالحيت ها
مقوله  :11جو و فرهنگ سازمانی

فرهنگ شايسته سامري
فرهنگ مشارکتي و جو حمايتي
جو و فرهنگ

يادگيري جمعي

سازمانی

تشكيل گروه هاي کاري و کار تيمي
بيان ايده ها و انتقادات

مصاحبههاي ،8 ،4
،19 ،17 ،15 ،14 ،11
22

دانش محوري در سازمان
مقوله  :12شرایط محیطی

عوامل اقتصادي
عوامل اجتماعي -فرهنگي
شرایط محیطی

عوامل سياسي
مشغله هاي شغلي و سازماني

مصاحبههاي ،11 ،8 ،4
22 ،19 ،17 ،15 ،14

سياست هاي کالن توسعه حرفه اي و شايستگي مديران
مقوله  :13عوامل سازمانی

کاهش بروکراسي و سلسله مراتب پيچيده
اختيارات کافي مديران
عوامل سازمانی

وجود مديران شايسته
حذف آشنابازي و پارتي بازي در انتخاب و انتصاب مديران

مصاحبههاي ،3 ،2 ،1
،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5
22 ،21 ،20 ،18 ،15

ساختار سازماني منعطف
مقوله  :14قوانین و مقررات

حذف مقررات دست و پاگير

قوانین و مقررات

تدوين کانون و سند ارزيابي شايستگي مديران در آموزش
و پرورش
حذف رويه هاي غيرضروري در سازمان

مصاحبههاي ،2 ،1
،10 ،8 ،6 ،4 ،3

تدوين سندچشم انداز توسعه و شايستگي مديران
حذف رفتارهاي سياسي بازدارنده
مقوله  :15پیامدهای سازمانی

پیامدهای

اثربخشي سازماني
رقابت پذيري و نوآوري سازمان

مصاحبههاي ،3 ،2 ،1
،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
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تخصص گرايي سازمان

سازمانی

اعتماد سازماني

،15 ،14 ،11 ،10
20 ،19 ،18 ،17 ،16

 :16پیامدهای فردی

توسعه مهارتي مديران
پیامدهای فردی

توسعه فردي و و خودشكوفايي مديران
بهره وري کارکنان
رضايت شغلي و انگيزه کاري

مصاحبههاي ،3 ،2 ،1
،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
،16 ،15 ،14 ،11 ،10
20 ،19 ،18 ،17

در اين بخش اطالعات حاصل از مصاحبه با  22نفر از خبرگان و مديران متخصص در حوزه منابع
انساني که شامل  75مفهوم است که تحت  16مقوله قرار گرفته اند .در نهايت با توجه به پيشنهاد
صاحبنظران و خبرگان و همچنين موافقت اساتيد راهنما و مشاور ،مولفههاي استخراج شده با عناوين
ذيل ،جهت بررسي مولفهها و شاخصهاي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محور در
مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران ،مورد ارزيابي قرار گيرد .در ادامه جمعبندي نظرات
تخصصي خبرگان و صاحب نظران را به تفكيک ابعاد و مولفههاي مختلف مالحظه ميکنيد:
جدول  -19جمعبندی نظرات تخصصی خبرگان و صاحبنظران به تفکیک مولفهها

مقوله  :1وسعه شايستگيهاي مديران

حوزه فني -مولفه دانش حرفهاي

مقوله  :2توسعه صالحيتها و مهارتهاي مديران

حوزه فني -مولفه دانش حرفهاي

مقوله  :3مديريت استعداد

حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع
انساني

مقوله  :4توسعه مديران

حوزه فني -مولفه دانش عمومي

مقوله  :5الزامات سازماني

حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي

مقوله  :6منابع

حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط

مقوله  :7بهسازي و توانمندسازي نيروي انساني

حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع
انساني

مقوله  :8استراتژي هاي آموزشي و مديريتي

حوزه فني -مولفه دانش عمومي

مقوله  :9ارشادگري

حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي

مقوله  :10نگاه به شايسته سامري و توسعه کارکنان

حوزه فردي -مولفه ويژگيهاي شخصيتي

مقوله  :11جو و فرهنگ سازماني

حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط

مقوله  :12عوامل سازماني

حوزه محيطي  -مولفه جذب اوليا

مقوله  :13قوانين و مقررات

حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط
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مقوله  :14شرايط محيطي

حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط

مقوله  :15پيامدهاي سازماني

حوزه محيطي  -مولفه جذب اوليا

مقوله  :16پيامدهاي فردي

حوزه فردي -مولفه ميان  -فردي

تجزیه و تحلیل بخش کمی
توصیف دادهها :تعداد آزمودني در اين تحقيق شامل  251نفر بوده است که ويژگيهاي جمعيت
شناختي آنها به صورت زير مي باشد:
جنسیت
بررسي انجامشده درزمينۀ جنسيت
پاسخدهندگان منتخب در نمونه
نشان ميدهد  38.2درصد
نفر)
(96
پاسخگويان
پاسخدهندگان زن و  61.8درصد
نفر)
(155
پاسخگويان
پاسخدهندگان مرد هستند؛
بنابراين پاسخدهندگان مرد فراواني
بيشتري در اين پژوهش دارند.
جداول و شكلهاي زير
توزيع
نشاندهنده
فراواني نمودار  -1توزیع فراوانی نمونه برحسب جنسیت پاسخدهندگان
پاسخدهندگان برحسب جنسيت
است.
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سن
بررسي انجامشده درزمينۀ سن
پاسخدهندگان منتخب در نمونه
نشان ميدهد 32.3 :درصد سن
پاسخدهندگان ( 81نفر) بين -31
 40سال 50.6 ،درصد سن
پاسخدهندگان ( 127نفر) بين
 50-41سال ،و  17.1درصد سن
پاسخدهندگان ( 43نفر)  50سال
به بام مي باشد .جداول و
نمودار  -2توزیع فراوانی نمونه برحسب سن پاسخدهندگان
شكلهاي زير نشاندهنده توزيع
فراواني پاسخدهندگان برحسب
سن است.
سطح تحصیالت
بررسي انجامشده درزمينۀ سطح
تحصيالت پاسخدهندگان منتخب
در نمونه نشان ميدهد37.8 :
درصد پاسخدهندگان ( 95نفر)
داراي تحصيالت دکتري38.6 ،
درصد پاسخدهندگان ( 97نفر)
داراي تحصيالت فوقليسانس و
 23.5درصد پاسخدهندگان (59
نفر) داراي تحصيالت ليسانس،
نمودار  -4توزیع فراوانی نمونه برحسب سطح تحصیالت
ميباشند .جداول و شكلهاي زير
فراواني
توزيع
نشاندهنده
پاسخدهندگان برحسب سطح
تحصيالت است.
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سابقه خدمت
بررسي انجامشده درزمينۀ سابقه
خدمت پاسخدهندگان منتخب در
نمونه نشان ميدهد 17.1 :درصد
پاسخدهندگان ( 43نفر) بين  6تا
درصد
15.1
سال،
10
پاسخدهندگان ( 38نفر) بين  11تا
درصد
23.1
سال،
15
پاسخدهندگان ( 58نفر) بين  16تا
 20سال ،و  44.6درصد
نمودار  -4توزیع فراوانی نمونه برحسب سابقه خدمت
پاسخدهندگان ( 112نفر) بيش از
 21سال ،سابقه خدمت دارند.
جداول و شكلهاي زير
فراواني
توزيع
نشاندهنده
پاسخدهندگان برحسب سابقه
خدمت است.
تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها
جهت بررسي و تعيين مدلي مناسب براي تعيين الگوي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد
شايستگي محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران از روش تحليل عاملي استفاده شد که
فرآيند انجام کار و نتايج آن را در ذيل مالحظه مي فرمائيد .اگر بار عاملي کمتر از  0٫3باشد رابطه
ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر ميشود .بارعاملي بين  0٫3تا  0٫6قابل قبول است و اگر
بزرگتر از  0٫6باشد خيلي مطلوب است( .کالين.)1994 ،
نمودار  -5مدل تحلیل عاملی شاخصهای تدوین الگوی توسعه مدیران مدارس بر اساس
رویکرد شایستگی محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران
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همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است ،از بين  8مولفه هيچ يک از آن هها بارعهاملي کمتهر از
 0.3نداشتند لذا از روند تحليل عاملي حذف نميگردند ودر روند تحليل باقي ميمانند.

جدول  -36معناداري بارهاي عاملي و ضريب مسير
ضريب مسير

بارعاملي

رديف

مولفه

1

حوزه فني -مولفه دانش عمومي

0.631

0.399

2

حوزه فني -مولفه دانش حرفهاي

0.782

0.612

3

حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع انساني

0.774

0.599

4

حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي

0.851

0.724

5

حوزه فردي -مولفه ويژگيهاي شخصيتي

0.896

0.803

6

حوزه فردي -مولفه ميان -فردي

0.911

0.830

معناداري

معنادار
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7

حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط

0.846

0.716

8

حوزه محيطي -مولفه جذب اوليا

0.813

0.660

نمودار  -7ضريب مسير خروجي تحليل عاملي

جدول  -39اولويت مولفهها بر اساس بارعاملي هر مولفه

همانگونه که در مدل تحليل عاملي اکتشافي مالحظه شد ،از مولفههايي که معرف شاخصههاي تعيهين
الگوي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محهور در مهدارس دوره دوم مقطهع متوسهطه
شهر تهران بود ،به دليل آنكه هيچ يک از مولفهها بار عاملي کمتر از  0٫3نداشت ،از روند تحليل عهاملي
حذف نگرديدند و با توجه به اينكه کليه گويههاي باقيمانده بزرگتر از  0/3بود ،مدل «مطلوب» است .در
ادامه محقق با حذف مرحلهاي مولفههاي با بارهاي عهاملي  0.6و کمتهر ،بهه دنبهال رتبههبنهدي مجهدد
شاخصها با استفاده از تحليل عاملي تائيدي و دستيابي به مدل «خيلي مطلوب» ميباشهد .نتهايج را در
نمودارهاي ذيل مالحظه ميفرمائيد.
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نمودار  -7مدل تحليل عاملي (تائيدي مرحله اول) شاخصهاي الگوي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي
محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران ،با حذف بارهاي عاملي  0/3و کمتر

جدول  -40مدل تحليل عاملي تائيدي مرحله اول ،بارعاملي ،ضريب مسير و اولويت مولفهها بر اساس بارعاملي هر مولفه
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بارعاملي

ضريب
مسير

اولويت اول

روحيه کارآفريني (ويژگيهاي روانشناختي
هنرجويان)

0.911

0.955

2

اولويت دوم

مشاوره تحصيلي و شغلي

0.923

0.961

3

اولويت سوم

سبک رهبري و مديريت هنرستانها

0.948

0.974

4

اولويت
چهارم

ارتباط با صنعت و تجارت

0.935

0.967

5

اولويت پنجم

محتواي آموزش کارآفريني

0.922

0.960

6

اولويت ششم

توسعه مهارتهاي کارآفريني در فراگيران

0.956

0.978

رديف
1

اولويت

مولفه

معناداري

معنادار

ضريب مسير خروجي حاصل از تحليل عاملي تائيدي مرحله اول به تفكيک مولفهها
مسير

ضريب مسير

رديف
1

حوزه فردي -مولفه ميان -فردي >>> حوزه فردي -مولفه ويژگيهاي شخصيتي

0.910

2

حوزه فردي -مولفه ويژگيهاي شخصيتي >>> حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي

0.902

3

حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي >>> حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط

0.847

4

حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط >>> حوزه محيطي -مولفه جذب اوليا

0.846

5

حوزه محيطي -مولفه جذب اوليا >>> حوزه فني -مولفه دانش حرفهاي

0.813

6

حوزه فني -مولفه دانش حرفهاي >>> حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع انساني

0.779

7

حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع انساني

0.774

ضريب مسير خروجي حاصل از تحليل عاملي تائيدي مرحله اول به تفكيک مولفهها
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در نهايت با توجه به مدل تحليل عاملي شاخصهاي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايسهتگي
محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تههران در نمهودار ذيهل« ،الگووی توسوعه مودیران
مدارس بر اساس رویکرد شایستگی محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران »،
به شرح ذيل ارائه ميگردد:
شکل  -3الگوی توسعه مدیران مدارس بر اساس رویکرد شایستگی محور در مدارس دوره

حوزه فردی

حوزه مدیریتی

حوزه محیطی

مولفه میان -فردی

مولفه ویژگی های

()0.830

شخصیتی ()0.803

مولفه مدیریت

مولفه شناخت

عملیاتی ()0.724

محیط ()0.716

توسعه مدیران مدارس بر اساس
رویكرد شایستگی محور در مدارس
مولفه مدیریت
منابع انسانی

دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران

مولفه جذب
اولیا ()0.660

()0.599

حوزه فنی
مولفه دانش حرفه ای

مولفه دانش عمومی

()0.612

()0.399

دوم مقطع متوسطه شهر تهران
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جدول  -18شاخصهاي برازش الگو
شاخص

دامنه
قابل
قبول

مولفه 1

مولفه
2

مولفه
3

مولفه 4

مو
لفه
5

خي دو
()X2

-

8.7

10.3
97

3.34
4

4.017

مولفه 6

مو
لفه
7

مولفه 8

2.3
68

2.548

8.9
43

2.919

درجه آزادي

-

29

37

19

13

37

28

33

21

X2/df

≤3

0/300

/281
0

/176
0

0/309

06
0/4

0/091

27
0/1

0/139

RMSEA

≤ 0/08

0/038

/097
0

/013
0

0/073

0.0
22

0.028

0.0
87

0.003

RMR

≤ 0/08

0/019

/043
0

/019
0

0/035

0.0
27

0.009

0.0
33

0.009

NFI

نزديک به
1

0/93

0/90

0/91

0/95

/99
0

0/97

/99
0

0/99

CFI

نزديک به
1

0/96

0/93

0/93

0/97

/96
0

0/96

/98
0

0/99

GFI

نزديک به
1

0/97

0/91

0/95

0/99

/98
0

0/99

/93
0

0/98

AGFI

نزديک به
1

0/93

0/91

0/99

0/98

/98
0

0/99

/99
0

0/99

* توضیحات :مولفه  -1حوزه فردي -مولفه ميان -فردي ،مولفه  -2حوزه فهردي -مولفهه ويژگهيههاي
شخصيتي ،مولفه  -3حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي ،مولفه  -4حوزه محيطي -مولفه شهناخت
محيط ،مولفه  -5حوزه محيطي -مولفه جذب اوليا ،مولفه  -6حوزه فني -مولفه دانش حرفههاي ،مولفهه
 -7حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع انساني ،و در نهايت مولفه  -8حوزه فني -مولفه دانش عمومي.
همانگونه که مالحظه شد  CFI ،NFI ،RMR ،RMSEAو در نهايت  AGFIمحاسهبه شهده بهراي
کل مدل ،نشان از برازش مدل دارد .در پايان مزم به توضيح اسهت کهه مقهدار  RMSEA1و RMR2
کمتر از  GFI3 ،0/8و  AGFI4بامي  %90و نزديک به يک ،همگي نشاندهنده اعتبهار مهدل هسهتند.
1 - Root Mean Square Error of Approximation
2 - Root Mean Square Residual
3 - Goodness of Fit Index
4- Adjusted Goodness of Fit Index
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همه اين شاخصها از مقادير مطلوبي برخوردارند .در الگوي حاضر مؤلفههههاي الگهوي توسهعه مهديران
مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محهور در مهدارس دوره دوم مقطهع متوسهطه شههر تههران (حهوزه
فردي -مولفه ميان -فردي ،حوزه فردي -مولفه ويژگيهاي شخصيتي ،حوزه مديريتي -مولفهه مهديريت
عملياتي ،حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط ،حوزه محيطي -مولفه جذب اوليها ،حهوزه فنهي -مولفهه
دانش حرفهاي ،حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع انسهاني ،و در نهايهت حهوزه فنهي -مولفهه دانهش
عمومي) به عنوان متغيرهاي مشاهده شده  1و متغير توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي
محور به عنوان متغير مكنون  2در نظر گرفته شده است .شاخصهاي بهرازش الگهو در تحليهل عهاملي،
برازش الگو را تأييد مينمايند.
بحث و نتیجهگیری
براي جمعآوري دادههاي بخش کيفي تعداد افراد مصاحبه شونده بر اساس اصل اشباع تعيهين شهد (22
نفر) از خبرگان ،متخصصين و افراد آگاه در زمينه توسعه مديران مدارس بر اسهاس رويكهرد شايسهتگي
محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران در تكنيک دلفي مشهارکت کردنهد .در نهايهت بها
توجه به پيشنهاد صاحبنظران و خبرگان و همچنين موافقت اساتيد راهنما و مشاور ،مولفههاي استخراج
شده با عناوين ذيل ،جهت بررسي مولفهها و شاخصههاي توسهعه مهديران مهدارس بهر اسهاس رويكهرد
شايستگي محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران ،مورد ارزيابي قرار گيرد .در نهايهت بهر
اساس نظر صاحبنظران و خبرگان مولفه هاي :حوزه فني -مولفه دانش عمومي ،حوزه فني -مولفه دانش
حرفه اي ،حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع انساني ،حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي ،حهوزه
فردي -مولفه ويژگيهاي شخصيتي ،حوزه فردي -مولفه ميان – فردي ،حوزه محيطي -مولفهه شهناخت
محيط ،و در نهايت حوزه محيطي  -مولفه جذب اوليا؛ به عنوان مولفهها و شاخصهاي توسهعه مهديران
مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محهور در مهدارس دوره دوم مقطهع متوسهطه شههر تههران ،جههت
ارزيابي در بخش کمي ،مورد تائيد قرار گرفت .از جمله عوامل محهوري بدسهت آمهده مهوثر بهر توسهعه
مديران مدارس متوسطه در اين تحقيق عبارت بودند از توسعه شايستگي ههاي مهديران ،توسهعه دانهش
مديريت و سازمان مديران ،توسعه شايستگي رهبري و ههدايت مهديران ،توسهعه شايسهتگي شخصهيتي
مديران مديران ،توسعه شايستگي ادراکي و شناختي مديران ،توسعه شايستگي حرفه اي مديران ،توسعه
شايستگي اجرايي مديران؛ از طرف ديگر برخي صالحيت هاي مهم و مههارت ههاي مزم بهراي مهديران
مدارس عبارت بودند از :صالحيت ارزشيابي مديران ،توسعه صالحيت ههاي حرفهه اي مهديران ،توسهعه
صالحيت هاي علمي مديران و توسعه مهارت مربيگري مديران .لذا مي توان گفت به صورت اساسي اين
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مولفه ها اجزاي محوري توسعه شايستگي هاي مديران مدارس هستند و سازمان آموزش و پرورش مهي
بايست به ارتقاي آنها به منظور افزايش بازده علمي ،اقتصادي و فرهنگي و ...به آنها توجه ويژه اي داشته
باشد .توسعه و رشد منابع انساني در سازمان يكي از اهداف اساسي سازمان هاي مترقهي اسهت ( .)26در
اين سازمانها فرض بر اين است با افزايش توانمندي ها و صهالحيت ههاي انسهاني نيهروي کهار بهامخص
مديران ،بازده سازمان افزايش يافته و هزينه هاي جبراني کاهش پيدا مي کند ( )27در سازمان آمهوزش
و پروش اما گاهي هزينه ها تنها هزينه هاي مالي نيست و با عدم صالحيت و شايسهتگي ههاي مهديران،
دانش آموزان به عنوان انسان از شكوفايي استعداد هايشان باز مي مانند و تبعات فراواني همچون آسيب
هاي اقتصادي ،علمي و اجتماعي را به همراه خواههد داشهت .از ميهان مقولههههاي موجهود " ،مهديريت
استعداد ،توسعه مديران ،الزامات سازماني ،و منابع " به عنوان عللي تلقي ميشهوند کهه نقهش فعهال در
توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محور داشته و تها ايهن عوامهل مهيها نشهوند توسهعه
مديران مدارس به شيوه مناسب شكل نميگيهرد .در نهايهت نتهايج نشهان داد عوامهل علهي بهر توسهعه
شايستگي محور مديران تاثير گذارند از جمله مديريت استعداد تحت مفاهيمي همچون استعدادشناسي،
انعطاف پذيري برنامه هاي آموزشي و توسعه ،استعدادگزيني و استعداد داري ،ارزيابي و کشف اسهتعداد،
توسعه و آموزش استعداد و نگهداشت استعداد ؛ توسعه مديران تحت مفاهيمي همچون توسعه شناختي
مديران ،همسوسازي انتخاب و انتصاب مديران با استراتژي ها و مأموريت هاي سازماني ،راهنمايي حرفه
اي در سازمان ،توانمندسازي و سازماندهي مناسب در راستاي شايستگي محهوري و خالقيهت ؛ الزامهات
سازماني تحت مفاهيمي همچهون حمايهت مهديريت عهالي از شايسهتگي محهوري ،حمايهت سهازمان از
شايستگي محوري ،شايستگي گماري و شايسته گزينهي ،بلهوغ سهازماني و مشهارکت پهذيري مهديران و
منابع به معناي اختصاص منابع مالي و مادي کافي بهراي شايسهته گزينهي و شايسهته سهامري ،کهانون
(مرکز) هاي ارزيابي ،نيروي انساني مجرب ،مديران و رهبران شايسته .دميل عمومي اهميهت و اولويهت
تأمين و نگه داشت استعداد عبارتند از. 1:اقتصاد دانشي. 2رقابت بسيار شديد . 3جابهه جهايي و نقهل و
انتقال کارکنان .بررسي هاي اخير نشان مي دهند که شمار زيادي از سهازمان ههاي بهزرگ ،بها مشهكل
کمبود شديد افراد مستعد روبه رو مي باشند ( .)28مديريت استعداد مجموعه اي از فرايندهاي طراحي
شده است که تضمين مي کند کارکنان به طور مناسبي در شغل هاي موجود سازمان گردش مي کننهد
به بيان ديگر شخص مناسب ،در زمان مناسب ،در شغل مناسب باشهد ( .)29لهذا سهازمان بهراي اينكهه
بخواهد مديراني شايسته پرورش دهد و آنها را حفظ کند بايد استعداد هها را کشهف ،ارزيهابي ،مهديريت
نموده و حفظ نمايد .همچنين توانمند سازي و راهنمايي مديران و توسعه شناختي آنها از ديگهر عوامهل
علي تاثيرگذار بر توسعه مديران است .و در نهايت اين امر نيازمند امكانات و منابع مالي است که ممكهن
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است در دراز مدت بازدهي داشته باشد .سرمايه گذاري در منابع انساني اگر چه دير بازده ممكهن اسهت
باشد ليكن از هزينه هاي دراز مدت و از دست رفتن فرصتها در آينده و افهزايش هزينهه ههاي پنههان و
درماني جلوگيري خوبي به عمل مي آورد ( .)30لذا آموزش و پرورش به عنوان يهک سهازمان و مهدارس
متوسطه به طور اخص ميبايست با ايجاد فرهنگ شايسته محوري و مديريت استعداد ها و فراهم آوردن
ملزومات و منابع مالي سازماني به ايجاد توسعه مديران با تاکيد بر رويكرد شايستگي محور کمک کننهد.
مهمترين راهبردهاي اتخاذ شده در اين پژوهش عبارتند از :بهسازي و توانمندسهازي نيهروي انسهاني ،و
استراتژيهاي آموزشي و مديريتي؛ بهسازي شامل مواردي همچون يادگيري سازماني ،آموزش و توسعه،
فرصت يادگيري ،ارتباط با همكاران و مديران ارشد ،فرصت هاي ارتقها و پيشهرفت و دوره هها و کارگهاه
هاي آموزشي و پروژه هاي يادگيري است .فراهم نمودن فرصت يادگيري و آموزش منابع انساني همواره
يكي از ويژگي هاي سازمان هاي موفقو توسعه مدار است ( .)31توانمندسازي مديران به وسهيله کارگهاه
هاي آموزشي و فراهم نمودن فرصت سفر هاي علمي و تحقيقاتي مي توانهد يكهي از راه ههاي گسهترش
شايستگي هاي مديران باشد .آموزش ضمن خدمت و مستمر همواره در دنياي مترقي و در حهال تغييهر
امروز به عنوان راهبردي اساسي و تاثير گذار مي تواند به ارتقاي توانمنهدي ههاي مهديران کمهک کنهد
( ) 32بنابر اين اگر قرار است يادگيري وجود داشت باشد جز آموزش و اشترا تجارب علمي و سازماني
چه راهي ديگري وجود دارد ،لذا آموزش و فراهم ساختن بسهتر و برنامهه مهدوني بهراي آن نيهاز اصهلي
توسعه مديران است .از طرف ديگر استراتژي هاي آموزشي و مديريتي به معناي برنامهه ههاي آموزشهي،
فناوري هاي اطالعات و ارتباطات در راستاي بهبود دانش و شايستگي کارکنان ،مديريت دانهش ،تهدوين
نظام جامع ارزيابي و آموزش منابع انساني ،نهادينه سازي شايسته سامري و استعداد گزينهي ،توجهه بهه
کارکردهاي استراتژيک منهابع انسهاني و تهيهه کتهب و جهزوات و بسهته ههاي آموزشهي اسهت و نهايتها
ارشادگري به معناي حمايت مديران ارشد ،راهنمايي و هدايت ،تبادل تجارب ،درگير کهردن مهديران در
فعاليت هاي حرفه اي و حمايت سازماني و اشترا دانش از ديگر عوامل مهم بدسهت آمهده از پهژوهش
حاضر بود .به طور کلي راهبرد هاي ايجاد توسعه در منابع انساني به عنوان نيهروي متفكهر سهازمان ،بهه
نوعي همه انساني بوده و بحث از آموزش و تهيهه ابهزار ههاي آموزشهي و فهراهم آوردن راهنمهايي هها و
مهارتهاي مزم براي پاسخگويي به نياز روز سازمان است .در پژوهش حاضر مقولههاي " عوامل سازماني،
و قوانين و مقررات " به عنوان شرايط مداخلهگر الگوي پارادايمي مهورد توجهه قهرار گرفتههانهد .عوامهل
سازماني تحت مفاهيمي همچون مفهومي حذف بروکراسي و سلسله مراتهب پيچيهده ،اختيهارات کهافي
مديران ،وجود مديران شايسته ،حذف آشنابازي و پهارتيبهازي در انتخهاب و انتصهاب مهديران ،سهاختار
سازماني منعطف خود را نشان مي دهند .تجربه نشان داده است که قهوانيني کهه اختيهار خالقيهت را از
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مديران ميگيرند بر عادي سازي و روزمرگي در سازمان ميافزاينهد ( )33فضهاي بهاز سهازماني تهوام بها
انگيزه پيشرفت در سايه ميل به برتري و اطمينان از عدالت سازماني يكهي ديگهر از نيهاز ههاي سهازمان
براي توسعه مديران است ،در سازمانهايي که روابط به جاي ضوابط و شايسهتگي محهوري بهر سهازمان
حكم فرماست تالش هاي توسعه محور سازمان به بار نمينشيند و انگيزه کار از مديران و برنامهريزان از
بين ميرود .وقتي کارکنان بدانند تالشهايشان ديده و مورد قدرداني قرار نمهيگيهرد و قهوي و ضهعيف
يک سرنوشت دارند ،تعهد خود را به سازمان از دست داده و انگيزه تالش آنها از بين ميرود ( )34از اين
رو اين عوامل مداخلهگر بايد کنترل شوند .همچنين مقررات مداخله گر شهامل حهذف قهوانين دسهت و
پاگير ،تدوين کانون و سند ارزيابي شايستگي مديران در آموزش و پرورش ،حذف رويه هاي غيرضهروري
در سازمان ،تدوين سندچشم انداز توسعه و شايستگي مديران و حهذف رفتارههاي سياسهي و بازدارنهده
است .و مي تواند اقدامات و راهبر هاي مفيد مطهرح شهده مهذکور را در جههت توسهعه شايسهتگيههاي
مديران مدارس را به حاشيه براند .لذا سازمان آموزش و پرورش ميبايست ههر چهه بيشهتر در راسهتاي
شفاف سازي ،عدالت محوري ،کاهش بروکراسي و قوانين بي مورد قدم بردارد و شايسته سهامري و بانهد
هاي غير رسمي قدرت در سازمان را کنترل نمايد .شرايط بستر در پژوهش کنوني مقوله هاي " نگاه بهه
شايسته سامري و توسعه کارکنان ،و جو و فرهنگ سازماني" هستند .که تحت مفهاهيم زيهر آمهده انهد.
نگاه به شايسته سامري و توسعه کارکنان بهه معنهاي نگهاه بهه منهابع انسهاني ،جههتگيهري و ديهدگاه
استراتژيک ،تفكر استراتژيک ،سلسله مراتب منابع انسهاني ،پهذيرش تمهايز توانمنهدي هها و نگهرش بهه
شايستگي و صالحيتها همچنين مقوله جو و فرهنگ سازماني بهه معنهاي فرهنهگ شايسهته سهامري،
فرهنگ مشارکتي و جو حمايتي ،يادگيري جمعي ،تشكيل گروههاي کاري و کار تيمي ،بيهان ايهدههها و
انتقادات و دانش محوري در سازمان و درنهايت شرايط محيطهي بهه معنهاي عوامهل اقتصهادي ،عوامهل
اجتماعي -فرهنگي ،عوامل سياسي ،مشغله هاي شغلي و سازماني و سياست هاي کالن توسعه حرفههاي
و شايستگي مديران .بنابر اين شرايط محيطي نيز به منظور توسعه مديران بايد فراهم باشهند .سياسهت-
هاي کالن نبايد با برنامههاي سازمان مداخلهه اي داشهته باشهند ،روحيهه سهازمان بهر رشهد و توسهعه و
احساس تعهد و به اشترا گذاري دانش متكي باشهد .در سهازمانههايي کهه فضهاي رقهابتي مبتنهي بهر
احساسات منفي و بر کنار زدن يكديگر متكي است آنچه پديهد مهيآيهد محيطهي مسهموم و غيهر قابهل
پيشرفت براي رشد و پياده سازي آموزهاي توسعه محور است ( )25لذا طبيعي است که نگاه سازمان بهه
نيروي انساني خود به عنوان افرادي متعهد و داراي توقع عهدالت و اعتمهاد بهه نيهروي انسهاني خهود ،و
همچنين کنترل تعارضات سازماني و افزايش فرهنگ رشد و توسعه و تشويق کارکنان مستعد و تالشهگر
يكي از بسترهاي مهم ايجاد توسعه مديران است .لذا محيط و بستر سازمان و مسهائل پنههاني همچهون
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تصوير سازمان و قوانين آن در ذهن کارکنان و مديران در صورت منفي بودن ،اجازه پياده ساختن برنامه
ها و راهبرد ها را نمي دهد لذا جو دوستانه و مبتني بر همكاري و اهميت دادن به نياز ههاي کارکنهان و
بستر سازي محيطي سازمان براي توسعه شايستگيهاي مديران مدرسه بسهيار ضهروري اسهت .پهس از
تصميم به توسعه و فراهم نموده برنامه ها و عوامل علي و راهبرها و کنترل بستر محيط و عوامل مداخله
گر نوبت به آن ميرس د که منتظر پيامدهاي مورد انتظار مثبتي باشيم که به توسعه شايستگي محور در
مديران نام دارد است .پيامد هاي توسعه سازماني در پژوهش حاضر سازماني و فهردي اسهت .مهمتهرين
پيامدهاي سازماني استخراج شهده در ايهن پهژوهش عبارتنهد از " :اثربخشهي سهازماني ،رقابهت پهذيري
سازمان ،تخصص گرايي ،اعتماد سازمان ،توسعه مديريت منابع انساني و خالقيهت و نهوآوري سهازمان ".
توسعه و رشد همواره باخود به روز بودن و توانمندي مبارزه با چالشهها را بهه همهراه دارد و مهمتهرين
پيامدهاي فردي استخراج شده در اين پژوهش عبارتند از " :توسهعه مههارتي مهديران ،توسهعه فهردي و
نگرشي ،بهره وري کارکنان ،رضايت شغلي ،انگيزه کاري و خبرگي و خودشكوفايي مهديران" .پهر واضهح
است که توسعه شايستگيها توان مديران را براي انجام بهينه و درست مسهئوليتهها را نويهد مهيدههد
( .)23اين توانمنديها ميتوانند با افزايش انرژي و انگيزه سازماني مزم به بهار نشسهته و سهازمان را بهه
لحاظ فرهنگي ،بازده علمي و اقتصادي کمک کند .مدارس متوسطهاي که مديران آنها از رضايت شهغلي
و انگيزه کافي و صالحيت مزم برخوردارند معموم دانش آموزان موفقتري هم به لحاظ شخصهيتي و بهه
لحاظ علمي پرورش ميدهند ( ،)24اين مي تواند به اين دليل باشهد کهه احتمهام مهديران پهر انهرژي و
داراي احساس و انگيزه برنامه ريزي بهتري براي ارتقاي راندمان مدرسه ،کيفيت تدريس ،رسهيدگي بهه
مشكالت کادر مدرسه و فراهم آوري امكانات مزم براي رشد دانش آموزان و اعتماد بهه توانمنهدي ههاي
خالقانه مدرسه خود دارند .لذا هم در اداره و معرفي مدرسه خود به عنوان يک الگوي مترقي موفقانهد و
هم خود در سازمان راضي و خشنود و با انگيزه وظايف خود را انجام ميدهنهد  .لهذا پيامهدهاي مهذکور
کافي است که مدارس و سازمان آموزش و پرورش به توسعه شايستگي محور مديران پرداختهه ،در بهاب
آن مطالعه کند و براي ايجاد و پرورش آن گامهاي اوليه و سالمي را بردارد.
ساز و کارهای مناسب و پیشنهادات مبتنی بر یافتهها
در نهايت با توجه به آنچه تا کنون گفته شد ،از جمعبندي مطالعات و پژوهشهاي پيشهين و همچنهين
تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات و نيز بررسي عوامل و مولفههاي الگوي توسهعه مهديران مهدارس بهر
اساس رويكرد شايستگي محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران ،از جملهه سهازوکارهاي
مناسب براي الگوي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محور در مدارس دوره دوم مقطع
متوسطه شهر تهران را بر اساس اولويتبندي مولفههاي تائيد شده در الگو ،ميتوان چنين برشمرد:
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جدول  -10سازوکارهای مناسب برای توسعه مدیران مدارس بر اساس رویکرد شایستگی
محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای دانش عمومی (حوزه فنی)
 ايجاد و توسعه آشنايي مدير با نظام و اهداف آموزش وپرورش و اسنادي مانند سند تحهول بنيهادين،
برنامه درسي ملي و ...
 ايجاد و توسعه آگاهي از علوم روانشناسي رفتاري و علوم تربيتي
 ايجاد و توسعه آشنايي با مهارتهاي کامپيوتر براي انجام دادن امور اداري ،آموزشي و پرورشي
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای دانش حرفهای (حوزه فنی)
 ايجاد و توسعه آشنايي با سامانه امور مالي ،بايگاني اسهناد و دفهاتر ،آيهيننامهههها ،دسهتورالعملهها و
بخشنامهها
 ايجاد و توسعه آشنايي با مسائل عمراني ،تعميرات و تجهيزاتي مورد نياز مدرسه
 ايجاد و توسعه آشنايي با نقاط ضعف و قوت آموزشگاه و برنامهريزي بر اساس واقعيت موجود
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای مدیریت منابع انسانی (حوزه مدیریتی)
 ارزيابي کردن صحيح و منصفانه همكاران بدون دخالت دادن نظرات شخصي
 تالش در جهت برگزاري کالسهاي آموزشي و تربيتي براي ارتقاي علمي و تربيتي همكاران
 توجه به مشكالت دانشآموزان و ابراز همدردي با آنها در هنگام بروز مشكالت
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای مدیریت عملیاتی (حوزه مدیریتی)
 ايجاد و توسعه ارتقاي بهداشت عمومي مدرسه ،فراهم سازي شرايط ايمهن ،توسهعه تربيهت بهدني در
مدرسه و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي
 ايجاد و توسعه هدايت دبيران در جهت بهبهود کيفيهت آموزشهي و پهرورش و بههرهگيهري از فضها و
تجهيزات مناسب آموزشي و پرورشي
 شناسايي و برقراري ارتباط و استفاده از توان فكري و مهارتهاي اوليها و نهادههاي اجتمهاعي جههت
ارتقاي مدرسه
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای ویژگیهای شخصیتی (حوزه فردی)
 دارا بودن سالمت جسمي ،سالمت روحي و داشتن تعادل عاطفي (نه بي عاطفه باشد و نهه خيلهي بها
عاطفه)
 ايجاد و توسعه خودآگاهي ،خودکنترلي و اعتقاد قوى مدير نسبت به مهارتها و قهوه قضهاوت خهود در
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مواجهه با چالشها
 ايجاد و توسعه توانايي توليد انديشهها و افكار نو و نگاه کنجكاو و کاوشهگر بهه پديهدهههاي موجهود و
توانايي تبديل انديشههاي نو به کاربردهاي قابل استفاده در مدرسه
 ايجاد و توسعه تالش و پشتكار در جهت انجام دادن فعاليتهاي مدرسه و عالقه به کار مديريت
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای میان – فردی (حوزه فردی)
 برقراري ارتباط خوب با اداره آموزش و پرورش و انجام دادن امور بر مبناي تعامل سازنده
 ايجاد و توسعه توانايي اداره صحيح و سازنده تعارضهات و اختالفهات و تبهديل تعارضهات مخهرب بهه
تعارضات سازنده
 ايجاد و توسعه توانايي برقراري ارتباط مؤثر با ديگران از طريق پيامهاي کالمي و غيرکالمهي و ايجهاد
پيوندهاي قوي ارتباطي
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای شناخت محیط (حوزه محیطی)
 ايجاد و توسعه آگاهي از محيط جغرافيهايي و ظرفيهتهها و توانهاييههاي محهيط اطهراف آموزشهگاه،
نهادهاي اجتماعي و ...
 ايجاد و توسعه آگاهي از شيوه کار مدارس برتر به منظور بهرهگيري از تجارب مفيد آنها و جلوگيري
از آزمايش و خطا
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای جذب اولیا (حوزه محیطی)
 معرفي موفقيتها و تواناييهاي دانشآموزان مدرسه در زمينههاي مختلف آموزشي ،فرهنگي هنهري،
ورزشي ،المپيادها و جشنوارهها با تبليغات مزم توسط مدير مدرسه
 ايجاد و توسعه فضايي شاداب ،با رنگآميزي مناسب ديوارها ،فضاي سبز ،نور کافي و تهويهه مناسهب
که سبب آرامش دانش آموزان ،افزايش تعلق خاطر در آنان نسبت به مدرسه و برقراري نوعي ارتبهاط
دوستانه در محيط مدرسه ميشود.
 جلب اعتماد اوليا از طريق اطالعرساني مناسب نسبت به حضور مرتهب و مهنظم دانهشآمهوز ،اعهالم
وضعيت تحصيلي و تربيتي ،تشكيل کالسهاي فوق برنامه و غيره.
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چکیده
پژوهش حاضر يک پژوهش کيفی با رويکرد پديدار شناسانه است که جهت شناسايی ابعاد و مؤلفههای توسعه حرفهای
مديران مدارس ابتدايی و تدوين چارچوب آن انجام شده است .جامعه آماری پژوهش ،مديران مدارس دولتی مقطع ابتدايی
شهر تهران درسال تحصيلی  98-99بودند .طی دو مرحله نمونهگيری ،با روشهای نمونهگيری سهميهای و سپس هدفمند
نمونهها انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها مصاحبه نيمه ساختار يافته به کار گرفته شد .مصاحبه تا جايی ادامه يافت
که فرايند اکتشاف و جمع آوری دادهها پس از مصاحبه با  14نفر به نقطه اشباع نظری رسيد .با انجام مراحل کدگذاری باز
و محوری ،دادهها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .از دو روش تأييد مصاحبه شوندگان و تأييد يک خبره بيرونی برای
کنترل روايی استفاده شد .برای تعيين پايايی نيز از دو روش بررسی مجدد نوشته ها و نيز از روش کدگذاری مجدد استفاده
گرديد .توافق در همسانی کدگذاریها محاسبه شد و ضريب توافق  %86به دست آمد .يافتههای پژوهش نشان داد که

چارچوب توسعه حرفهای برای مديران مدارس ابتدايی دارای  3بُعد 14 ،مؤلفه با  117نشانگر است که شامل بُعد
محتوای توسعه حرفهای (با مؤلفه های دانش مديريت عمومی ،دانش مديريت تخصصی ،مهارت تعاملی ،مهارت مديريت
منابع ،مهارت حرفه ای ،تمايالت فردی ،نگرش مديريتی ،توانايی جسمی و روانی و توانايی فکری و ذهنی) ،بُعد فرايند توسعه

* مقاله برگرفته از رساله دکتری است.
 1دانشجوی دکتری مديريت آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران.
 2استاد ،گروه علوم تربيتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه عالمه طباطبايی  ،تهران ،ايران( .مسئول مکاتبات
)abbaspour1386@gmail.com
 3استاديار ،گروه علوم تربيتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه عالمه طباطبايی  ،تهران ،ايران.
 4استاديار ،گروه علوم تربيتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران  ،تهران ،ايران.
 5دانشيار ،گروه علوم تربيتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه عالمه طباطبايی  ،تهران ،ايران.
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حرفهای (با مؤلفه های اقدامات خودتوسعهای ،روابط توسعهدهنده) و بُعد الزامات سازمانی (با مؤلفههای زمينهسازی
دانشافزايی و کسب مهارت ،اصالح روش های انتخاب و انتصاب مديران ،بهبود ساختار و فرايندهای سازمانی) میباشد.
کلیدواژهها :توسعه حرفهای ،مديران مدارس ،مقطع ابتدايی.

مقدمه
رهبری و مديريت آموزشی به عنوان يکی از عوامل مهم بهبود و اثربخشی مدارس شناخته شدده اسدت.
پژوهشها به طور گستردهای نشان داده اند ،مدارس موفق مدارسی هستند که به وسيله رهبدران موفدق
هدايت میشوند .کروم و همکاران تأکيد میکنند مدديران موفدق مدیتوانندد بده طدور اثدربخش برنامده
آموزشی را مديريت کنند ،محيط کار را برای فعاليتها و نيازهای ويژه مدارس بازسدازی کنندد و فراتدر از
مرزهای مدرسه به ارتباطات قوی بدا ذينفعدان بيروندی دسدت يابندد و نيدز زمينده پيشدرفت تحصديلی
دانشآموزان را فراهم کنند ( .)1در شرايط کنونی نظام تعليم و تربيت کده بدا افدزايش سدطا داندش و
انتظارات در کليه امور فرايند تعلديم و تربيدت ،جامعده و خدانوادههدا روبروسدت ،مدديريت آموزشدی بدا
چالشهای فراوانی همچون افزايش تقاضا برای بهبود کيفيت آموزشی و پاسخگويی مدديران روبدرو شدده
است .مديران کنونی بايد از توانمندیهای خاصی بهرهمند بوده و تواناييهدای خدود را توسدعه دهندد تدا
بتواند به تقاضاهای محيطی پاسخ دهند .به بيان ديگر مديران آموزشی نقشدی بسديار مهدم در کيفيدت
آموزشی بر عهده دارند.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مدير نيز همانند معلم نيازمند توسعه حرفهای است ،به طوری که بتواند نقش رهبری آموزشی را
پذيرفته و نسبت به پژوهشهای آموزشی نوين آگاه بوده و استراتژی هايی که به بهبود يادگيری
دانش آموزان کمک می کند را کسب کند .واقعيت اين است که مديران نيازمند شرکت در توسعه
حرفه ای مداوم هستند ،برای اينکه به تالشهايشان در جهت بهبود يادگيری قوت ببخشند ( .)2مديرانی
که در برنامههای توسعه حرفهای شرکت میکنند با اعمال دانش و مهارتهای جديد به منظور اجرای
بهترين شيوههای آموزشی در مدارس ،دانش خود را به روز کرده و توسعه میدهند و عملکرد شغلی
خود را بهبود میبخشند ( .)3در نتيجه توسعۀ حرفهای مديران و ادراک آنان از اين امر ،تأثير بسزايی
در توسعۀ حرفه ای معلمان و موفقيت دانشآموزان دارد ) .)4توسعۀ حرفه ای مديران مدارس اغلب بر
اين نکته تأکيد می کند که رهبران مدارس باور داشته باشند که چگونه می توانند در يادگيری دانش
آموزان و معلمان مدارس تغيير ايجاد کنند ( .)5اما نتايج تحقيقات متعدد حاکی از عدم برخورداری
کامل مديران از صالحيتهای حرفهای است .سازمان تحقيقاتی آمريکا بيان میکند که مديران برای
پاسخ گويی به نيازهای پيچيده مدارس امروزی ،آموزشهای الزم را به خوبی دريافت نکردهاند ( )6و ()7
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و دانشگاهها به طور کامل نتوانستهاند مديران را برای اين موقعيتها آماده کنند ( .)8شليچر)2012( 1
نيز بيان میکند که با وجود در دسترس بودن آموزش در تمام کشورهای عضو سازمان همکاريهای
اقتصادی ،مديران مدارس در اين کشورها اغلب گزارش دادهاند که برای به عهده گرفتن پست مديريت
مدرسه ،به اندازه کافی آموزش نديدهاند .اگرچه اکثر نامزدهای پست مديريت مدرسه ،از يک زمينه
تدريس برخوردار هستند ،اما آنها لزوما در زمينه نوآوری آموزشی ،مديريت امور مالی يا منابع انسانی
با صالحيت و شايسته نيستند و از حداقل استانداردهای رهبری برخوردار نمی باشند (.)9
بررسی ها در ايران نيز نشان میدهد که مدارس به شکل سنتی و به دست افرادی اداره میشوند که
سابقه معلمی دارند و فاقد تخصص در مديريت آموزشی هستند و نيز بسياری از مديران کمتر در نقش
خود به عنوان عامل اثربخش در مدرسه ظاهر شده و بيشتر وقت خود را به امور تدارکاتی و اداری
صر ف می کنند .يکی از علل به وجود آمدن چنين وضعی می توان به سياستها و اقدامات قبل از
انتصاب اشاره کرد .افشاری و همکاران ( )1393در يک مطالعه تطبيقی صالحيتهای حرفهای و
شايستگی مديران دوره ابتدايی ايران با کشورهای ژاپن ،استراليا و آمريکا دريافتند که مالکها ،نشانگرها
و معيارهای تعيين شايستگی مديران ابتدايی در ايران نسبت به کشورهای ژاپن ،استراليا و آمريکا به
صورت کلی تعيين شده و در مواردی همچون تعيين آزمون صالحيت برای انتخاب مديران مدارس،
ارائه گواهينامه مقدماتی و پيشرفته برای شايستگی مديران ،ارتقاء حداقل ميزان تجربه و سابقه
آموزشی موفق و مدرک تحصيلی برای مديران ،گذراندن حداقل شرايط سنی و دارا بودن آثار علمی و
تحقيقاتی مديران مدارس در ايران نسبت به کشورهای مورد بررسی دارای ضعف بوده است ( .)10لذا
توسعه حرفهای و توانمند سازی رهبران مدارس برنامه بسياری از کشورهای جهان بوده و پژوهشهايی
در اين زمينه انجام شده است .در سال  2001با رونمايی از قانون هيچ کودکی نبايد ناديده گرفته شود
 ، )NCLB)2نياز به قبول مسئوليت های جديد توسط مدير در مدرسه نشان داده شد و پژوهشهايی در
ارتباط با ويژگيهای مدير کارآمد و مطابق با نيازهای جديد مدارس انجام گرفت .از جمله در سال
 2006سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،)OECD( 3پروژه های بين المللی را با نام "بهبود رهبری
مدرسه " آغاز کرد که  22کشور در اجرای آن مشارکت فعالی داشتند ( .)11برخی از مهمترين
يافتههای اين باز تعريف وظايف و مسئوليتهای مديران در جهت افزايش يادگيری دانشآموزان ،تأکيد
بر رهبری توزيع شده به منظور تشويق و حمايت از ارکان و اعضای مختلف مدرسه برای ايفای
نقشهای مديريتی ،بهبود مهارتهای مديريت اثربخش ،جذابتر کردن هر چه بيشتر حرفه مديريت
مدرسه است (.)12
1

- Schleicher
- No Child Left Behind
3
- Organization for Economic Co-operation and Development
2
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ابراهيم )2011( 1در پژوهش خود به مهمترين عوامل تسهيل کننده توسعه حرفهای مديران مدارس
متوسطه را شامل منابع و امور مالی ،برنامهها و حمايت مديران ،در دسترس بودن آموزش ضمن
خدمت ،حمايت ذینفعان ،نقش مدير به عنوان رهبر آموزشی و چالشها و مسائل روزانه اشاره کرد (.)8
بيری استنوا 2و همکارانش ( )2013در پژوهش خود به بررسی ابعاد توسعه حرفهای پرداختند .آنان
ابعاد توسعه حرفهای را مشتمل بر چهار حوزه می دانند )1 :ويژگیهای شخصيتی  )2توانايیهای حرفه-
ای مثل رهبری تعاملی )3ويژگیهای خاص مثل دانش حرفهای و  )4تيپ شخصيتی مثل سازگاری
اجتماعی ،ثبات عاطفی ( .)13نايکر و نايدو )2014( 3با انجام پژوهشی کيفی در زمينه توسعه حرفهای
مديران مدارس نتيجه گرفتند که ايجاد فرصتهای يادگيری ،کار تيمی ،ارتباطات اجتماعی و بهبود
مهارت های رهبری مشارکتی در توسعه حرفهای مديران مدارس مؤثرند ( .)14ان جی و چان)2014( 4
دريافتند که در برنامۀ توسعۀ حرفهای مديران مدارس ،مواردی همچون مهارتهای بين فردی ،مديريت
بحران ،مديريت صحيا منابع و اطالع از آيين نامههای آموزشی در اولويت کار قرار دارد و نيز توصيه
کردند که برنامههای يادگيری مديران بايد بر نيازهای ويژه مديران ،نيازهای محتوايی و چند بعدی
بودن روش متمرکز شود ( .)15رستون )2015( 5در پژوهش خود نشان داد که مهم ترين استانداردهای
حرفهای مديران مدارس در برنامه توسعه حرفه ای ،شامل اين موارد می باشد  :مأموريت ،چشم انداز و
ارزشهای بنيادی رهبری آموزشی ،اخالق مداری و رعايت هنجارهای تخصصی ،عدالت سازمانی و
پاسخگويی ،برنامه آموزشی و درسی ،آموزش و شيوه های ارزيابی ،فرايند مراقبت و حمايت از
دانشآموزان ،ارتقای قابليتهای حرفهای کارکنان مدرسه ،تدوين برنامههای حرفهای برای معلمان و
کارکنان ،بکارگيری و استفاده از ظرفيتهای خانواده ها و انجمن های مربوط به مدرسه ،پژوهش مداری
و رعايت اصول مديريت و بهبود همه جانبه مدرسه ( .)16ويدال باتلر )2017( 6به بررسی دانش و
توسعه حرفه ای مديران مدارس دو زبانه پرداخت .مديران تأکيد داشتند که فرصت های حرفهای رشد
بسيار کمی (که تمرکز بر برنامه های دو زبانه دارند) در دسترس مديران مدارس است .اکثر مديران به
شدت به دانشی که از تجربه حرفهای گذشته و فرصتهای خودآموزی کسب کردند ،برای رشد حرفهای
خود متکی بودند ( .)17راميرز )2020( 7نيز در يک مطالعه پديدار شناختی به بررسی اهميت رفتارهای
رهبری مدير در انجمنهای يادگيری حرفهای مديران پرداخت .يافتهها نشان داد اجرای برنامههای

1

-Ibrahim
-Bayarystanova
3
-Naicker & Naidoo
4
-Ng & Chan
5
-Reston
6
-Vidal-Butler
7
-Ramirez
2
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يادگيری حرفهای مديران منجر به شکلگيری بهتر ارتباط مدير با معلمان ،ايجاد انگيزه ،ظرفيت و
اعتماد در معلمان میشود ( .)18غالمی و همکاران ( )1392در پژوهشی به شناسايی ابعاد اساسی
مديران آموزشی موفق پرداختند .نتايج نشان داد که از نظر معلمان ،معيار مدير آموزشی موفق بايد
دارای  5بعد اساسی توسعه سرمايه اجتماعی مدرسه ،قابليتهای و منشهای فردی مدير ،رابطه ،توسعه
حرفه ای کارکنان و خود محوری و بينش محدود مدير باشد ( .)19حيات و همکاران ( )1394در
پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که نيازهای توسعۀ حرفه ای مديران مدارس متوسطه شامل پنج
مقولۀ اصلی رهبری آموزشی ،مديريت و رهبری سازمانی ،رهبری اخالقی ،مشارکت اجتماعی و
تکنولوژی است؛ و روشهای توسعه حرفهای مطلوب شامل شرکت در کارگاهها ،سمينارها ،سخنرانیها و
کنفرانسهای ملی و منطقهای ،دورههای دانشگاهی ،مشاوره ،جلسات همانديشی مديران ،مربيگری،
بازديد از ديگر مدارس و کارآموزی است ( .)20پورکريمی و همکاران ( )1395نيز در يک پژوهش
ترکيبی به واکاوی صالحيتهای حرفه ای مديران مدارس پرداختند .يافته ها نشان داد صالحيت
حرفهای مديران شامل مؤلفههای ويژگیهای روانشناختی ،مهارتها (فنی ،انسانی و ادراکی) ،دانش و
نگرش است ( .)21نصيری و همکاران ( )1395در پژوهش خود به کاوش بالندگی مديران مدارس
پرداختند و نتيجه گرفتند که چارچوب بالندگی مديران شامل شرايط علّی ،پديده محوری (برنامه
بالندگی مشارکتی) ،راه بردها (ايجاد مراکز بالندگی در ادارات آموزش و پرورش ،روشهای اجرايی
مستقيم و غير مستقيم) ،زمينه ،شرايط مداخلهگر (قوانين و مقررات تسهيل کننده ،شايستگی مدرسان)
و پيامدها است ( .)22در پژوهشی ديگر مرد و همکاران ( )1396با عنوان نشانگرهای يک رهبر آموزشی
موفق؛ يافته های يک مطالعه پديدارشناسانه دريافتند که رهبر آموزشی موفق برای مدارس متوسطه
شهر تهران دارای  5مقوله شامل تعيين جهت ،مديريت فرهنگ و جو سازمانی ،نظارت و ارزشيابی
آموزشی ،مديريت بر فرايندهای ياددهی يادگيری در مدرسه و رشد و توسعه حرفهای است (.)23
اصفهانی و همکاران ( )1398در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه حرفهای مديران
آموزشگاهی پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که عوامل مؤثر بر توسعه حرفه ای مديران دارای هشت
مقوله اصلی فناوری ،دينی ،فرهنگی ،فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و سازمانی است (.)24
در پژوهشهای انجام شده بيشتر بر محتوای توسعه حرفهای و ويژگی های رهبر و مدير پرداخته شده و
همچنين پژوهش های انجام شده صرفاً برای مديران مدارس ابتدايی نبوده است و اگر هم در ارتباط با
مديران مقطع ابتدايی بوده به طور کامل به محتوای توسعه حرفهای و عوامل و روشهای آن نپرداخته
است .ولی از آنجا که دوره ابتدايی نقطه شروع و مهمترين مرحله آموزش و پرورش است و اگر اقدامات
تربيتی و آموزشی در اين دوره به درستی انجام شود ،در آينده میتوان به جامعهای موفق اميدوارتر بود؛
نقش مديران و معلمان مدارس ابتدايی به سبب خصوصيات فکری و ذهنی دانشآموزان در اين دوره از
اهميت بسيار بااليی برخوردار است .چرا که هر عملی در اين دوران میتواند در سرنوشت و مسير
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زندگی دانش آموز تأثير به سزايی داشته باشد .بنابراين مديران مدارس ابتدايی به الگويی جامع که
مشتمل بر مؤلفههای برخورداری از توسعه حرفهای و نيز عوامل و روشهايی که در توسعه حرفهای آنان
مؤثر بوده و باشد نياز دارند تا بتوانند بر اساس اين الگوی جامع خود را در مسير توسعه حرفهای قرار
دهند .طراحی و اجرای اين الگو به مديران عالی وزارت آموزش و پرورش و نيز مديران مدارس اين
امکان را میدهد که شرايطی در مدارس ايجاد شود تا در نهايت منجر به پيشرفت تحصيلی دانش
آموزان شود .چرا که غايت تمامی فعاليتهای دستگاه آموزش و پرورش ارتقاء سطا تحصيلی و تربيتی
دانش آموزان است و حرفه ای شدن مديران ،گامی بزرگ در تحقق اين غايت است .بنابراين با توجه به
ضرورت توسعه حرفهای در مد يران آموزشگاهی ،مسأله اين است که چه عوامل و مؤلفه هايی منجر به
توسعه حرفهای مديران میشود و الگوی توسعه حرفهای که مديران با بهرهگيری از آن بتوانند به
صالحيتهای الزم جهت احراز اين پست نائل شوند ،چگونه است؟
روش پژوهش
اين پژوهش يک پژوهش کيفی با رويکرد پديدار شناسی 1است .زيرا يک راهبرد پژوهشی است که
پژوهشگر به کمک آن جوهره تجربههای بشری را درباره يک پديده آنگونه که شرکت کنندگان در
پژوهش توصيف کرده اند ،شناسايی می کند .فهم تجربه های زنده  ،نشانه بارز پديدار شناسی به عنوان
يک فلسفه و نيز يک روش است ( .)25در پژوهش حاضر نيز تجربههای گروهی از مديران مدارس موفق
ابتدايی  -که مرتبطترين و آشناترين افراد در حوزه مديريت مدارس ابتدايی هستند  -در مورد توسعه
حرفهای جمعآوری شد و چارچوب و ابعاد و مؤلفههای توسعه حرفهای از اين طريق مورد شناسايی و
تحليل قرار گرفته و مضامين جديد پديدار شد.
مديران مدارس ابتدايی شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند .برای اينکه اجرای
مصاحبه در تمام شهر تهران انجام شود و تمرکز در نقطهای خاص نباشد ،در مرحله اول با استفاده از
نمونهگيری سهميهای ،2شهر تهران به پنج ناحيه شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسيم شد و از هر
ناحيه با توجه به وسعت و تعداد مناطق 1 ،تا  3منطقه انتخاب شد .در مرحله دوم برای گردآوری داده-
های کيفی از روش نمونهگيری هدفمند 3استفاده شد .زيرا ايده زيربنايی پژوهش کيفی ،انتخاب
شرکتکنندگانی است که به پژوهشگر در فهم مسئله و سؤال پژوهش به بهترين وجه کمک می کنند
( .)26لذا جهت انتخاب هدفمند مديران مورد نظر برای مصاحبه ،بر مبنای ميزان سابقه کار مدير،
1

- Phenomenological research methods
- Quota sampling
3
- Purposive Sampling
2
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موفقيت مدرسه در حوزه های آموزشی و تربيتی و ميزان رضايت والدين و دانش آموزان ،از طريق واحد
کارشناسی مقطع ابتدايی ادارات آموزش و پرورش مناطق منتخب ،مديران انتخاب شدند.
برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه استفاده شد زيرا از اين طريق می توان به اطالعات تاريخی و
تجربيات شرکت کنندگان پی برد .از انواع مصاحبه ها ،از مصاحبه های نيمه ساختاريافته ( به دليل آنکه
امکان تبادل نظرات و تفکرات و جود دارد و می توان بحث و موضوع مصاحبه را در جهت دستيابی به
اهداف پژوهش هدايت نمود) با تأکيد بر رويکرد اکتشافی و با هدف شناسايی ايدههای جديد و ملموس
از ديدگاه مديران مدارس در مورد توسعه حرفهای استفاده شد.
مصاحبه با مديران مدارس تا جايی ادامه يافت که فرايند اکتشاف و جمع آوری دادهها پس از مصاحبه
با  14نفر به نقطه اشباع نظری رسيد .در ادامه برای تحليل دادههای کيفی با استفاده از روش تحليل
محتوای کيفی استفاده گرديد .پس از سازماندهی و آماده کردن دادهها ،فرايند کدگذاری باز و
کدگذاری محوری انجام شد تا مضامين و مقولهها تدوين شود .به هر جمله و يا عبارتی که مرتبط با
توسعه حرفه ای بود کد اختصاص داده شد و مضامين استخراج گرديد و در مرحله بعد کدها با توجه به
نزديکی و شباهتهای مفهومی نامگذاری شدند .نامگذاری بر اساس اصطالحات تخصصی ادبيات و
پيشينه پژوهش انجام گرفت .در مرحله بعدی کدگذاری ،مقولههای اوليه و ثانويه به دست آمد و در
نهايت مقولههای ثانويه بر اساس نزديکی موضوعی به عنوان مقوله نهايی در طبقات کلیتر قرار گرفتند.
برای تعيين پايايی کيفی 1که نشان می دهد رويکرد پژوهشگر با رويکرد پژوهشگران ديگر و همچنين
در پروژه های ديگر يکسان و ثابت است ( .)27از روش بررسی مجدد نوشتهها برای اطمينان از عدم
اشتباه هنگام پياده کردن دادهها و نيز از روش کدگذاری مجدد استفاده شد .برای اين منظور چهار
مصاحبه توسط يک متخصص کدگذاری شد و سپس توافق در همسانی کدگذاریها محاسبه گرديد و
ضريب توافق  % 86به دست آمد که ضريب پايايی مناسبی است .همچنين جهت روايی کيفی 2از دو
روش بررسی يافته ها و مضامين توسط شرکت کنندگان و روش بررسی کل پروژه توسط يک ارزياب
بيرونی و خبره به کار گرفته شد .بنابراين از تأييد مصاحبه شوندگان و يک خبره بيرونی برای کنترل
روايی استفاده شد.
یافتههای پژوهش
يافتههای جمعيت شناختی نشان داد که از بين  14نفر از مصاحبهشوندگان 4 ،نفر بين  25تا  29سال
و  10نفر بين  30تا  36سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارند .همچنين از نظر ميزان سابقه

- Qualitative reliability
- Qualitative validity

1
2
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مديريت مدرسه 2 ،نفر زير  10سال 7 ،نفر بين  10تا  15سال 2 ،نفر بين  16تا  20سال و  3نفر باالی
 20سال مدير مدرسه بودهاند که يافتهها نشاندهنده تجربه باالی مصاحبهشوندگان در زمينه مسائل
مربوط به مدرسه و مديريت آن است.
تحليل دقيق محتوای مصاحبهها و ديدگاه ها و تجربيات مديران و کدگذاری آنها و تبديل جمالت به
مقولهها و مضامين 588 ،مفهوم در کدگذاری باز 50 ،مقوله در کدگذاری محوری مرحله اول و 14
مقوله در کدگذاری محوری مرحله دوم استخراج گرديد که منجر به شناسايی چارچوب توسعه حرفهای
مديران مدارس در مقطع ابتدايی در  3بعد اصلی "محتوای توسعه حرفهای"" ،فرايند توسعه حرفهای"و
"الزامات سازمانی" شد.
 -1بُعد محتوای توسعه حرفهای :اين بعد میپردازد به اينکه مدير در مسير توسعه حرفهای به چه
دانشها ،مهارتها و توانايیهايی نياز دارد و چه نگرشهايی بايد داشته باشد تا از صالحيت حرفهای
برخوردار شود .با توجه به نظر مشارکت کنندگان محتوای توسعه حرفهای دارای  9مؤلفه است.
 -1-1دانش مديريت عمومی :از جمله ويژگیهای مدير اين است که در زمينههای مديريت مشارکتی،
رهبری آموزشی ،مديريت تغيير ،قوانين و دستورالعملها ،مديريت بحران ،شناسايی تهديدها و
فرصتها ،شناسايی مسائل درون و برون سازمان ،چگونگی برقراری ارتباط خوب و صحيا و ايجاد انگيزه
دارای دانش و علم کافی باشد.
 -1-2دانش تخصصی :از ديگر مؤلفههای بُعد دانش ،دانش تخصصی مدير است .در حوزه مديريت
مدرسه ،مدير نياز به کسب دانش در زمينههايی چون سند تحول بنيادين ،اطالعات شغلی ،دروس و
سرفصلهای دوره ابتدايی ،مهارتهای معلمی ،انواع روشهای تدريس ،قوانين مالی ،چگونگی شفافسازی
هزينهکردها دارد .نظر تعدادی از مديران شرکت کننده در مصاحبه :
" اگر من همکارم را مشارکت ندهم و برنامه پيشنهادی او را نپذيرم فردا من اين برنامه را که به او بدهم قابل
اجرا نخواهد بود چون احساس نياز نکرده است ".مدير بايد هم مسائل درون سازمانی را بشناسد هم برون
سازمانی را بشناسد " ".تسلط بر قوانين میتواند يکی از شاخصههای توانمندی يک مدير باشد" ".از نظر من
امروز بايد يک مدير به سند تحول بنيادين مسلط باشد " ".مدير بايد روی مسائل درسی و کتاب اشراف داشته
باشد .اگر زمانی معلم من در يکی از مسائل ماند و برای او قابل حل نبود در بحث رياضی از من سوال کرد من
نمانم " ".اوليا بايد ببينند که هر چه هزينه میکنم يا خودشان کنار مدرسه هستند اين عايدات بر میگردد به
رفاه اجتماعی و آموزشی و روانی بچههای آنها".

 -1-3مهارت تعاملی :اين مهارت به نحوه روابط مدير با افراد فرادست ،نهادهای محلی ،اولياء،
دانشآموزان و معلمان اشاره دارد .در مهارتهای ارتباطی مدير به تعامل و يادگيری از ديگران
میپردازد ،با اولياء و دانشآموزان ارتباط مؤثر برقرار میکند ،با نهادهای محلی تعامل دارد ،قدرت بيان
و اقناع دارد ،می تواند مشارکتهای مالی اولياء و خيّرين را جذب کند .در مهارتهای روابط انسانی
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مدير اوليا و معلمان و دانشآموزان را تکريم میکند ،ارتباط دوستانه و صميمی برقرار میکند،
ويژگیهای شخصيتی نيرویهای انسانی خود را شناسايی کرده و با هر فرد رفتار مناسب با وی را دارد و
می تواند جوّ آرامی را در فضای مدرسه ايجاد کند.
 -1-4مهارت مديريت منابع :يکی از مؤلفههای مدير توسعهيافته مديريت صحيا منابع است و
نشانگرهای آن شامل استفاده از ظرفيت اوليا و معلمان و نهادهای محلی ،شناسايی زمينههای تحصيلی
و خدماتی اوليا و بکارگيری آن ،شناخت توانمندیهای نيروی انسانی ،تفويض اختيار بر مبنای
توانمندی افراد ،تقويت توانمندی نيروی انسانی و استفاده بهينه از تجهيزات میباشد.
 -1-5مهارت حرفهای :مهارتهای حرفهای اشاره به مهارتهای تخصصی مدير در حوزه مديريت
مدرسه دارد .عمل بر مبنای سند تحول و ساحتهای شش گانه تعليم و تربيت ،برنامهريزی بر مبنای
برنامه تعالی مديريت مدرسه و طرح تدبير ،نظرسنجی طرح و برنامههای مدرسه ،آگاهی خانواده ها از
عملکرد مدرسه ،کار با رايانه و سناد و شبکههای اجتماعی ،استفاده مناسب از تشويق و تنبيه ،آموزش
غير مستقيم مسائل اعتقادی و تربيتی ،الگوی ديگران بودن و يکی بودن حرف و عمل از جمله
مهارتهايی است که مدير مدرسه بايد آن را دارا باشد .بخشی از مصاحبههای چند تن از مديران:
"میرفتم منطقهی ديگر فالن مدير را میديدم می نشستم و با او حرف میزدم میگفتم مثال تو چه کار
کردی؟" "يکی از مشخصههايی که هر کس در مدرسه وارد میشود و متوجه آن است آرامشی هست که برقرار
کردم " ".من سعی می کنم از افراد متخصص استفاده کنم يعنی اگر نيروی من در آن زمينه تخصص کافی ندارد
سعی میکنم نيروی فنی بياورم" ".ظرفيتهای والدين را شناسايی کردم .خيلی از کارها توسط خود اوليا انجام
میشود " ".هر کسی را با توجه به شناخت خود يک مهارت و يک تفويض اختيار بکنيم" ".خودم را روتين در
برنامه تعالی قرار می دهم ناخودآگاه همه اعضای مدرسه خوب دارند اين کار را میکنند " ".من خودم کارهايی
که اداره می فرستد و بايد گزارش دهيم همه را خودم انجام میدهم چوم مدرک درجه يک کامپيوتر از فنی و
حرفهای دارم " ".وجه الگويی مدير خيلی مهم است ،چه الگو برای اوليا چه برای معلم ها و چه برای دانش-
آموزان".

 -1-6نگرش فردی :اين مؤلفه به آن دسته از ويژگیهايی اشاره دارد که به مدير کمک می کند تا
بتواند عملکرد بهتری داشته باشد و نقش وی را به عنوان يک مدير قابل اطمينان ارتقاء می بخشد.
نشانگر های آن شامل تواضع ،نگرش مثبت داشتن ،عالقمندی به کار ،سخت کوشی ،سعه صدر ،داشتن
صداقت ،منصف بودن ،اخالق مداری ،ناظر دانستن خدا و تقويت ايمان است.
 -1-7تمايالت مديريتی :تمايالت و نگرشهايی است که بايد مدير داشته باشد تا ايفای نقش مديريتی
مدير را تسهيل کند .اعتقاد به مشارکت و خرد جمعی ،اولويت داشتن دانش آموزان ،قاطعيت ،همکاری
و تعاون ،به دنبال يادگيری بودن ،به روز رسانی دانش خود در زمينه علمی و شغلی ،مطالعه منابع
تخصصی منابع داخلی و خارجی و پرسش هنگام ندانستن است از جمله اين تمايالت است .نظر تعدادی
از مصاحبه شوندگان:
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"يکی از ويژگی ها به نظرم اين است که صبوری به خرج بدهيم و من در اولين مرحله صبوری به خرج
میدهم"" .سعی کنيم که خاکی باشيم سعی کنيم که تواضع داشته باشيم " ".يعنی واقعاً به خاطر کارم از
زندگی خود گذشته بودم چون واقعا دوست داشتم " ".از نظر اعتقادی به خدا بینهايت ايمان و اعتقاد دارم هر
عملی عکس العملی دارد " ".اين نيست که حتماً خانم معاون آموزشی فقط کار آموزشی انجام دهد و همه به هم
کمک میکنيم " اولويت اول ما دانش آموز است بعد معلم و بعد مدير و معاون " " .خيلی پرسيدن به من کمک
کرد هر جا که رفتم ايدههای قشنگ را ديدم بهره گرفتم".

 -1-8توانايی جسمی و روانی :مدير بايد برای ايفای بهتر نقش خود دارای سالمت جسمی بوده تا بتواند
در انجام امور فعال و پويا در کنار معلمان و دانشآموزان باشد و نيز از سالمت روان برخوردار بوده تا
بتواند در مواقع بحرانی با تسلط بر خود به حل مسائل اقدام کند.
 -1-9توانايی فکری و ذهنی :مدير بايد توانايی خودشناسی از طريق ارزيابی خود توسط ديگران و نيز
شناخ ت نقاط ضعف خود و پذيرش آن را داشته باشد .همچنين دورانديش و واقعبين بوده و دارای تفکر
انتقادی باشد و ارزيابی ديگران از خود را بپذيرد .نظر مديران مشارکت کننده :
" از نظر جسمی مدير بايد توانايی داشته باشد تحرک داشته باشد خودش بتواند کنار بچهها باشد " ".مديری
که روحش آرام است مديری که مشکالت خانوادگی ندارد خودش را شناخته و بر روی خودش کار کرده قطعا
میتواند يک تيم خوب و قوی داشته باشد" ".اگر من بگويم که کارم درست است صد در صد مطمئن باشيد که
کار من مشکل دارد من میگويم تا اينجا تالش کردم باز هم هنوز مانده تا برسم " ".نگرانی از اين قضيه نداشته
باشم که ارزيابی که همکاران انجام میدهند يا ارزيابی که خودم انجام میدهم و ارزيابی که معاون از بنده انجام
میدهد".
جدول  -1بعد محتوای توسعه حرفهای
مؤلفهها
دانش مديريت
عمومی

مفاهيم (شاخصها)
مديريت مشارکتی ،رهبری آموزشی ،مديريت تغيير ،ارزيابی ،آشنايی با قوانين و دستورالعملها،
مديريت بحران ،شناسايی تهديدها و فرصتها ،شناسايی مسائل درون و برون سازمانی ،چگونگی
برقراری ارتباط خوب و صحيا ،آگاهی به اهميت روابط انسانی و ايجاد انگيزه

دانش مديريت
تخصصی

آگاهی به سند تحول بنيادين ،به روز بودن و پيشرو در کسب اطالعات شغلی  ،آشنايی با کليه
امور مدرسه ،دانش روانشناسی کودک و نوجوان ،آشنايی با دروس و سرفصلهای دوره ابتدايی،
آشنايی با روشهای تدريس و طرح درس نويسی ،آشنايی و آگاهی به مهارتهای معلمی ،آگاهی
کامل به قوانين مالی ،شفاف سازی هزينه کردها ،تهيه بهترين وسايل و تجهيزات

مهارت تعاملی

تعامل و يادگيری از ديگران ،برقراری ارتباط مؤثر با اوليا و دانش آموزان ،ايجاد بستر مناسب
برای حل مسائل و برقراری ارتباط مستقيم ،قاطعيت در زمان مقتضی ،تعامل با نهادهای محلی،
قدرت بيان و اقناع ،جذب مشارکتهای مالی اولياء و خيرين ،احترام به اوليا و معلمان ،درک
معلمان ،ايجاد همبستگی بين معلمان ،برقرای ارتباط دوستانه و صميمی ،شناخت نيروی انسانی
و رفتار متناسب با هر فرد ،ايجاد جو آرام
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مهارت مديريت
منابع

استفاده از ظرفيت اوليا ،معلمان و نهادهای محلی ،شناسايی زمينههای تحصيلی و خدماتی اوليا
و بکارگيری آن ،شناخت ويژگی های نيروی انسانی ،تفويض اختيار ،استفاده بهينه از تجهيزات،
تقويت توانمندی نيروی انسانی

مهارت حرفهای

نظرسنجی طرح و برنامههای مدرسه ،عمل بر مبنای سند تحول و ساحتهای تعليم و تربيت،
قوی بودن حوزه نظارت ،برنامه ريزی بر مبنای برنامه تعالی ،آگاهی خانوادهها از عملکرد مدرسه،
کار با رايانه و سناد و شبکه های اجتماعی مجازی ،الگوی ديگران بودن ،استفاده مناسب از
تشويق و تقدير ،يکی بودن حرف و عمل ،آموزش غير مستقيم مسائل اعتقادی و تربيتی

تمايالت فردی

تواضع ،نگرش م ثبت ،عالقمندی به کار ،ظاهر و پوشش در شأن مدير ،سخت کوشی ،سعه صدر،
تقويت ايمان ،ناظر دانستن خدا ،اخالق مداری ،منصف بودن ،داشتن صداقت

تمايالت مديريتی

مسئوليت پذيری ،اعتقاد به مشارکت و خرد جمعی ،اولويت داشتن دانش آموزان ،قاطعيت،
همکاری و تعاون ،به دنبال يادگ يری بودن ،به روز رسانی در رمينه علمی و شغلی ،پرسش هنگام
ندانستن ،مطالعه تخصصی منابع داخلی و خارجی

توانايی جسمی و
روانی

سالمتی جسمی ،فعال و پويا در انجام امور
سالمت روحی وروانی ،تسلط بر خود ،هوش هيجانی

توانايی فکری و
ذهنی

ارزيابی خود توسط ديگران ،پذيرش ار زيابی ديگران از خود ،شناسايی نقاط ضعف خود و پذيرش
آن ،دورانديشی ،واقع بينی ،قدرت تصميم گيری
منبع :يافتههای نويسندگان

 -2بُعد راهبردهای توسعه حرفهای :راهبردهای توسعه حرفهای مجموعه روشهايی است که مديران
با انجام آن به ارتقاء دانش و مهارت خود میپردازند و دارای دو مؤلفه "اقدامات خودتوسعهای" و
"روابط توسعه دهنده" است.
 -2-1اقدامات خود توسعهای :روشهای دانش افزايی و کسب مهارت و توانايی و ايجاد نگرش است که
فردی است و هر فرد بنا به تمايالت خود اين روشها را به کار میگيرد .از جمله اقدامات خود توسعهای
میتوان مطالعه کتب ،مجالت و منابع اينترنتی ،شرکت در دورههای ضمن خدمت حضوری ،تعامل با
مديران مدارس ديگر ،شرکت در کارگاههای مهارتی ،بازديد از مدارس ديگر و مدارس موفق داخلی و
خارجی و نيز شرکت در همايشها و کنفرانسها اشاره کرد.
 -2-2روابط توسعه دهنده :راهبردهای گ روهی افراد و ارتباط افراد با يکديگر برای ارتقاء صالحيتهای
حرفهای است .شرکت در جلسات هم انديشی مديران و به اشتراک گذاشتن تجربيات يکديگر ،مربيگری
يا کوچينگ ،شرکت در کارگروه های تخصصی مطالعه و تحقيق مديران در هر منطقه ،و مشاوره تعليمی
يا منتورينگ برای مديران تازهکار از روشهای اين راهبرد است .نظر تعدادی از مديران مشارکت کننده:
" کارگاه ها و همفکری و هم انديشی ها و بحثهای کاری قطعا کمک می کند" " من فکر میکنم مطالعه و
ارتباط با سايت های مختلف در اين زمينه خيلی کمک میکند" " بايد مدير در مدارس بگردد و با مديران ديگر
تعامل داشته باشد حالت کارورزی  " ".از تجربيات خوب همکارها به نحو احسن استفاده کنم و با يکديگر به
اشتراک بگذاريم و خيلی نتايج خوبی داشت" " يک سری همايشها بود که وابسته به دانشگاه ها و يک سری

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال هشتم ،شماره  ،30پاييز 1400

120

سازمانهای پژوهشی بود که من شرکت کردم خيلی هم خوب بود" " من با همکاران مدرسه رفتم و آنها از
تجربيات همکاران ما استفاده کردند و ما هم استفاده کرديم و من اثراتش را در مدرسه خودم ديدم " ".تمام
جلسات آموزشی اداره را همه را شرکت میکنم و کارگاه های آموزشی باز همه آنها را شرکت میکنم".
جدول  -2بعد راهبردهای توسعه حرفهای
مؤلفهها

مفاهیم (شاخصها)

اقدامات خود توسعه
دهنده

مطالعه کتب ،مجالت و منابع اينترنتی ،شرکت در دورههای ضمن خدمت حضوری ،تعامل با
مديران مدارس ديگر ،شرکت در کارگاههای مهارتی ،بازديد از مدارس ديگر و مدارس موفق
داخلی و خارجی و شرکت در همايشها و کنفرانسها

روابط توسعه دهنده

شرکت در جلسات همانديشی مديران و به اشتراک گذاشتن تجربيات يکديگر ،مربيگری يا
کوچينگ ،شرکت در کارگروه های تخصصی مطالعه و تحقيق مديران در هر منطقه ،و
مشاوره تعليمی يا منتورينگ برای مديران تازهکار
منبع :يافتههای نويسندگان

 -3بُعد الزامات سازمانی :برای اينکه مدير بتواند در مسير توسعه حرفهای قرار گيرد و زمينه برای
دسترسی مديران به صالحيت حرفه ای تسهيل شود بايد از نظر سازمانی از وزارتخانه آموزش و پرورش
گرفته تا ادارات مناطق اقداماتی صورت گيرد که در سه طبقه "بسترسازی زمينههای دانشافزايی و
کسب مهارت"" ،اصالح روشهای انتخاب و انتصاب مديران" و "بهبود ساختار و فرايندهای سازمانی"
جای میگيرد.
 -3-1بسترسازی زمينههای دانشافزايی و کسب مهارت :در آموزش و پرورش بايد زمينه کسب دانش و
مهارت را فراهم و مسير توسعه را هموار کرد تا مديران با استفاده از بسترهای فراهم شده به ارتقاء خود
بپردازند .براساس نظر مشارکتکنندگان ،آموزش و پرورش بايد دورههای ضمن خدمت حضوری با
محتوای مناسب کاربردی و استفاده از اساتيد مجرب برگزار کند ،بستر جلسات همانديشی و انتقال
تجربيات مديران با يکديگر را فراهم کند ،زمينه استفاده از تجربيات مديران با تجربه برای مديران تازه-
کار را به صورت رسمی ايجاد کند ،امکان بازديد مديران از مدارس مختلف و موفق را در برنامه کاری
مديران قرار دهد ،دورههای کارآموزی را برای مديران تازهکار برگزار کند.
 -3-2اصالح روشهای انتخاب و انتصاب مديران :برخی روشهای نادرست انتخاب و انتصاب مديران و
عدم همه جانبهنگری ،مشکالتی را برای مديران ،کارکنان و دانشآموزان به وجود میآورد .به زعم
مشارکت کنندگان بايد افرادی در فرايند انتخاب و انتصاب قرار گيرند که حتما پستهای مختلف مدرسه
به ويژه معاونت آموزشی را تجربه کرده باشند و به يکباره معلمی که سابقه کار اجرايی ندارد از کالس
درس به سمت مديريت گمارده نشود .در انتخاب افراد به ويژگی های مديريتی و نگرش افراد توجه شود
و در محتوا و روشهای انتخاب و انتصاب (آزمون و مصاحبه) اصالحاتی صورت گيرد.
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 -3-3بهبود ساختار و فرايندهای سازمانی :برخی مالحظات سازمانی به صورت مستقيم و يا غير
مستقيم ،فرايند توسعه حرفه ای مديران را تحت تأثير قرار می دهد .از جمله عدم ايجاد رقابت منفی و
استفاده از روشهای مؤثر تشويقی و انگيزشی ،اعطای اختيارات بيشتر به مديران و تفويض اختيار و
مدرسه محوری ،تکريم و حم ايت از مديران و پيگيری مشکالت آنان در مدرسه ،بازديدهای مؤثر از
مدارس به منظور مشاوره و ارائه کمک ،معادلسازی آموزشهای مرتبط مديران با مدارک تحصيلی و
تسهيل ادامه تحصيل آنان ،شفافيت انتظارات از مديران و وجود قوانين تسهيلگر و باالخره شايسته
ساالری در تمام ردههای مديريتی آموزش و پرورش .بخشی از مصاحبه مشارکت کنندگان :
" به هر شکلی که ممکن است مسئولين بتوانند اين زمانها را فراهم کنند که جلساتی باشد دورههايی باشد
همکاران بتوانند تجربيات خودشان را انتقال بدهند " " .بازديد از مدارس ديگر مدارس مناطق ديگر شهرهای
ديگر حتی شده کشور های ديگر " ".قطعا تجديد نظر در انتخاب و انتصاب مديران هست اينکه با شرکت در يک
آزمون تئوری هيچ شناخت خوبی ازکسانی که میخواهند مدير شوند ايجاد نمیشود  " ".شايسته ساالری در
انتخاب وزير و مسئولين زير دست آنها تا پايين و فکر میکنم مسئولين اول بايد درست انتخاب شوند " ".به نظر
من ما معلم را مستقيماً از کالس برای مديريت میفرستيم غلط ترين کار ممکن است" " میتوانند با دانشگاه ها
ارتباطات بگيرند و دوره هايی را بگذارند و مدارک معادل فوق ليسانس و دکترا برايش در نظر بگيرند" ".
باالدستی ها اختيارشان کم شود و بيشتر به مديران واگذار کنند اگر میخواهيد مدير موفق باشد".
جدول  -3بعد الزامات سازمانی
مؤلفهها

مفاهیم (شاخصها)

بسترسازی زمينه-
های دانشافزايی و
کسب مهارت

برگزاری دوره های ضمن خدمت حضوری با محتوای مناسب کاربردی و استفاده از اساتيد مجرب،
فراهم کردن بستر جلسات همانديشی و انتقال تجربيات مديران با يکديگر ،ايجاد زمينه استفاده
از تجربيات مديران با تجربه برای مديران تازهکار را به صورت رسمی ،امکان بازديد مديران از
مدارس مختلف و موفق  ،برگزاری دورههای کارآموزی برای مديران تازهکار

اصالح روشهای
انتخاب و انتصاب
مديران

داشتن تجربه عملی پستهای مختلف مدرسه به ويژه معاونت آموزشی ,عدم گماردن معلمی که
سابقه کار اجرايی ندارد از کالس درس به سمت مديريت ،توجه به ويژگیهای مديريتی و نگرش
افراد هنگام فرايند انتخاب و انتصاب ،اصالح محتوا و روشهای انتخاب و انتصاب (آزمون و
مصاحبه)

بهبود ساختار و
فرايندهای سازمانی

عدم ايجاد رقابت منفی و استفاده از روشهای مؤثر تشويقی و انگيزشی ،اعطای اختيارات بيشتر
به مديران و تفويض اختيار و مدرسه محوری ،تکريم و حمايت از مديران و پيگيری مشکالت
آنان در مدرسه ،بازديدهای مؤثر از مدارس به منظور مشاوره و ارائه کمک ،معادلسازی
آموزشهای مرتبط مديران با مدارک تحصيلی و تسهيل ادامه تحصيل آنان ،شفافيت انتظارات از
مديران و وجود قوانين تسهيلگر و باالخره شايستهساالری در تمام ردههای مديريتی آموزش و
پرورش.
منبع :يافتههای نويسندگان
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در نتيجه با توجه به يافته ها و شناسايی ابعاد و مؤلفهها ،چارچوب توسعه حرفهای مديران مدارس
ابتدايی تنظيم گرديد که در شکل  1نشان داده می شود.

شکل  -1عوامل توسعه حرفهای مدیران مدارس ابتدایی و چارچوب آن

توسعه حرفهای
مدیران مدارس
راهبردهای توسعه
حرفهای

اقدامات خودتوسعه-
ای
روابط توسعهدهنده

ابتدایی (محتوا)
دانش مديريت عمومی
دانش مديريت تخصصی

مهارت تعاملی
مهارت مديريت منابع
نويسندگان
منبع :يافته
مهارتهایحرفهای
نگرش فردی
تمايالت مديريتی
توانايی جسمی و روانی
توانايی فکری و ذهنی

الزامات سازمانی

زمينه سدازی داندش
افزايددددی و کسددددب
مهارت
اصدددالح روشدددهای
انتخدداب و انتصدداب
مديران
بهبدددود سددداختار و
فرايندهای سازمانی

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با رويکرد پديدارشناسی و با هدف ارائه چارچوب توسعه حرفهای مديران مدارس
ابتدايی و شناسايی عوامل مؤثر ب ر آن انجام شد .با استفاده از مصاحبه نيمه ساختار يافته با  14نفر از
مديران مدارس موفق شهر تهران مصاحبه شد .تحليلها و يافتههای حاصل از مصاحبه نشان داد که
توسعه حرفهای برای مديران مدارس ابتدايی شامل  3بُعد اصلی "محتوای توسعه حرفهای"" ،فرايند
توسعه حرفهای"و "الزامات سازمانی" و  14مؤلفه است.
اولين بُعد ،محتوای توسعه حرفه ای است .بر اساس نتايج به دست آمده ،محتوای مورد نياز و اينکه
در چه زمينه هايی مديران بايد خود را ارتقاء بخشند و به کسب دانش و مهارت بپردازند در اين بُعد به
آن پرداخته میشود .مديران توسعه يافته از نظر حرفهای دارای دانش و آگاهیهای الزم در دو زمينه
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هستند .زمينه اول دانش مديريت عمومی است و شليچر ( ،)9بيری استنوا و همکاران ( ،)13ان جی و
چان ( ،)15رستون ( ،)16حيات و همکاران ( ،)20پورکريمی و همکاران ( ،)21مرد و همکاران ( )22و
پيرحياتی و همکاران ( ) 28در پژوهشهای خود به دانش مديريت ،مديريت بحران ،اصول مديريت،
رهبری سازمانی ،رهبری اخالقی ،مديريت فرهنگ و جوّ سازمانی و رهبری مشارکتی تأکيد داشتند .بر
اساس نظر مشارکت کنندگان مدير بايد دارای دانش و بينش کافی در زمينه مديريت مشارکتی باشد که
نقش مهمی در توسعه مدير و تحقق اهداف مدرسه دارد ،مدير بايد رهبر آموزشی باشد ،از ايجاد تغيير
استقبال کند و بتواند آن را به خوبی مديريت کند ،نحوه ارزيابی از عملکرد خود و اجرای طرح و برنامه-
ها را در يکسال تحصيلی بداند و اجرا کند ،به چگونگی مديريت در زمانهای بحرانی آگاهی داشته باشد،
با قوانين و دستورالعملها آشنايی کافی داشته باشد تا بتواند به نحو صحيا از آنها استفاده کند ،دارای
ديد سيستمی بوده تا بتواند چالشها و فرصتها را شناسايی و مديريت کند و نيز دارای دانش رفتار
سازمانی مانند چگونگی برقراری روابط انسانی و روشهای ايجاد انگيزه و نيز چگونگی برقراری ارتباط
مؤثر و تعامل با نيروهای درون و برون مدرسه را باشد.
مقوله دوم اين بُعد  ،دانش مديريت تخصصی مدارس است و پژوهشگرانی مانند بيری استنوا و
همکاران ( ،)13ان جی و چان ( ،)15مرد و همکاران ( )22و اصفهانی و همکاران ( )24به دانش حرفه-
ای ،اطالع از آيين نامه های آموزشی ،نظارت و ارزشيابی آموزشی ،مديريت بر فرايند يادهی-يادگيری،
امور حسابداری و مالی و مديريت توسعه معلمان و کارکنان اشاره کردهاند .مدير مدرسه عالوه بر کسب
دانش مديريت بايد در زمينه شغلی خود که مديريت مدرسه است نيز دانش تخصصی الزم را کسب
کند .مدير توانمند بايد به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به عنوان يک سند مرجع اشراف داشته
باشد و با ساحتهای تعليم و تربيت آشنا باشد ،اطالعات شغلی خود را مانند روانشناسی کودک و
نوجوان کامل و بروز نمايد ،از تمام پستهای درون مدرسه و وظايف و توانمنديهای مورد نياز هر پست
اطالعات کامل داشته باشد .مدير بايد در زمينه دانش معلمی مانند دروس و سرفصلهای دوره ابتدايی،
انواع روشهای تدريس ،طرح درس نويسی ،اقدام پژوهی و درس پژوهی بتواند مرجع معلمان خود باشد.
همچنين در امور مالی آگاهی کامل به قوانين مالی آموزش و پرورش داشته باشد و روشهای شفاف
سازی هزينهکردها و تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز را با توجه به شرايط مالی مدرسه بداند.
مقوله سوم ،مهارتهای تعاملی است .میتوان گفت داشتن مهارت تعاملی از مهمترين عناصر توسعه
حرفهای مديران است چرا که مدير هر چه بي شتر مهارتهای مورد نياز را به دست آورد  ،قدرت و ابزار
الزم برای مديريت با کيفيت و مؤثر را خواهد داشت .در زمينه مهارتهای تعاملی بيری استنوا و همکاران
( ،)13نايکر و نايدو ( )14ان جی و چان ( ،)15حيات و همکاران ( ،)20پورکريمی و همکاران ( )21و
پيرحياتی و همکاران ( )28در پژوهشهای خود بر اين مؤلفه تأکيد کردهاند .می توان اين مهارت را به دو
بخش مهارت ارتباطی و مهارت روابط انسانی تفکيک کرد .بر اساس نظر مشارکتکنندگان مدير با
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مهارتهای ارتباطی می تواند با ديگران به خوبی تعامل داشته و از اين طريق يادگيری خود را افزايش
دهد ،می تواند با کارکنان و اوليا و دانش آموزان ارتباط خوب و مؤثر برقرار کرده و بستر مناسبی را برای
حل مسائل فراهم کند ،توان تعامل با نهادهای محلی و خيّرين جهت بهرهبرداری از ظرفيتهای آنان در
مدرسه را دارد و با قدرت بيان و اقناع میتواند مشارکت اوليا و خيّرين را در امور مالی و خدماتی
دريافت کند .مدير با مهارت روابط انسانی جوّ آرامی را در محيط کار فراهم می کند ،محيطی که در آن
اوليا ،کارکنان و دانشآموزان تکريم میشوند ،ارتباط دوستانه و صميمی بين مدير و ديگران برقرار
است ،با هر فرد متناسب با ويژگیهای شخصيتی وی رفتار میکند و می تواند بين معلمان در جهت
رسيدن به اهداف مدرسه همبستگی ايجاد کند.
مؤلفه ديگر ،مهارت مديريت منابع است که با نتايج پژوهشهای ان جی و چان ( ،)15رستون (،)16
پورکريمی و همکاران ( )21و غالمی و همکاران ( )19همسو است .مدير با داشتن مهارت جذب و
بکارگيری نيروها می تواند پس از شناسايی زمينههای تحصيلی و خدماتی اوليا از ظرفيتهای آنها در
امور مختلف مدرسه بهره ببرد .همچنين با داشتن اين مهارت میتواند از ظرفيت معلمان و نيز نهادهای
محلی نيز در پيشبرد طرح و برنامههای مدرسه استفاده کرده و با کمترين هزينه بتواند بيشترين
خدمات را برای مدرسه و دانش آموزان به ارمغان آورد .همچنين با کسب مهارت مديريت منابع و
تجهيزات به شناخت ويژگيها و توانمندیهای نيروی انسانی پرداخته و اين توانمندی را تقويت میکند
و سپس متناسب با توانمندی هر فرد تفويض اختيار میکند .همچنين از تجهيزات تهيه شده در مدرسه
استفاده بهينه میکند.
مهارت حرفهای از ديگر مؤلفههای بُعد محتوای توسعه حرفهای است .بيری استنوا و همکاران (،)13
رستون ( ،)16مرد و همکاران ( )22و اصفهانی و همکاران ( )24مهارت حرفهای مديريت مدرسه را در
جهت توسعه حرفهای مدير می دانند .مدير در راستای حرکت به سوی توسعه حرفهای نيازمند
مهارتهای تخصصی جهت تحقق اهداف و طرح و برنامههای خاص محيط مدرسه است .هدفگذاری و
حرکت بايد بر مبنای سند تحول بنيادين و اجرای ساحتهای ششگانه تعليم و تربيت باشد .برنامه ريزی
بر اساس مدل تعالی مديريت مدرسه و طرح تدبير صورت گيرد ،قبل از اجرای طرح و برنامهها از
کارکنان نظرسنجی شود و در حين انجام طرح و برنامه ها نظارت قوی و مستمر داشته باشد .بتواند
جهت همراه کردن خانوادهها ،آنان را از عملکرد مدرسه آگاه ساخته و پاسخگو باشد .يکی ديگر از
نيازمندیهای مدير مهارت فناورانه است .به سبب انجام امور مدرسه توسط رايانه ،سامانههايی چون
اتوماسيون اداری و سناد ،هوشمند سازی کالسهای درس و نيز ارتباطات گسترده از طريق فضای
مجازی و همچنين گسترش آموزشهای مجازی و غير حضوری مدير بايد از نظر فناوری به روز بوده و
مهارتهای الزم را کسب کند .مدرسه عالوه بر بُعد آموزشی ،بُعد پرورشی و تربيتی نيز دارد .مدير حرفه-
ای میداند که الگوی دانش آموزان به خصوص در دوران ابتدايی و حتی اوليا و معلمان است .بنابراين
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سعی می کند در آموزش مسائل اعتقادی و تربيتی به جای آموزش مستقيم از نقش الگويی خود و
غيرمستقيم به آموزش بپردازد .مدير موفق میداند که بايد حرف و عملش يکی باشد و از روشهای
تشويقی مختلف استفاده کند.
نگرش و تمايالت مدير از زمينههای ديگر محتوای توسعه حرفهای است که مديران نياز دارند اين
نگرشها را در خود ايجاد و يا تقويت نمايند و نگرشهايی هستند که به توسعه حرفهای کمک میکنند.
بيری استنوا و همکاران ( ،)13رستون ( ،)16غالمی و همکاران ( ،)19پورکريمی و همکاران ( )21و
صادقینيا و همکاران ( )29نيز در پژوهشهای خود به نحوی به اين موضوع اشاره کردهاند .نگرش و
تمايالت مدير دو مؤلفه تمايالت فردی و تمايالت مديريتی دارد .مدير برای اينکه بتواند مديريت
اثربخش داشته باشد و به خوبی از عهده مديريت در موقعيتهای مختلف برآيد و مقبول ديگران قرار
گيرد ،بايد متواضع باشد با سعه صدر و سختکوشی بر مشکالت فائق آيد ،به کار خود عالقمند بوده و با
نگرش مثبت و مثبتانديش ی انجام وظيفه نمايد .برای دوری از هر گونه اختالل و يا انحراف در عملکرد
خود ،مدير بايد ايمان خود را تقويت کند و خدا را ناظر بر اعمال خود بداند و سعی کند در نهايت
صداقت و انصاف با ديگران رفتار کرده و اخالقمداری سرلوحه فعاليتهای وی باشد.
نگرشهايی که کمک می کند تا مدير بتواند از مديريت و عملکرد مطلوبتری برخوردار شود نگرشهای
مديريتی هستند .مسئوليتپذيری مدير ،داشتن قاطعيت و حفظ ديسيپلين مديريت هم از نظر رفتاری
و هم از نظر پوشش ظاهری از مواردی است که مدير بايد دارا باشد .همچنين دارای اين نگرش باشد که
دانشآموزان اولويت اول در همه برنامهريزيها ،تصميمگيريها و هزينهکردها هستند .روح تعاون و
همکاری داشته و اعتقاد به مشارکت و خرد جمعی داشته و نگرش استبدادی نداشته باشد .همچنين با
1
داشتن نگرش دانشافزايی که مؤلفه بسيار مهمی در توسعه حرفهای مديران است و به زعم مک کراکن
( )2017نيز يادگيری فعال ،شرکتکنندگان را در زمينه توسعه حرفهای قرار می دهد ،مدير به طور
مستمر به دنبال يادگيری است ( )30و سعی میکند به مطالعه منابع داخلی و خارجی چاپی و اينترنتی
بپردازد و خود را در زمينه شغلی بروز رسانی کند.
زمينه ديگر توسعه حرفه ای مديران مدارس ابتدايی ،توانايی است .مدير بايد عالوه بر دانش ،مهارت و
نگرش الزم برای حرفهای شدن ،تواناييهايی داشته باشد که در عملکرد مطلوبتر مدير تأثير بسزايی
دارد .توانايی جسمی و روانی و توانايی فکری و ذهنی از مؤلفههای آن است .طبق نظر مشارکت
کنندگ ان مدير بايد توانايی جسمی و روانی داشته باشد تا با جسم و روان سالم بتواند فعال و پويا در
کنار ساير کارکنان به انجام امور بپردازد و در کنار دانشآموزان باشد و اوقاتی را با آنها بگذراند ،در
شرايط بحرانی بتواند بر خود مسلط باشد و با هوش هيجانی و مديريت احساس خود بتواند با معلمان و
- Mc Crcken
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و اوليای ناراحت و خشمگين مناسبترين رفتار را داشته باشد .چرا که بيماری امکان خطا و اشتباه را در
فعاليتها و يا رفتار مدير افزايش می دهد.
مؤلفه توانايی فکری و ذهنی تأکيد دارد که مدير بايد در جهت توسعه حرفهای خود توانايی
خودشناسی داش ته باشد و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد تا بتواند نقاط ضعف خود را برطرف و يا
کمرنگ کند .بايد دارای اين روحيه باشد که در جهت کمک به خودشناسی خود از ديگران بخواهد وی
را در زمينه های مدّنظر ارزيابی کنند .همچنين انتقادپذير بوده و ارزيابی ديگران از خود را بپذيرد.
دورانديش بوده و در عين دورانديشی واقعبين باشد و انتظارات وی بر اساس توان نيروهای انسانی،
موقعيت جغرافيايی و محلی مدرسه و اوليا و دانش آموزان باشد .و در نهايت دارای قدرت تصميمگيری
در شرايط مختلف باشد .اين دو مؤلفه در پژوهشهای گذشته مورد بررسی قرار نگرفته و فقط به صورت
جزئی به مفاهيم محدودی از آن اشاره شده و در اين پژوهش برای نخستين بار مورد بررسی قرار گرفته
است.
بعد از تعيين محتواهايی که برای توسعه حرفهای مدير مورد نياز است ،مدير بايد اين محتواها را فرا
گرفته و به کار بندد .بنابراين بُعد دوم ،فرايند توسعه حرفهای است که به انواع و چگونگی روشهای
کسب دانش ،مهارت ،نگرش و تواناييهای الزم میپردازد .روشهای توسعه حرفهای دارای دو مؤلفه
اقدامات خود توسعهای و روابط توسعه دهنده است.
مؤلفه اقدامات خود توسعهای شامل هر گونه فعاليتی است که مدير انجام میدهد تا توانمندی خود را
افزايش دهد .بنا به نظر مشارکتکنندگان ،مدير به مطالعه کتب و مجالت و منابع اينترنتی معتبر و
مرتبط جهت افزايش اطالعات شغلی و حوزه مديريت مدرسه بپردازد .در دورههای ضمن خدمت به ويژه
به صورت حضوری و با اساتيد مجرب که تسلط کافی بر موضوع داشته و پاسخگوی سؤاالت و ابهامات
باشند ،شرکت کند .مدير با مديران ديگر تعامل داشته باشد و در موارد مشابه از تجربيات مديران ديگر
استفاده کند و خود را محدود به تواناييهای خود نکند .در کارگاههای مهارتی شرکت کند و به صورت
عملی مهارت و توانمندی خود را افزايش دهد .ازمدارس ديگر و يا مدارس موفق بازديد کند و روند
فعاليتهای مدير آن مدرسه را مشاهده کرده و کسب تجربه نمايد و باالخره در همايشها و کنفرانسهای
منطقه ای ،استانی ،ملی و يا بين المللی مرتبط شرکت کند تا به يافتههای به روز علمی دسترسی يابد.
پژوهشگرانی چون جودکی و همکاران ( ،)31حيات و همکاران ( ،)20پورکريمی و همکاران (،)21
ويدال باتلر ( ،)17ولسور 1و همکاران ( ،)32تايلی ،)33( 2پورتر،)34( 3کانوکُرن 4و همکاران ( )35نيز در
1
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پژوهشهای خود به خودآموزی ،شرکت در کارگاهها ،کنفرانس و سمينار ،مطالعه ،ديدار با همکاران و
کمک گرفتن از آنها ،بازديد از مدارس ديگر ،شرکت در برنامههای بهبود شغلی را به عنوان روشهای
توسعه حرفهای بيان کردهاند.
مؤلفه ديگر فرايند توسعه حرفه ای ،روابط توسعه دهنده است؛ روابطی که بين مدير با همتايان خود،
مشاورين و يا مديران با تجربه ايجاد میشود .از جمله اين روابط شرکت مدير در جلسات همانديشی
مديران و به اشتراک گذاشتن تجربيات است که در واقع شکلگيری گروههای پيرو و همکار است .به
زعم مشارکتکنندگان يکی از بهترين روشهای توسعه حرفهای است .زيرا شرکت در آن منوط به
امتحان دادن و اخذ گواهی نيست و خود مديران گردانندگان آن هستند و در محيطی دوستانه مديران
تجربيات خود را به اشتراک می گذارند .کسب تجربه از مديران با تجربه و بودن يک مدير با تجربه در
کنار مديری که تجربه کمتری دارد (مربيگری) ،بودن يک مدير با تجربه به عنوان مشاور برای تعليم به
مدير تازهکار ( منتورينگ) و تشکيل کارگروههای تخصصی مطالعه و تحقيق در مورد موضوعات و طرح
و برنامه های ارسالی در هر منطقه و شرکت مدير در اين کارگروه و همفکری و مشارکت با يکديگر
جهت کسب بهترين نتيجه و عملکرد نيز از ديگر موارد روابط توسعه دهنده است .در همين راستا
جودکی و همکاران ( ،)31حيات و همکاران ( ،)20گريسون و هرينگتون )36( 1و تايلی ( )33روش
مربيگری؛ مککراگن ( )30و تايلی ( )33روش منتورينگ؛ حيات و همکاران ( ،)20دسيمون،)37(2
بکلشوا )38( 3روش مشارکت جمعی با همکاران و گفتگوهای گروهی؛ تايلی( )33روش کار با همکاران
برای توسعه و گسترش مهارتهای جديد را به عنوان روشهای توسعه حرفهای برشمردهاند.
بديهی است در مسير توسعه قرار گرفتن مديران مدارس ،نقش دستگاه آموزش و پرورش به عنوان
ارگانی که مدير يکی از اعضای آن به شمار میرود بسيار تأثيرگذار است زيرا با تدوين سازوکارهايی
میتواند روند توسعه حرفهای مديران را تسهيل نمايد .بنابراين بُعد سوم توسعه حرفهای ،الزامات
سازمانی است که سه مؤلفه دارد .فراهم کردن زمينههای دانشافزايی و کسب مهارت اولين مؤلفه آن
است .برای آنکه مديران بهتر بتوانند در فرايند توسعه حرفهای قرار گيرند بايد از سوی ادارات آموزش و
پرورش در سطا کشوری ،استانی و منطقهای بستر جلسات همانديشی و انتقال تجربيات برای مديران
به عنوان يکی از مهمترين روشهای توسعه حرفهای ،فراهم شود ،دورههای آموزش ضمن خدمت به
صورت حضوری و با محتوای مناسب و کاربردی و اساتيد مجرّب هم برای مديران تازهکار و هم برای
مديران با سابقه جهت آشنايی با يافتههای جديد علمی آموزشی و پرورشی و شغلی برگزار شود،
کارگاههای مهارتی مورد نياز مديران پس از نيازسنجی از آنان برگزار شود تا به شکل عملی و کاربردی
1
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اين مهارتها فراگرفته شود ،زمينه استفاده از تجربيات مديران با تجربه برای مديران کمتجربه ايجاد شود
و روش مربيگری به صورت رسمی اجرايی شود ،امکان بازديد مديران از مدارس موفق داخلی و خارجی
به صورت منظم و منسجم ايجاد شود ،تشکيل کارگروه تخصصی مديران در هر منطقه جزء الزامات
باشد و به صورت فعال روند تشکيل جلسات و اقدامات صورت گرفته پيگيری شود ،دورههای کارورزی
يا کارآموزی برای مديران تازه کار برگزار شود و روش مشاوره تعليمی اجرايی شود .در همين راستا
جودکی و همکاران( ،)31رستمی( ،)39صديق و همکاران ( )40و نصيری و همکاران ( )22به ايجاد
مراکز بالندگی در ادارات آموزش و پرورش و ايجاد فرصت توسعه فردی و شغلی؛ صادقینيا و
همکاران( ،)29جودکی و همکاران ( ،)31رستمی ( ،)39حسنزاده و همکاران ( ،)41همتيار و همکاران
( )42به برگزاری دورههای ضمن خدمت؛ همتيار و ديگران ( )42و صادقینيا و همکاران ( )29به ايجاد
زمينه اشتراک تجربيات و اقدامات حاصله و جلسات دورهای اشاره کردهاند.
دومين مؤلفه اين بُعد ،اصالح روشهای انتخاب و انتصاب مديران است .چرا که با روشهای صحيا
انتخاب مديران که ويژگی های مورد نياز را مدّنظر قرار داده است ،مديرانی انتخاب خواهند شد که از
زمينه الزم برای مديريت مدرسه برخوردار بوده و تمايل به افزايش توانمندی خود دارند ،بنابراين توسعه
حرفهای سهلتر خواهد شد .رحيمی ( )43نيز شيوههای نامناسب انتخاب مديران را از موانع حرفهای
شدن میداند و خنيفر و همکاران ( )44به ضعف در سيستم جذب ،گزينش ،انتخاب و انتصاب مديران
اشاره کردهاند .لذا طبق نظر مشارکتکنندگان کانديداهای مديريت بايد پستهای مختلف را در مدرسه
طی کرده و آشنايی کافی را داشته باشند به ويژه پست معاون آموزشی مدرسه که تجربيات الزم را در
اختيار فرد قرار می دهد و معلمان به يکباره از سر کالس درس بدون داشتن سابقه فعاليتهای اجرايی به
مديريت گمارده ن شوند ،در انتخاب و انتصاب افراد در محتوای آزمونها و مصاحبهها و روشهای انتخاب،
تجديد نظر کرده و ويژگی های مديريتی و روانی و نگرشهای آنان سنجيده شود که با پژوهشهای
اصفهانی و همکاران ( ،)24جودکی و همکاران ( ،)31سبزيانپور و اسالمپناه ( ،)45رحيمی ( )43و
همتيار و ديگران ( )42همسو است .همچنين ميستری و سينگ ،)46( 1ابراهيم ( ،)8شليچر ( )9نيز به
لزوم داشتن تجربه معاونت برای انتصاب به مديريت تأکيد کردهاند.
بهبود ساختار و فرايندهای سازمانی از ديگر مؤلفههای بُعد الزامات سازمانی است .اگر از نظر
سازمانی بين مد يران رقابت منفی ايجاد نشود و به جای آن از روشهای تشويقی و انگيزشی مادی و
معنوی استفاده شود ،به مديران اعتماد بيشتری کرده و اختيارات بيشتری به آنان اعطا شود و مدرسه
محوری در معنای کامل آن اجرايی شود ،به منظور مشاوره و کمک به مدير بازديدهای مؤثر انجام گيرد
ن ه صرفا برای يافتن عيب و نقص ،مديران حمايت و تکريم شوند و مشکالت آنان در مدرسه پيگيری
- Mestry & Singh
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، انتظارات از مديران شفاف بيان شود و قوانين تسهيلگر به جای قوانين دست و پاگير وضع شود،شود
آموزشهايی که مديران در مراکز معتبر خارج از آموزش و پرورش دريافت میکنند با مدارک تحصيلی
معادل سازی شود و نيز شرايط ادامه تحصيل آنان تسهيل شود و باالخره در تمام ردههای مديريتی
 همه اين عوامل میتوانند مديران را هر چه بهتر در،آموزش و پرورش شايسته ساالری صورت گيرد
،) حمايت مديران ارشد سازمان31(  همانگونه که جودکی و همکاران.مسير توسعه حرفهای قرار دهد
)45( وجود قوانين تسهيلگر و استفاده از روشهای تشويق و ترغيب مديران؛ سبزيانپور و اسالمپناه
 حمايت و اعتماد به،) تکريم47( واگذاری اختيارات بيشتر به مديران مدارس؛ محمدی و ديگران
-) حمايتهای مادی و معنوی از مديران و قوانين کاری تسهيلگر؛ عارف39( مديران مدارس؛ رستمی
 ) نهادينه کردن شايسته ساالری در سازمان را به عنوان عوامل مؤثر در توسعه43( ) و رحيمی48( نژاد
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چکیده
با توجه به نقشی که امروزه آموزش ضمن خدمت مجازی در توسعهی حرفهای معلمان دارد ،بررسی ادراکات معلمان نسبت
به اين نوع آموزش دارای اهميت است .بنابراين ،هدف از پژوهش حاضر واکاوی ادراکات معلمان ناحيه يک شهر تبريز
پيرامون آموزش ضمن خدمت مجازی میباشد .روش انجام اين مطالعه پديدارشناسی توصيفی بود .جامعه مشارکتکنندگان
اين مطالعه معلمان ناحيه يک تبريز در مقاطع ابتدايی و متوسطه بودند که تجربه شرکت در آموزش ضمن خدمت مجازی را
داشتند .جهت مصاحبه با معلمان از نمونهگيری هدفمند مالک مدار استفاده شد .در اين راستا ،پس از مصاحبههای
نيمهساختار يافته با يک سؤال کلی و سپس سؤاالت اکتشافی جهت دستيابی به اطالعات عميقتر با  18نفر ،اشباع نظری در
دادهها حاصل شد .طی مصاحبهها ،معلمان تجربيات خويش را از آموزش ضمن خدمت مجازی بيان نمودند که با روش هفت
مرحله ای کاليزی مورد تحليل قرار گرفت .نتايج تحليل ادراکات معلمان پيرامون آموزش ضمن خدمت مجازی نشان دهنده-
ی  9مضمون اصلی بود که عبارتاند از :قابليت دسترسی فارغ از زم ان و مکان ،بهينه بودن ،تناسب با روشهای آموزشی و
فناوریهای نوين ،حمايت های سازمانی ،مشکالت محتوايی ،مشکالت اجرايی ،مشکالت ارزشيابی ،مشکالت منابع انسانی؛
نداشتن زيرساختهای الزم .با توجه به اين نتايج میتوان گفت ،بهرهگيری از نظام آموزش مجازی در دوره های آموزش
ضمن خدمت ،میتواند برخی از مشکالت و ناکارآمدی های آموزش ضمن خدمت حضوری معلمان از جمله همگام نبودن
آموزش با تغييرات کتب درسی ،محدوديتهای زمان ،مکان و منابع آموزشی را برطرف کرده و راه را برای پيدايش شيوههای
نوين آموزش معلمان مانند شيوههای الکترونيکی و مجازی هموار نمايد.

کلیدواژهها:

آموزش ضمن خدمت ،آموزش مجازی ،ادراکات ،معلمان.

 -1کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان،
تبريز ،ايران( .مسئول مکاتبات )marjandoosti51@Gmail.com
 -2دانشيار ،گروه علوم تربيتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان ،تبريز ،ايران.
 -3دانشيار ،گروه علوم تربيتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان ،تبريز ،ايران.
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مقدمه
رشد و توسعهی هر کشوری در گرو توسعه و بهسازی منابع انسانی آن کشور است .جهان کنونی ما
دنيای سازمانهاست که عامل اصلی و گردانندهی آن انسان است .آنچه به سازمان رشد و توسعه
میدهد و دستيابی به اهداف و سودآوری را ممکن میکند ،نيروی انسانی است ( ،)1اما با توجه به اين
واقعيت که دانش بشری به سرعت در حال دگرگونی است ،میتوان اينگونه نتيجه گرفت که همه چيز
به شدت در حال تغيير و تحول است ( .)2کارکنان نيز برای غلبه بر مسائل و دشواریهای ناشی از
تغييرات سريع از محيط سازمان بايد آموزشهای الزم را بگذرانند تا بهتر بتوانند از استعدادهای خود
بهره گرفته و سازمان را در راه رسيدن به اهدافش کمک نمايند ،از اينرو ،آموزشهای رسمی ارائه شده
دانشگاهی و مدرسهای برای پاسخگويی به مسائل و نيازمندیهای محيطکار ناکافی است (.)3
آموزش مداوم کارکنان سازمان ،يکی از اساسیترين و پايدارترين روشهای رشد و تکوين فرد و
سازمان است .آموزش نيروی انسانی منجر به پرورش استعدادهای افراد ،ارتقای روشها و فنون انجام
کار ،فراگيری دانش ،افزايش مهارتهای شغلی و جلوگيری از اتالف هزينه برای سازمان میشود (.)4
بنابراين بعد از آموزشهای رسمی ،آموزش ضمن خدمت 1بسيار با اهميت بشمار میآيد ،زيرا اين نوع
آموزش در اشاعه دانش و مهارت سهم به سزايی دارد ( .)5در اين راستا ،بقا و دوام سازمانها در گرو
تعادل بين روشهای اجرای کار در سازمان ،با تغيير و تحوالت و نوآوریهای فراسازمانی 2است .کليد
اصلی اين تعادل در استفاده از سازوکار 3مؤثر آموزش ضمن خدمت کارکنان است .اصوالً آموزشهای
ضمن خدمت را جزئی از آموزشهای مداومی 4میتوان تصور کرد که انسانها برای ايفای نقش مؤثر در
روابط شغلی و بهطور کلی روابط اجتماعی بدان نيازمندند (.)6
در جامعهای که سازمانهای آن شديداً به دانش و مهارت کارکنان خود متکی باشند ،آشکار است
که مؤسسات آموزش ضمن خدمت نقشی بسيار حياتی و مهم در توسعه سرمايههای انسانی دارند .نقش
آموزش ضمن خدمت عبارت است از توانمند کردن کارکنان برای کسب دانش ،مهارتها و رفتارهای
ضروری که آنها را قادر میسازد عملکرد شغلیشان را بهبود بخشند ( .)7در واقع آموزش کارکنان يکی
از کليدهای موفقيت کسب و کار است .مطالعات نشان داده است موفقترين و مولدترين کارکنان کسانی
هستند که آموزشهای گستردهای را دريافت کردهاند .کارکنانی که در توليد محصول زبده هستند،
اغلب سهم عمدهای در موفقيت آينده سازمان خود دارند .در يک دنيای ايدهآل ،سازمانها قادر خواهند
بود ،افرادی را استخدام کنند که دارای مهارتهای مورد نياز در حرفه (شغل) هستند ،اما در بازار کار
1

. In-service Training
. Meta Organizational
. Mechanism
4
. Continuous Education
2
3
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رقا بتی امروز ،تقاضا برای کارگران ماهر به مراتب بيشتر از عرضه آنهاست .با انجام آموزش ،نه تنها
کارکنان به مهارتهای مورد نياز حرفهای يا فنی شغل خود مجهز میشوند ،بلکه نشاندهنده
سرمايهگذاری سازمان روی کارکنان خود نيز میباشد (.)8
سازمان آموزش و پرورش ،به حق از بزرگترين و پيچيدهترين سازمانهای اجتماعی در هر کشور
محسوب می شود .اين سازمان از دير باز نقشی سازنده و اساسی در بقا و مداومت فرهنگ و تمدن بشری
داشته و امروز نيز سنگ زيرين توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است ( .)9آموزش
معلمان در قالب دو رويکرد کلی آموزش پيش از خدمت 1و آموزش ضمن خدمت 2به منصه عمل در
میآيد .آموزش پيش از خدمت در بيشتر مواقع برعهدهی مراکز تربيت حرفهای معلمان بوده و هدف آن
آمادهسازی معلمان برای ورود به دنيای شغلی خود است ( .)10آموزش و پرورش در زمره سازمانهايی
است که احساس نياز به ايجاد و برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت ،حتی شايد از ديگر سازمانها
نيز بيشتر باشد .در نظام آموزش و پروش ،معلمان عاملی تعيينکننده برای موفقيت در تغييرات
آموزشی میباشند ()11
برای دستيابی به تغييرات مطلوب و موفقيتآميز آموزشی ،يکی از شيوههای ارتقاء معلمان از
طريق آموزش ضمن خدمت در جهت بهبود و ارتقاء مهارتهای شغلی و افزايش دانش ايشان برگزار
میگردد ( .)12به عبارتی ،آموزشهای ضمن خدمت يکی از متداولترين و بهترين راهکارها برای
آموزش معلمان و بهروزرسانی اطالعات آنها است .آموزش ضمن خدمت با هدف رشد حرفهای معلمان
عبارت است از فعاليتهای نظامداری که بهمنظور بهبود و ارتقای مهارتها ،دانش ،کارآمدی و ساير
مشخصههای فرد به عنوان يک معلم طراحی و اجرا میشود .هدف اين آموزشها عالوهبر بهبود
کارآمدی ،کسب نگرشها و هنجارهای مطلوب در گرايش به حضور و پيگيری برنامههای ضمن خدمت
است ( .)13در آموزش ضمن خدمت اهدافی نظير بهتر کردن راندمان کاری يک معلم ( ،)14فراگيری
دانش و افزايش مهارتهای شغلی او ( ،)15 ،4بهروز کردن و يا گسترش مهارتهای معلمان فعلی به-
هنگام ارائه روشها و رويههای کاری جديد ( )16و جلوگيری از اتالف هزينه برای سازمان ( )4دنبال
میشود.
"زمان" بزرگترين مسئله در فعاليتهای آموزش ضمن خدمت است .تمام بررسیهای انجام شده
نشان می دهد که کمبود وقت و انرژی برای شرکت در برنامههای تربيت نيروی انسانی ،سد راه موفقيت
خواهد شد زيرا کليه بحثها و مطالعات تخصصی ،کسب مهارتهای جديد و تغيير رويه تدريس به وقت
کافی نياز دارد .)17( .در اين راستا ،فنّاوریهای جديد اطالعاتی و ارتباطی روشهای يادگيری و در کل
چگونه زيستن را تغيير داده اند و طرق جديدی را برای رسانش و تبادل دانش و اطالعات عرضه
. Pre-service training
. In-service training

1
2
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میدارند ،اين فنّاوریها میتوانند در جهت تقويت يا جايگزينی نظامهای آموزشی موجود مورد استفاده
قرار گيرند ( .)18بنابراين ،با اينکه آموزش ضمن خدمت پديده نوينی محسوب نمیشود ،بلکه دارای
سابقهای طوالنی و همواره مورد توجه بوده است ،امّا توجه به استقرار نظام آموزش مجازی برای رفع
نيازهای آموزشی ضمن کارِ کارکنان دستگاهها ،پديدهی نوينی محسوب میشود ( .)19آنچه موجبات
توجه بنيادی به آموزش ضمن خدمت به مفهوم جديد را ايجاد و تسهيل کرد گستره تغيير و تحوالتی
بود که دستاوردهای مهمی بخصوص در قلمرو فنّاوری به همراه داشت (.)20
دنيای امروز به سمت مجازی شدن در تمام ساحتهای خود پيش میرود و آموزش و پرورش نيز
چارهای جز همسو شدن با اين جريان ندارد .يکی از مصاديق همسويی آموزش و پرورش با پديده
مجازی شدن را میتوان در سيستم آموزش مجازی جست و جو کرد ( .)10يکی از تغييرات عمده در
زمينه آموزش و از جمله آموزش ضمن خدمت ،بهرهگيری از فناوری اطالعات و ارتباطات است که
ماحصل آن ظهور آموزش الکترونيکی و مجازی است .آموزش مجازی با بهرهگيری از پيشرفتهای
صنعت فنآوری اطالعات و ارتباطات از راهکارهای نوين توسعه عدالت آموزشی در دنيای معاصر به
شمار میرود و بنابر اعالم کارشناسان و متخصصان فنآوری اطالعات و ارتباطات تا سال  2020آموزش
مجازی مبتنی بر يادگيری الکترونيکی روش متعارف آموزشی در جهان خواهد بود ( .)21واژه يادگيری
الکترونيکی در توصيف انواع محيطهای آموزشی زير استفاده میشود :آموزش مبتنی بر وب؛ آموزش
مبتنی بر کامپيوتر؛ سيستمهای الکترونيکی پشتيبانی از عملکرد؛ آموزش مبتنی بر تکنولوژی؛ يادگيری
آنالين؛ يادگيری از راه دور؛ يادگيری الکترونيکی؛ آموزش از راه دور .آموزش الکترونيکی جامع بوده و
در هر مکان و در هر زمان و با هر سرعتی که آموزش دهنده مطالب آموزشی را بهوسيله شبکه در
اختيار آموزش گيرنده قرار دهد؛ آموزش گيرنده در هرکجا باشد میتواند از آن استفاده نمايد (.)22
از جمله مزايای آموزش الکترونيک میتوان به مواردی همچون کاهش زمان و هزينه فراگير؛ حق
انتخاب فراگير در تعيين دورههای آموزشی؛ امکان ثبت فعاليتها و پيگيری پيشرفت فراگير؛ امکان
اجازه تهيه و آمادهسازی مدلهای مختلف آموزشی توسط مدرسان و امکان دسترسی شبانهروزی اشاره
نمود ( .)23اما با تمام مزيتهايی که میتوان برای آموزشهای الکترونيکی برشمرد هنوز موانعی در
مسير اثربخشی بهتر اين نوع جديد از آموزش نسبت به آموزشهای سنتی وجود دارد که باعث میشود
برخی از سازمانها با ترديد به اين نوع آموزش روی آورده و يا بهطورکلی از آن رويگردان شوند .بهعنوان
مثال بر اساس آمار منتشره  70درصد مؤسسات آموزش مجازی در آمريکا با شکست مواجه شدند و نيز
دانشگاه مجازی انگليس ،برخالف هزينههای بسيار باال ،با استقبال کمی از طرف دانشجويان مواجه
گشت ( .)24بهعبارت ديگر اگر چه آموزش الکترونيکی موجبات ايجاد محيط يادگيری مبتنیبر
يادگيرنده ( )25و روشهای يادگيری انعطافپذير را فراهم نموده است و با بهکارگيری آخرين
دستاوردهای عصر فناوری اطالعات و ارتباطات ،رويکردهای جديدی را خلق و افقهای روشنی را در
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عرصه آموزش فراهم کرده است ( ،)26اما بيان مزيتهای يادگيری الکترونيکی به اين معنی نيست که
اين شيوه از آموزش ،خالی از اشکال يا فاقد هرگونه عيب و نقص است؛ بلکه بايد يادآور شد که اين
شيوه هم میتواند معايب و نواقص خاص خود را دارا باشد (.)29 ،28 ،27
بدون ترديد مهمترين هدف آموزشهای سازمانی ،ايجاد تغيير در عملکرد کارکنان است به نحوی
که موجب ارتقای سطح کيفی و کمی محصوالت و خدمات سازمان گردد .عليرغم افزايش سرمايهگذاری
و توجه روزافزون به اين حوزه نسبت به برنامههای آموزشی و بهسازی منابع انسانی ،نوعی ترديد و
دودلی در ميان سرمايهگذاران سازمانها در خصوص اثربخشی برنامههای آموزشی نيز تمايل آنها برای
افزايش سرمايهگذاریهای آموزشی را نشان میدهد ( .)30زمانیکه نتايج آموزشهای سازمان براساس
هدف مذکور سنجيده شود ،اثربخشی آموزشی مورد توجه قرار میگيرد .به عبارتی ديگر ،سؤالی که
پيشروی مؤسسات قرار دارد آن است که تالشها و فعاليتهايی که با هدف توسعه منابع انسانی از
طريق آموزش انجام میشود ،تا چه ميزان به بهبود عملکرد فرد و سازمان منجر میشود ( .)31از اينرو،
صرفاً آموزش و اجرای دورههای آموزشی نمیتواند به سازمان در راه رسيدن به اهداف خويش کمک
کند ،بلکه يک ارزشيابی جامع و کامل میتواند ما را از اثربخش بودن نتايج آموزشها آگاه کند.
ارزشيابی بازخوردی را ايجاد میکند که میتوان با توجه به آن فهميد آموزشهای ارائه شده در رسيدن
به اهداف موردنظر اثربخش بودهاند يا خير (.)32
آموزش مجازی در راستای پيشرفت خود با بهرهگيری از فنّاوری اطالعاتی و آموزشی در قالب
شبکه جهانی اينترنت و قابليت وب جهانگستر به حدی از تکامل رسيده که کالسهای اينترنتی و
دانشگاههای مجازی به عنوان جايگزينهای مناسب برای کالسهای عادی مدارس و دانشگاههای سنتی
در نظر گرفته شده است و روز به روز ضرورت خود را اثبات مینمايد .بنابراين لزوم پرداختن به اين
مسئله و زمينهيابی و مطالعه نگرش آن بيش از پيش احساس میشود ،مطالعه نگرش معلمان نسبت به
آموزشهای ضمن خدمت مجازی میتواند در توسعه فرهنگ آموزش از راه دور نقش ايفا نموده و راه
گشای استفاده مفيدتر از آن در آموزش کارکنان و کاهش محدوديتهای زمانی و مکانی اين نوع
آموزش باشد ( .)34با توجه به تغيير و تحوالت سيستم آموزشی ايران در سالهای اخير ،ضرورت
آمادگی معلمان بيش از پيش احساس میش ود؛ بنابراين به منظور اقدامات اساسی و علمی جهت ارتقای
کيفيت برنامههای ضمن خدمت مجازی معلمان بايد متغيرهای مهم در اين رابطه شناخته شوند و
واکاوی ديدگاه معلمان نسبت به اين گونه آموزشها میتواند به بهبود نحوهی اجرای آن ها کمک کند.
اين موضوع از داليل اساسی پرداختن به پژوهش حاضر است ،پژوهشگر بهدنبال اين است تا با بررسی
تجارب واقعی معلمان از دورههای مجازی آموزش ضمن خدمت ،عوامل و متغيرهايی را شناسايی کند.
بنابراين هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه عميق تجارب معلمان از دورههای مجازی آموزش ضمن
خدمت است.
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مبانی نظري و پیشینه پژوهش
با توجه به اهميت دورههای ضمن خدمت معلمان در سطح جهان و ايران ،در زمينهی اين دورهها
(سنتی و مجازی) پژوهشهای متعددی صورت گرفته است که با توجه به هدف و زمينهای که
پژوهشدر آن صورت گرفته است نتايج گوناگونی به دست آمده است.
نيکخواه و قنبری ( )10در پژوهشی که به صورت توصيفی-پيمايشی انجام گرفت به کاوش در
برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی فرهنگيان استان چهارمحال و بختياری پرداختند.
نمونهی آنها شامل  407نفر از مديران ،معاونان آموزشی و پرورشی ،معلمان و ساير کارکنان اداره کل
آموزش و پرورش اين استان بود .نتايجنشان داد که آزمونهای مجازی ضمن خدمت الکترونيکی استان
از وضعيت چندان مناسبی در زمينههای موردبررسی برخوردار نبودهاند و برای رسيدن اين آزمونها به
وضعيت مناسب تالشهای زيادی الزم است که از طرف گروههای مختلف صورت پذيرد .محمدی و
همکاران ( )11در پژوهشی توصيفی-پيمايشی به سنجش اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت معلمان
مقطع ابتدايی پرداختند .نمونه آنها شامل  261نفر از معلمان مقطع ابتدايی منطقه  9تهران بود .نتايج
نشان داد که واکنش معلمان نسبت به اين دورهها با ميانگين  3/247در سطح نسبتاً مطلوبی بوده است.
همچنين ،اثربخشی دورهها بر يادگيری معلمان با ميانگين  3/17و بهبود قابليت معلمان  ،3/11مؤثر
بوده است ،ولی بر تحقق اهداف منطقه  9با ميانگين  2/97اثربخش نبوده است .ولی در مجموع
آموزشهای ضمن خدمت منطقه  9با ميانگين  3/121اثربخش ارزيابی شد.
شجاع و همکاران ( ) 32در پژوهشی که به روش ارزشيابی انجام شد به بررسی اثربخشی برنامه-
های آموزشی عمومی و تخصصی برگزار شده در دانشگاه فردوسی مشهد پرداختند .نمونه اين پژوهش
شامل  421نفر از کارکنان اين دانشگاه بود .نتايج نشان داد که فراگيران واکنش مطلوبی به دورههای
عمومی و تخصصی از خود نشان دادهاند .سطح يادگيری در دورههای تخصصی و عمومی اثربخش بود و
فراگيران دانش الزم را کسب کردند .از نظر تغييرات ايجاد شده در رفتار فراگيران نتايج نشان داد که
دورههای تخصصی در سطح اثربخشی معناداری قرار نداشتند .رضايی کالنتری و همکاران ( )14در
پژوهشی پيمايشی به بررسی عوامل مؤثر در استقرار دورههای آموزش ضمن خدمت مجازی ازديدگاه
فرهنگيان شهر ساری پرداختند .نمونه شامل  260نفر از فرهنگيان اين شهر بود .نتايج نشان داد که سه
عامل سختافزاری ،نرمافزاری و انسانی در استقرار دورههای مجازی ضمن خدمت مؤثر است.
مستحفظيان و همکاران ( )34در پژوهشی پيمايشی بررسی اثربخشی دورههای آموزش ضمن
خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربيت بدنی استان اردبيل پرداختند .نمونه آنها برابر با 242
نفر بود .نتايج نشان داد تمامی مؤلفههای آموزش ضمن خدمت مجازی (ارتقاء فرايند ياددهی-
يادگيری ،ارتقاء تعامالت انسانی ،ارتقاء استفاده از اينترنت و آشنايی با رايانه ،صرفهجويی از زمان،
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مهارت فنی و عملی ،استفاده از روشها و الگوهای جديد آموزشی ،گرايش به تربيت بدنی) توانايی
پيشبينی عملکرد شغلی معلمان تربيت بدنی را دارا میباشند .معينی و باتوبه ( )35در پژوهشی به
بررسی تاثير آموزش دورههای ضمنخدمت بر تدريس معلمان پرداختند .روش انجام اين پژوهش
پيمايشی بود .تعداد نمونه  72نفر از معلمان مقطع ابتدايی شهرستان مريوان بود .نتايج حاکی از اين
بود که آموزشهای ضمنخدمت بر استفاده معلمان از روشهای فعال تدريس ،بهبود مديريت کالس
درس معلمان ،تقويت ميل به مطالعه و افزايش توانايی معلمان تاثير معنیداری دارد .بيگ محمدی
( )36در پژوهشی به مقايسه اثربخشی آموزشهای سنتی و الکترونيکی در اداره آموزش و پرورش
ماهشهر پرداخت .روش انجام اين مطالعه شبه آزمايشی بود .حجم نمونه شامل  175نفر که در آموزش-
های سنتی و  86نفر که در آموزشهای الکترونيکی شرکت کرده بودند .نتايج نشانداد که آزمونها و
پرسشها در گروه آموزشهای الکترونيکی به طور مناسبتر در اختيار فراگيران قرار گرفتهاست و
تمرينها و تکاليف در گروه آموزشهای سنتی کارآمدتر بوده است.
خليلپور ( )37در پژوهشی تحت عنوان بررسی ميزان اثربخشی دورههای کوتاه مدت آموزشهای
ضمن خدمت فرهنگيان بيان میکند که برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی تا هنگامی که بر يک
نظام صحيح و حساب شده آموزشی مبتنی نباشند نمیتواند به درستی اجرا شوند ،زيربنای ايجاد اين
نظام تدوين سياست ملی آموزشی با هدفها و سياستهای پويايی توسعه است و برای تدوين چنين
سياست آموزشی در وهله اول پژوهش و تحقيق در زمينه آموزش ضرورت میيابد .موسوی و کوليوند
( )38در پژوهشی با هدف استقرار آموزش ضمن خدمت الکترونيکی معلمان ناحيه دو آموزش و پرورش
شهر خرم آباد از ديدگاه متخصصان که بهصورت روش توصيفی -پيمايشی انجام شد ،نشان داد که
متخصصان آموزش الکترونيکی ،موانع سازمانی را مهمترين و موانع مالی را کماهميتترين موانع به
شمار میآورند.
1
يانوسچيک و همکاران ( )39در پژوهشی پيمايشی به بررسی يادگيری الکترونيکی به عنوان يک
راه برای بهبود کيفيت آموزشی دانشجويان بين المللی به تدريس رياضيات با استفاده از آموزش
الکترونيکی به عنوان آموزش مبتنی بر وب پرداختند .نمونهی آنها شامل  65نفراز دانشجويان بين-
المللی دانشگاه پليتکنيک توماسک 2بودند .نتايج نشان داد که در جامعه مدرن ،فنآوریهای آموزش
الکترونيکی به عنوان يک مدل آموزشی به شکل فزايندهای محبوبيت دارند و اين قالب آموزشی باعث
می شود تا برنامه درسی جذاب ،کارآمد ،انعطافپذير ،مقرون به صرفه و آسان در چارچوب آموزش
سنتی ممکن شود .دمتری آديس 3و همکاران به نقل از قربانیزاد و قربانی پاجی ( )40در مطالعه بين
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المللی مهم ترين دليل عدم استفاده معلمان از فناوری اطالعات و ارتباطات را عدم آشنايی آنها با
فناوری اطالعات و احساس عدم اطمينان بيان نموده است .معلمان عالقه قابل مالحضهای به يادگيری و
استفاده از فناوری دارند ولی به حمايت آموزشی اساسی و مداوم برای بهبود مهارتهای خود نيازدارند.
استريکر و همکاران ) 41( 1در پژوهش خود با عنوان آموزش مجازی با استفاده از يک محيط يادگيری
کارآمد ،بيانکردند که ،نگرش نسبت به قوهی ادراک ،دانستههای رايانهای ،انگيزه ،سبکيادگيری ،در
دسترس بودن زيرساخت ها و توزيع جنسی تا حد نسبتا زيادی در موفقيت ،اجرا و استقرار آموزش
مجازی مفيد است و با استفاده از محيط آموزش مجازی مناسب يادگيری خود تنظيم ،محقق میشود.
ارتباط معناداری بين انگيزه و تالش دانش آموز در اين محيط ديده شدهاست و در نهايت استفاده
مناسب از منابع يادگيری به عنوان بخشی از صالحيت تحت نظارت در نظر گرفته شدهاست .دوراکوا و
کاستوالنيووا )42( 2در مقالهای با عنوان مدل پيچيده "ارزشيابی يادگيری الکترونيکی با تمرکز بر
آموزش سازگار شده "3مدلی پيچيده برای ارزشيابی اينگونه نظامها پيشنهاد کردند که تمرکز ويژهای
بر دورههای يادگيری الکترونيکی سازگار شده دارد .آنها در مدل ارزشيابی خودشان ،تمامی عنصرهای
تعامل کننده را شناسايی و تعريف کرده و سپس جنبهها و روشهای تحليل و ارزشيابی چنين
عنصرهايی را تبيين کردند
همانگونه که مشاهده شد ،پژوهشهای متنوعی در زمينهی آموزش ضمن خدمت مجازی انجام
گرفته است .اين پژوهشها را میتوان به پژوهشهايی که به بررسی نيازسنجی و استقرار اين نوع
آموزشها و اثربخشی آنها تقسيمبندی کرد .همچنين بيشتر پژوهشهايی که انجام گرفته است با
استفاده از روشهای کمّی پژوهش ان جام گرفته است .از اين رو ،واکاوی ديدگاه معلمان نسبت به اين
دورهها با استفاده از روشهای کيفی پژوهش و مصاحبههای عميق ضروری به نظر میرسد .بنابراين،
اين پژوهش قصد دارد به با استفاده از ديدگاه معلمان به اين سؤال پاسخ دهد:
تجربه زيسته معلمان پيرامون آموزشهای ضمن خدمت مجازی چگونه است؟
روش پژوهش
اين پژوهش از نوع تحقيقات کيفی است و از روش پديدارشناسی استفاده شده است .پديدارشناسی
میتواند به عنوان يک استراتژی تحقيق ( )43يا به عنوان يک نوع نگرش (مجموعه نظام خاصی که يک
موضوع را در چارچوب آن بتوان تحقيق کرد) مطرح شود.
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مشارکت کنندگان اين پژوهش شامل  18نفر از معلمان ناحيه يک تبريز در مقاطع ابتدايی ،دوره
متوسط اول و دوم که تجربه شرکت در آموزش ضمن خدمت مجازی را داشتند میباشند .نمونهگيری
در اين پژوهش به صورت هدفمند مالکمحور 1بوده و تا آنجا ادامه پيدا نمود که اشباع در اطالعات
حاصل شود .پاتون اصطالح نمونهگيری هدفمند يا از روی قصد را برای توصيف نوعی از نمونهگيری بهکار
برد که در آن مواردی که از لحاظ هدفهای تحقيق کيفی اطالعات غنی دربردارند ،انتخاب میشوند.
نمونهگيری مالکمحور نوعی نمونهگيری هدفمند است که مستلزم انتخاب مواردی است که مالک مهمی
را برآورده میسازد ( .)44در اين پژوهش مالک انتخاب معلمان ،دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت
و گذراندن دورههای آموزش ضمن بود .البته مالک گذراندن دورهها شامل معلمانی بود که طبق
اطالعاتی که کسب شد به صورت پيگيرانه و منظم در اين دورهها شرکت کرده بودند و با سامانهی
جامع يادگيری و آموزش فرهنگيان ( )LTMSآشنايی کافی داشتند.
به منظور جمع آوری دادهها ،از مصاحبه نيمه ساختار يافته عميق استفاده شد .مصاحبه با يک
سؤال کلی درباره اينکه «تجربياتتان پيرامون آموزش ضمن خدمت مجازی چيست؟»« ،تجربياتتان را از
آموزش ضمن خدمت مجازی بيان فرماييد» ،سپس سؤاالت اکتشافی برای دستيابی به اطالعات
عميقتر مطرح شد .مصاحبهها بين  20الی  40دقيقه بود و از هر کدام از شرکتکنندگان فقط يک
جلسه مصاحبه به عمل آمد .مصاحبهها تا دستيابی به اطالعات عميق ادامه يافت .با اجازه
مصاحبهشوندگان ،مصاحبهها با دستگاه ضبط صدا ضبط شده و بعد از اتمام مصاحبه با چندين بار
گوش دادن ،متن مصاحبه پيادهسازی شد .بدين منظور با  18نفر از معلمان ناحيه يک تبريز از هر سه
مقطع ابتدايی ،متوسطه اول و متوسطه دوم ،مصاحبه به عمل آمد که در  14نفر اول اطالعات به دست
آمده اشباع شده بود ولی برای اطمينان بيشتر از اشباع اطالعات از  4نفر ديگر نيز مصاحبه به عمل آمد.
3
در اين پژوهش از روش هفت مرحلهای کاليزی 2برای جدا کردن جمالت مضمونی با رويکرد انتخابی
استفاده شد که مراحل اين روش عبارتند از:
 -1خواندن تمام توصيفهای ارائه شده توسط شرکتکننده در مطالعه برای به دست آوردن يک
احساس و مأنوس شدن با آنها؛  -2استخراج جمالت مهم؛  -3فرموله کردن معانی؛  -4ايجاد تم يا
موضوعات اصلی؛  -5تلفيق نتايج در قالب يک توصيف جامع از موضوع مورد پژوهش؛  -6فرموله کردن
توصيف جامع پديده تحت مطالعه؛ و  -7اعتبارسنجی نهايی يافتهها.
بدين ترتيب ابتدا متن هر مصاحبه به عنوان يک کل موردتوجه قرار گرفت و معنی جمالتی که
حاوی تجربه ای از آموزش ضمن خدمت مجازی بود مورد توجه قرار گرفت .جدا کردن جمالت مضمونی

1

. Criterion sampling
. Colaizzi
3
. Selective Approach
2
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برای هر مصاحبه به طور مجزا (مضمون اوليه) انجام شد .طبقات اوليه طراحی و مضمونها در آن قرار
گرفتند و با تغيير و جابجايی مضمونها تلفيق مضمونهای مشترک و حذف مضمونهای ناثواب،
مضمونهای اساسی مشترک پديدار شدند .به عبارتديگر ،عبارتها ،جملهها و بندهای متعلق به هر
کدام از مصاحبهها بهطور مجزا از مصاحبههای ديگر و با توجه به وجوه مشترک ،در قالب مضمونها
ساماندهی شدند .تعداد  25زير مضمون استخراج شد که بنابر نقاط اشتراک در قالب  9مضمون يا
مؤلفه کلی تلخيص داده شدند.
برای حصول اطمينان از روايی پژوهش ،يعنی دقيق بودن يافتهها از منظر پژوهشگر،
مشارکتکنندگان پژوهش ،اقدامات زير انجام شد :اول تطبيق توسط اعضا 1که در آن برخی از
مشارکتکنندگان گزارش نهايی مرحله نخست ،فرآيند تحليل با مقولههای به دست آمده را بازبينی
کرده و نظر خود را در ارتباط با آنها ابراز داشتند .مقولههای به دست آمده و مطالب مورد اشاره مورد
توافق آنها بود .دوم بررسی اساتيد راهنما و مشاور ،به بررسی يافتهها و اظهار نظر درباره آنها
پرداختند .به منظور رعايت مالحظات اخالقی ،قبل از شروع مصاحبه شرکتکنندگان از اهداف و اهميت
تحقيق آگاه شدند و با رضايت آگاهانه در تحقيق شرکت کردند .به آنها اطمينان داده شد که اطالعات
بهدست آمده فقط در جهت اهداف پژوهش مورد استفاده قرار میگيرد .همچنين به شرکتکنندگان
اعالم شد که در هر مرحله از پژوهش می توانند انصراف خود را از ادامه شرکت در پژوهش اعالم کنند و
مشخصات آنان درطول پژوهش و بعد از آن بهصورت محرمانه حفظ میشود.
یافتههاي پژوهش
در مرحلهی تحليل مفاهيم ،با توجه به شيوه تحليل کاليزی تمام توصيفهای ارائه شده توسط شرکت
کنند گان به دقت مورد مطالعه قرار گرفت ،جمالت مهم استخراج گرديد ،معانی درک و مضامين اصلی
استخراج شد .در ادامه در قالب جدول تم ها و زير مضمونها ارائه شده ،سپس به توصيف هر کدام
ازمضمونها به صورت مبسوط پرداخته شد .در هر قسمت شواهدی مرتبط با مفاهيم ارائه گرديد .با
نگاهی کوتاه مشخص می شود که مضامين استخراج شده در دو طيف محاسن و معايب آموزشهای
مجازی ضمن خدمت قرار گرفتهاند.

. Member Checking
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جدول  :1مفاهیم اصلی و اولیه حاصل از مصاحبهها
مفاهیم اصلی

کدهاي باز (مفاهیم اولیه)

قابليت دسترسی فارغ از زمان و مکان

انعطافپذيری در ساعات آموزش ،سهولت دسترسی از لحاظ زمان و مکان،
مديريت زمان و مکان آموزش و پاسخگويی

بهينه بودن

به صرفه بودن هزينههای اجرايی برای سازمان ،کاهش هزينههای اضافی برای
معلمان،

تناسب با روشهای آموزشی و
فناوریهای نوين

آشنايی معلمان با شيوههای آموزش در فضای مجازی ،يادگيرنده محورشدن
آموزشها و آموزش مهارتهای فنی و رايانهای ،به روز شدن روشهای آموزشی و
آزمون ،آموزش آنالين

مشکالت ارزشيابی

ايجاد فرصت برای سودجويان جهت درآمدزايی ازاين طريق ،بیاعتباری نتايج
دورههای برگزار شده

مشکالت اجرايی

عدم نيازسنجی از معلمين ،تأکيد بيش از حد به ارزشيابی ساالنه جهت ترغيب
افراد به شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت مجازی ،نبود نظارت صحيح بر
فرايند اجرای دوره ها ،پاسخگويی يک نفر بجای چندين نفر ،تقلب

مشکالت محتوايی

تأکيد بر مطالب عمومی و کليشهای ،تخصصی نبودن محتوای آموزش ،سليقهای
بودن محتواها

حمايتهای سازمانی

بهبود و ارتقای سازمان ،افزايش رتبه در ارزشيابی سازمانی

نداشتن زيرساختهای الزم

مجهز نبودن تمامی مدارس به سيستمهای کامپيوتری و امکانات سختافزاری و
نرمافزاری مناسب و عدم پهنای باند مناسب جهت شرکت در دوره

مشکالت منابع انسانی

نداشتن سواد رسانهای کافی جهت شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت
مجازی ،مشکالت شخصی و کاری معلمان ،نداشتن انگيزه علمی کافی برای شرکت
در دورهها

 -1قابلیت دسترسی فارغ از زمان و مکان
فراگيران با اتصال به اينترنت در هر زمان و مکانی که نيازمند آموزش باشند ،آن را به صورت
کالس مجازی دريافت میکند؛ در واقع برای استفاده از محتوای آموزش نيازی به حضور در محل
خاصی نيست و میتوان از هر جا با استفاده از يک کامپيوتر و اينترنت و حتی گوشی همراه در کالس
درس حضور يافت ؛ در اين زمينه مشارکت کنندگان در پژوهش به چهار بخش مهم اشاره داشتند:
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افزایش ساعات آموزش :عدم وابستگی کالس درس به زمان خاص و امکان دسترسی به مطالب
و محتوای درسی در هر زمان و مکان باعث میشود معلمان بدون خطر از دست دادن فرصت آموزش به
يادگيری بپردازند ( .)45تجربه دو مشارکت کننده به صورت زير بود:1
مشارکتکننده شماره  « :5کالسای حضوری برای من مفيد نيست چون مدرس مياد يه چيزايی

تند تند ميگه که ساعت بگذره واسه همين اصال نميرم ،مجازی هم برای دروس عمومی خوبه ميخونم
سؤال در ميارم».
سهولت :از جمله الزامات پرداختن به آموزش مجازی در دنيای نوين ،نيازهای روزافزون مردم به
آموزش ،عدم دسترسی آن ها به مراکز آموزشی ،کمبود امکانات اقتصادی ،کمبود آموزشگران مجرب و
هزينههای زيادی که صرف آموزش میشود ،است (.)46
مشارکتکننده شماره « :12من خودم دورههای مجازی رو به دورههای حضوری ترجيح ميدم

چون بچه دارم يا آزمونها گاهی اوقات روزای تعطيلمون ميفته و تو دورههای حضوری نميتونيم از
تعطيالتمون استفاده کنيم .مجازی چون وقتگير نيست راحت میتونم دوره رو بگيرم».
انعطافپذیري در آموزش :اين نوع آموزش با فراهم آوردن آموزش خصوصی امکان تنظيم
سرعت پيشرفت درسی را نيز برای فراگير فراهم میآورد و در اين صورت فرد میتواند متناسب با توان
يادگيری خود سرعت پيشرفت خود را تنظيم کند ()47؛ لذا سرعت فراگيری آموزش مجازی نسبت به
آموزش سنتی به مراتب بيشتر بوده و حداقل  50درصد بهبود و سرعت را به دنبال خواهد داشت (.)48
مشارکتکننده شماره  ...« :3تا جايی که بتونم و مخصوصاً زمانی که دورهها محتوای تخصصی

داشته باشه خودم ميخونم و آزمون ميدم  ...خيلیهاشو از دوران قبل دانشگاه تا االن خونديم؛ بخاطر
همين با توجه به اطالعات خودم میزنم».
مدیریت زمان و مکان آموزش و پاسخگویی کارکنان :آموزش مجازی نسبت به آموزش
سنتی دارای مزايای عمدهای است .انعطافپذيری و حذف ترددهای بیمورد و پرهزينه برای شرکت در
دورههای آموزش از مهمترين آنها به شمار میآيد .آموزش مجازی از متغيرهای زمان و مکان مستقل
است (.)48
مشارکتکننده شماره  ...« :4ولی خب از طرف ديگه باعث کاهش رفت و آمد به محل کالسها
شده که به تبع باعث شده از ساعات مفيد روزانه بيشتر استفاده کنيم».

 .1به جهت طوالنی شدن حجم مقاله تنها به تجربه يک مشارکت کننده در هر مفهوم اشاره شده است.
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 -2بهینه بودن
آموزش مجازی ،موجب شده تا تصورات قبلی در زمينه نياز به امکانات فيزيکی بسيار برای فرايند
ياددهی-يادگيری در آموزش عالی دچار تحول و دگرگونی جدی شود .هدف آموزش مجازی ،ارتقای
دانش و مهارتهای نيروی انسانی با به کارگيری برنامهای مقرون به صرفه است .اين به صرفه بودن
دامنه وسيعی از امکانات را در برمیگيرد مانند صرفهجويی در هزينههای اجرايی برای سازمان و
کارکنان.
کاهش هزینههاي اجرایی دوره براي سازمان :هزينه برگزاری دورههای آموزش مجازی گران
نبوده و با استفاده از نرم افزارها و ابزارهای موجود میتوان اقدام به برگزاری اين دورهها نمود (.)48
شاهد مثال در اين باره بخشی از مصاحبه مشارکتکننده شماره  10است:
«به نظر من که دورههای مجازی خيلی بهتر از دوره های حضوری هستن ،بخاطر اينکه نمیخواد

وقتت رو تلف کنی ،هزينه رفت و آمد نداری ،يا هزينههای اضافی که آموزش و پرورش متقبل ميشه
مثل پذيرايی و اجاره مدرسه و عوامل اجرايی و  ...اينا کاسته ميشه».
کاهش هزینههاي رفت و آمد براي معلمان :سهولت دسترسی به کالسها برای کارآموزان
برگزاری کالسها در تمامی ساعات شبانه روز و ايام هفته و اجتناب از عوامل استرسزا مانند حضور در
جمع ،ترافيک شهری ،تاخير و  ...امتيازات خاصی است که آموزش مجازی توانسته برای فراگيران ارائه
کند ،اين رفع محدوديتهای آموزشی بخصوص برای بانوان اعم از مدرس و کارآموز اهميت بيشتری
دارد.
مشارکتکننده شماره  « :16دورههايی که بصورت تئوری هستش ،خوبه که مجازی بشه ،چون
سخته بريم وقت بزاريم تو کالس بشينيم».
 -3تناسب با روشهاي آموزشی و فناوريهاي نوین
امروزه دنيای مجازی فصل جديدی در توسعه فعاليتها در همه زمينه است و آموزش مجازی در
طول سالهای اخير بهعنوان يکی از کاربردهای مهم فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان مطرح بوده
است و شيرازهی آن بر آموزش بهصورت مجازی و با استفاده از بسترهای مجازی و کامپيوتری استوار
بوده و محتوای آموزشی با استفاده از روشهای مجازی (همچون فايل صوتی ،ويدئو ،ارتباط اينترنتی و
تلفنی و …) به حضور دانشجو میرسد.
آموزش مهارتهاي فنی و رایانهاي :در آموزش مجازی معلم بايد عالوهبر احاطه به مبحث
تدريس و هنرهای تدريس ،با کامپيوتر و امکاناتی که در اختيار دارد ،آشنائی کامل داشته باشد .در
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اختيار داشتن فيلم و انيميشن آموزشی ،ايجاد تعامل با کاربر ،امکان تنظيم تدريس با نيازهای کاربر،
توان محاسباتی باالی کامپيوتر و امکان ارائه بازخورد آنی و همه آنچه بهعنوان برتریهای تدريس
مبتنی بر کامپيوتر بيان میشود.
مشارکتکننده شماره « :2آموزش مجازی باعث ميشه که وقت آدم تلف نشه و اونهايی که در
فضای مجازی کار نکردن مجبور ميشن با کامپيوتر کار کنند و ياد بگيرند».
یادگیرنده محور شدن آموزش :اين نکته قابل درک است که از مهمترين مزايای اين تغيير
حرکت از معلم محوری به شاگرد محوری است در آموزش مجازی بطور واضحی فراگير خود مسئول
تمام کارهايش از قبيل :انتخاب دروس ،انتخاب ساعات مطالعه ،ارزشيابی و ...است (.)48
مشارکتکننده شماره « :10در دورههای مجازی يک منبع و فعاليتی رو مشخص میکنن با
استفاده از اينترنت مطلب رو آموزش ميدن و در نهايت تکاليفی رو ميخوان».
امکان ترکیب با سایر فضاهاي مجازي :بر خالف ساير شيوههای آموزش از راه دور ،آموزش
مجازی تجربه منحصر به فرد استفاده همزمان از سه شيوه سنتی آموزش يعنی ديداری ،شنيداری و
سنتی را فراهم میکند .امکان ارائه دروس در محيط چندرسانهای 1و استفاده از ساير فضاهای مجازی
وجود دارد در اين مورد میتوان به شاهد زير اشاره کرد:
مشارکتکننده شماره « :12اطالع رسانی آزمونهای مجازی هم تا زمانی که تلگرام نبود خوب

نبود از وقتی تلگرام اومده اطالع رسانی خيلی خوب شده و به موقع در جريان آزمونها قرار میگيريم.
حتی جزوه رو هم در تلگرام قرار ميدن که از اونجا دانلود کنيم و به نظرم تونسته محدوديت های
دورهی حضوری رو برطرف کنه»؛
به روز بودن روشهاي آموزشی و آزمون :در اين شيوه آموزش ،به هنگام سازی دورههای
مبتنی بر آموزش مجازی به سرعت و به سادگی انجام میشود .موضوعات و محتويات تغيير يافته به
سرعت بر روی سرويسهای مربوطه قرار میگيرد و فراگيران بالفاصله از نتايج آن بهرهمند میشوند
(.)48
مشارکتکننده شماره « :17ديدگاه کلی من درباره آموزش ضمن خدمت مجازی معلمان خوبه،

علم به روز ميشه ،فناوریهای جديد مياد ،رشتههای جديد ابداع ميشه ،روشهای جديدی برای تدريس
به معلمها آموزش داده ميشه  ...يک سری سؤاالت ،جزوه  pdfدر کانال قرار ميدن که ما دانلود کنيم يا
اپيليکيشنی معرفی می کنن که بخريم تو گوشيمون نصب کنيم و به سرعت ازش استفاده کنيم».

. Multimedia

1

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال هشتم ،شماره  ،29تابستان 1400

148

 -4حمایتهاي سازمانی
با اجرای برنامههای آموزشی به شيوه مجازی با توجه به قابليتهای بسيار وسيع اجرايی اين گونه
سيستمها ،میتوان حمايتهای وسيع سازمانی و مديران سازمانی را انتظار داشت.
افزایش امتیاز در ارزشیابی سازمانی :ارزشيابی عملکرد يکی از زير نظامهای مديريت عملکرد
است که به منظور سنجش و ارزشگذاری ساالنه عملکرد مديران و کارمندان با استفاده از روشها و
ابزارهای ال زم با نگاه به گذشته و قضاوت در مورد ميزان تحقق برنامههای مورد توافق بين ارزشيابی
شونده و مقام مسئول انجام میگيرد .از جمله نکاتی که در کسب امتياز در اين ارزشيابی مورد استفاده
قرار میگيرد شرکت در دورههای ضمن خدمت است که غالب معلمان شرکتکننده در پژوهش از آن به
عنوان يکی از داليل شرکت در دورههای مجازی ياد کردند.
مشارکتکننده شماره « :3دورههای مجازی باعث شده که خيلی راحت بتونيم نزديک هزار ساعت

دوره ضمن خدمت برای خودمون بگيريم  ...يکی از مالکهای ارزشيابی که در اواخر سال صورت
میگيره همين ساعات ضمن خدمت هستش» .مشارکتکننده شماره « :5بخشنامه اومده هر کی بيشتر
در اين دوره شرکت کنه تو ارزشيابی تأثير داره».
امکان ارتقاي سازمانی :گراينر 1که برجستهترين کارش تکامل و تحول در رشد سازمانهاست
معتقد است که همان طور که يک انسان متولد شده و در طی زندگی قبل از آن که به بزرگسالی برسد
از مراحل نوزادی ،کودکی ،پيش دبستانی ،نوجوانی میگذرد ،سازمانها نيز مراحلی را برای رشد طی
می کنند .چرخه عمر سازمانی يک روش مفيد برای تفکر درباره رشد و تغيير در سازمانها به حساب
میآيد .اين مفهوم نشان میدهد که سازمانها متولد شده ،رشد کرده و نهايتاً از بين می روند ()49
مشارکتکننده شماره « :18من سعی میکنم در اکثر دورههای مجازی که برگزار ميشه شرکت
کنم و اميدوارم که با شرکت در اين دورهها و باالتر بردن رتبم بتونم استخدام رسمی بشم».
 -5مشکالت محتوایی
اساس يک سيستم آموزشی را محتوای واحدهای آن شامل سرفصلهای درس ،اهداف درسی،
تکاليف درس ،برنامههای آموزشی ،نحوه سازماندهی درس ،حجم مطالب و بهروز بودن تشکيل میدهد
( .)50در صورتی که محتوا دارای کيفيت موردنياز نباشد حتی با بهترين روشها نيز نمیتوان به اهداف
يادگيری دست يافت در اين زمينه مشارکتگنندکان به مواردی اشاره داشتهاند.

. Greiner
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کاربردي نبودن و تأکید بر مطالب کلیشهاي :کيفيت محتوا در آموزشهای مجازی بسيار مهم
و مورد توجه است و باعث ارتقا و غنای آموزش گردد؛ با اين حال تأمينکنندگان و توسعهدهندگان
محتوای آموزش مجازی شناخت کمی نسبت به فرايند يادگيری دارند و بيشتر بر بهرهوری تمرکز
می کنند تا اثربخشی خود يادگيری؛ در ضمن ارائه اطالعات و محتوای قديمی و منسوخ به فراگيران
موجب نگرش منفی آنان نسبت به آموزش مجازی میشود (.)51
مشارکتکننده شماره « :14آموزشهای ضمن خدمت مجازی اصالً کاربردی نيستش ،دورههای
مجازی در حد مطالعه هستن فقط برای اطالعات عمومی».
سلیقهاي بودن محتوا :ضعف آگاهی تأمينکنندگان محتوا موجب غفلت آنان از اين مسئله می-
شود که هر موضوعی بدون انجام فرايند نيازسنجی آموزشی قابليت ارائه در فضای مجازی را ندارد؛ علت
بروز اين مشکل را بايد در تخصص ارائهدهندگان آموزش مجازی جستجو کرد (.)51
مشارکتکننده شماره « :15اکثر دورههای مجازی به سليقهی مقامات رده باال صورت میگيره که
شايد فقط به درد بعضی کارمندا بخوره؛ يعنی به نوعی توفيق اجباری هستش».
 -6مشکالت اجرایی
هر تغييری با توجه به الزامات خود در مسير اجرايی با مشکالت خاص همراه خواهد بود .ميزان
اين چالشهای اجرايی به متغيرهای متفاوتی بستگی دارد مانند :ميزان تغيير ،تأمين پيشزمينههای
اجرايی ،نوع برخورد مخاطبان تغيير و شرط اساسی يعنی نحوه مديريت تغييرات.
مبتنی نبودن بر نیازسنجی :عدم توجه به پيشزمينههای متفاوت کاربران از لحاظ زبانی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی با توجه به نگرش به سطح عام مخاطبان يکی از مشکالت عمده
آموزشه ای مجازی است چون پذيرش سيستم آموزش مجازی به سطوح مختلف فرهنگی (از قبيل:
اجتماعی ،شخصی ،سازمانی و انضباطی) آنان بستگی دارد و استفاده از اين تفاوتها به عنوان يک
فرصت مهم يادگيری الزامی است (.)51
مشارکتکننده شماره « :15اگه در طراحی دورهها نيازسنجی بکنن و نياز ما رو بدونن ما هم
رغبت بيشتری برای شرکت در اين دورهها پيدا میکنيم ولی کسی نيست که به نيازهای ما پاسخ بده».
نداشتن نظارت صحیح :عدم تکامل استانداردهای آموزش الکترونيکی به سبب نو بودن و به
طبع آن کنترل کمتر بر فراگيران و کاهش ارتباط چهره به چهره و غير کالمی باعث ايجاد مشکالت
خاصی در آموزشهای مجازی شده است.
مشارکتکننده شماره  ...« :18بطور کلی بايد بگم که آموزش مجازی بصورت مطلوب برگزار
نمیشه و هيچ بار آموزشی نداره».
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گواهیگرایی به جاي تأکید بر یادگیري :يکی از اهداف آموزشهای سازمانی گسترش
آموزشهای ارتقايی است ،آموزشهايی که برای آماده کردن کارکنان برای قبول مسئوليتهای بيشتر،
احراز مقامات باالتر با توجه به تغيير پست سازمانی که برای آنان بهبود میآيد ،اجرا میشود (.)52
مشارکتکننده شماره « :2دورههای مفيد در دورههای حضوری کم هستش فقط صرف اينکه آدم
دورهای داشته باشه ميره % 80،90 ،بخاطر مدرکش ميريم نه اينکه چيزی ياد بگيريم».
 -7مشکالت ارزشیابی
ارزشيابی مجازی تعداد زيادی آزمون را شامل میشود که اين آزمونها به وسيله نرم افزار ارائه و
ارزشيابی میشود و هدف اصلی آنها نيز کمک به خودارزيابی فراگير است؛ اما همانطور که در
بخش های قبلی نيز عنوان شد ،متاسفانه هنوز به درستی ساختار و استاندارهای دقيقی برای کل فرايند
و بخصوص فرايند ارزشيابی فراهم نشده است که اين ضعف در حيطه ارزشيابی به صورت پررنگتری
خودرا نشان میدهد.
بی اعتباري نتایج :ارزشيابی يکی از مهمترين گامهای اجرا و توسعه آموزشهای مجازی است
که اغلب مورد کم توجهی و غفلت واقع میشود ،با انجام درست اين فرايند میتوان به ميزان واقعی
اثربخشی آموزشهای مجازی پی برد و نتيجه را تجزيه و تحليل نمود.
مشارکتکننده شماره « :14موقع آزمون کسی نمیخونه يا میديم همکارامون میزنن يا با

مشورت هم .يا ميبرم کافی نت میزنه برام ،گاهی وقتها هم پيش اومده که يه نفر از صفحه امتحانش
اسکرين شات میگيره میفرسته گروه تلگرام با مشورت تو گروه همزمان امتحان میديم».
ایجاد فرصت براي سودجویان :نبود دستورالعمل صحيح اخالقی در فضاری مجازی باعث ايجاد
تقلب و گاه تقبل هزينههايی برای اين امر میشود که خود به خود باعث ايجاد شغلهای کاذب در بين
معلمان (به عنوان شغل دوم) و گاه دانشجويان جويای کار میشود.
مشارکتکننده شماره « :18دورههای مجازی يک سری چالشها و مشکالتی داره که خودم

باهاش مواجه شدم که يکی تقلب در آزمونها هستش که بصورت گروهی انجام میديم يا شرکت در
آزمونها بجای چند نفر در ازای دريافت پول».
 -8مشکالت منابع انسانی
نگرانی عمده استفاده از آموزش مجازی دور شدن از روابط انسانی و حرکت به سوی دنيای
مجازی است .نداشتن حضور فيزيکی و است فاده از زبان تن برای دادن پس خوراند دقيق استاد بر کالس
درس از معايب آموزش مجازی دانسته شده است (.)53
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عدم تعامل در حین آموزش :تئوری های نوين يادگيری ،از تعامل به عنوان چارچوب جامع
يادگيری مجازی حمايت میکنند .اين تئوریها بيان میکنند که افزايش سطح تعامل به افزايش
انگيزش ،نگرش مثبت به يادگيری ،رضايت بيشتر يادگيرندگان از آموزش ،يادگيری عميقتر و
معنیدارتر و موفقيت بيشتر منجر می شود و قادر است بسياری از کارکردهای حياتی را در فرايندهای
آموزشی تحقق بخشد.
مشارکتکننده شماره « :18در دورههای ضمن خدمت حضوری ،امکان تبادل نظر با مدرس دوره

شرکت کرده وجود داره؛ ولی دورههايی که بهصورت مجازی برگزار میشه اين امکان وجود نداره و
تدريس موضوعات درسی بطور يک طرفه هستش و مدرس مواردی رو مورد اشاره قرار میده که به
نظرش مهم بوده ولی ايا نيازهای منِ همکار در هنگام تدريس مورد توجه هست يا نه؟».
نداشتن انگیزه علمی :اجرای موفقيتآميز آموزش مجازی مستلزم فراهم آوردن امکان
پيشتيبانی از فراگيران در شرايط مختلف است .اين پشتيبانی در مرحله اول توجه به نيازها ،توانايیها و
امکانات فراگيران است؛ در حالی که اگرچه اغلب سازمانها نياز به آموزش مداوم و پيشرفت را درک
کردهاند ،اما در عمل برای آموزش کارکنان تدارک الزم را نديدهاند.
مشارکتکننده شماره  « :8ساختار آموزش و پرورش کشور ما دموکراتيک نيست و با اين وضع بد
اقتصادی معلما و بی انگيزگی که داريم معلومه که دورهها رو با تقلب ،نه با اشتياق پشت سر میزاريم».
فشار و مشکالت کاري معلمان :يکی از عوامل کـه سـالمت جسم و روان معلمان را تهديد
میکند ،آسيبهای روانی و بهداشتی است .شغل معلمی و تدريس پر از اضطراب و تنش است و فشار
روانی زيادی متوجه معلم میکند .از جملهی اين فشارها ،مشکالت روزمرهی زندگی است که آرامش او،
در گرو حل آنهاست .از طرفی ،محيط مدرسه و کالس درس ،بـه سـبب حجم روابط انسانی و مستمر
و پويا ،با هيچ سازمانی قابل مقايسه نيست.
مشارکتکننده شماره  « :11برامون دوره آموزش با کامپيوتر و اينترنت گذاشته بودن ولی با حجم
فشار کاری و باال رفتن سن ديگه نميشه ،حوصلم نميکشه بشينم پشت کامپيوتر امتحان بدم».
مشارکتکننده شماره « :6بايد طرح درس در میآوردم از اونجا که ديگه تو اون مرحله موندم ادامه
ندادم چون وقت گيره برای من تا من برم بگردم دنبالش و درستش کنم از تدريسم میمونم».
نداشتن سواد رسانهاي :اگر چه کاربرد آموزش مجازی جذاب و اجتنابناپذير است؛ اما نيازمند
مهارت های مانند :تشخيص و تعيين موقعيت و محل منابع اطالعاتی ،چگونگی دسترسی به اطالعات
موجود در منابع ،ارزيابی کيفی اطالعات به دست آمده ،ساماندهی اطالعات و به کارگيری اطالعات و به
کارگيری اطالعات به طور موثری است .پايين بودن سطح برخورداری يادگيرندگان مجازی از اين
مهارتها ،چالشی جدی بر سر راه استفاده از آموزش مجازی در سازمان است.
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مشارکتکننده شماره « :5خيلی از معلمها توانايی و سواد رايانهای کمی دارند و طرز استفاده از
کامپيوتر بلد نيستن به همين خاطر ديگران به جای اونها امتحان ميده».
 -9نداشتن زیرساختهاي الزم
الزمهی اجرای آموزش مجازی ارائهی امکانات به کارکنان و کاربران سيستم است .در
سازمانهايی که فنّاوری وارد میشود ابتدا بايد امکانات الزم و نيروی انسانی آزموده برای آن مهيا باشد
و به طور کلی اجرای آموزش مجازی مستلزم آمادهسازی و فراهم کردن زيرساختهايی است.
نداشتن امکانات نرمافزاري مناسب :پايين بودن سرعت اينترنت (محدوديت پهنای باند) و
مرورگرها موجب کاهش سرعت کاربران برای انجام فعاليتهای آموزشی میشود و بهرهوری عملکرد
آنان را کاهش می دهد ،در نتيجه سرعت پايين اينترنت (وسيع نبودن پهنای باند) و هزينه باالی
دسترسی به آن اجرای آموزش مجازی را با مشکل مواجه میکند (.)51
مشارکتکننده شماره « :1از ايراداتی هم که من برخوردم اين بوده که اينترنت ضعيف بوده،

امتحان قطع شده ،يک بار کال حدود  30نفر  40نفر معطل شديم ،کل امتحان بهم ريخت ...امکانات
الزم در ابتدا خيلی کم بود ،يواش يواش جور شده».
تجهیز نبودن کلیه مدارس به سیستمهاي کامپیوتري و اینترنت :اساس در آموزش مجازی
در مقايسه با آموزش سنتی متفاوت است؛ لذا چنانچه برای راهاندازی يک سيستم آموزش مجازی ،مبنا
بر زيرساختهای آموزش سنتی قرار گيرد ،مسلماً اهداف آموزش غير قابل تحقق خواهد شد .برای
اجرای آموزش مجازی در سطح نظام آموزشی ،بايد به چند محور توجه شود :تمهيد مقدمات ،قلمرو
عمليات ،مراکز مجری ،مديريت و سازمان ،مقاطع مورد عمل ،برنامة درسی و نحوه اعطای مدرک رسمی
(.)54
مشارکتکننده شماره  « :13تو مجازی مثالً میگن فالن دوره از اين ساعت تا اين ساعت قراره
برگزار بشه ،يکی نميتونه بره اينترنت ،يکی کامپيوتر نداره يا کال اصال بلد نيست».
بحث و نتیجهگیري
هدف اين مطالعه واکاوی ادراکات معلمان پيرامون آموزش ضمن خدمت مجازی بود که با استفاده از
تحقيق کيفی با رويکرد پديدارشناسی انجام گرفت .جمعآوری دادههای پژوهش از طريق مصاحبه
نيمهساختار يافته عميق انجام شد که تحليل اين مصاحبهها منجر به استخراج  9تم شامل :قابليت
دسترسی فارغ از زمان و مکان ،بهينه بودن ،تناسب با روشهای آموزشی و فناوریهای نوين،
حمايت های سازمانی ،مشکالت محتوايی ،مشکالت اجرايی ،مشکالت ارزشيابی ،مشکالت منابع انسانی و
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نداشتن زيرساختهای الزم گرديد که میتوانند ادراکات معلمان را از آموزش ضمن خدمت به تصوير
کشد .نتايج به دست آمده در اين پژوهش را میتوان با نتايج پژوهشهای يانوسچيک و همکاران (،)39
دوراکوا و کاستوالنيووا ( ،)42نوکا ( ،)55استريکر و همکاران ( ،)41دمتری آديس ( ،)40معينی و باتوبه
( ،)35بيگ محمدی ( ،)36موسوی وکوليوند ( ،)38همسو در نظر گرفت.
در ارتباط با قابليت دسترسی فارغ از زمان و مکان همانگونه که يانوسچيک و همکاران ()39
اشاره میکنند در جامعه مدرن ،فنآوریهای آموزش الکترونيکی به عنوان يک مدل آموزشی باعث
میشود تا برنامه درسی جذاب ،کارآمد ،انعطافپذير ،مقرون به صرفه و آسان در چارچوب آموزش و
پرورش سنتی ممکن شود .در تبيين اين مقوله کلی میتوان گفت ،روشهای سنٌتی آموزش ،ديگر
پاسخگوی تقاضای برای آموزش مداوم نيست ،در اين ميان آموزش مجازی به جای آموزش متعارف ،به
عنوان يک راهکار برای گذر به جامعهی اطالعاتی مطرح شده است .با در نظر گرفتن جامعه هدف برای
اين آموزش مشخص میشود که اين بخش شاغل با توجه به مسئوليتهای متنوع در بخشهای مختلف
سازمان آموزش وپرورش امکان شرکت مداوم در اين دورهها را ندارند ،بلکه با توجه به فرصتهای زمانی
مختلف که در اختيار دارند میتوانند در آموزشها شرکت نمايند که اين امکان به سادگی توسط
دورههای مجازی ممکن میشود .در واقع آمو زش مجازی توانسته مرزهای زمان ،مکان و مرزهای
سازمانی را کنار بگذارد و فراتر از اين مرزها به آموزش بپردازند.
در ارتباط با بهينه بودن نيز همانگونه که يانوسچيک و همکاران ( )39نشان دادند آموزش
الکترونيکی مقرون به صرفه است ،و چنانچه موسوی وکوليوند ( )38اشاره میکنند از ميان موانع
آموزش مجازی موانع مالی کماهميتترين موانع عنوان کردهاند .در اين زمينه میتوان گفت ،امروزه
مفهوم سواد ،ديگر توان خواندن و نوشتن نيست .به قول الوين تافلر در قرن بيست و يکم ،بیسوادان
آنهايی نيستند که نمیتوانند بخوانند يا بنويسند بلکه کسانی هستند که نمیتوانند ياد بگيرند و
بازآموزی کنند ()46؛ اين در حالی است که باتوجه به منابع کم ،نمیتوان به سادگی هزينههای هنگفت
آموزش را برای سازمان و فرد متحمل شد؛ لذا لزوم رویآوری به آموزشهای مجازی که امکان
صرفهجويی زمانی و مالی (هزينههايی از قبيل سفر ،حمل و نقل ،مسکن ،اتاف زمان و )56( )....را به
خوبی فراهم میآوردند به شدت احساس میشود.
درارتباط با تناسب با روشهای آموزشی و فناوریهای نوين اين يافته با نتايج يانوسچيک و
همکاران ( )39و معينی و باتوبه ( )35که نشان میدهند در جامعه مدرن ،فنآوریهای آموزش
الکترونيکی به عنوان يک مدل آموزشی به طور فزايندهای محبوب است ،همسويی دارد .از اينرو،
می توان گفت عصر جديدی با واسطه کامپيوتر و نظام يادگيری چند رسانهای بر اساس شبکه در حال
شکل گيری است ،فنٌاوریهای جديد اطالعاتی و ارتباطی روشهای يادگيری و در کل چگونه زيستن را
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تغيير داده اند و طرق جديدی را برای رسانش و تبادل دانش و اطالعات عرضه میدارند ،اين فنٌاوریها
میتوانند در جهت تقويت يا جايگزينی نظامهای آموزشی موجود مورد استفاده قرار گيرند (.)43
در زمينهی حمايتهای سازمانی همانگونه که نوکا ( )55نشان داد عواملی از قبيل؛ نگرش نسبت
به آموزش الکترونيکی ،تمايل به يادگيری از طريق آموزش مجازی ،دسترسی با امکانات اين شيوه
آموزشی ،اجبار و الزام به کاربرد شيوه آموزش مجازی و سودمندی روش آموزش مجازی به صورت
بالقوه بر ميزان استفاده کنندگان اين دورهها تأثير دارند .بنابراين ،با توجه به نيازهای جديد و روز
آموزش و توسعه نيروی انسانی يکی از مهمترين گامهای اساسی در جهت تحقق کارآمدی نيروی
انسانی آموزشهای مجازی ضمن خدمت است که با توجه به ميزان هزينه مورد توجه سازمانها قرار
گرفته و از مورد حمايت قرار میگيرد و همواره بهعنوان وسيلهای مطمئن در جهت بهبود کيفيت
عملکرد و افزايش کارايی و سودآوری سازمان استفاده میشود؛ لذا سازمانها برای جلب همکاری و
مشارکت کارکنان نسبت به مشارکت در دوره از طريق مسيرهايی چون درج در ارزشيابی نسبت به
تحريک مشارکت ايشان اقدام میکنند.
در ارتباط با مشکالت محتوايی چنانچه بيگ محمدی ( )1395نشان داد آمورشهای سنتی از
منابع اطالعاتی مناسبتری بهرهمند میبرند و تمرينها و تکاليف در اين آموزشها کارآمدتر بوده است.
در تبيين اين يافته می توان گفت فارغ از نوع آموزش چه حضوری و چه مجازی ،اساس يک سيستم
آموزشی را محتوای آن (سرفصلهای درس ،اهداف درسی ،تکاليف درس ،برنامه های آموزشی ،نحوه
سازماندهی درس ،حجم مطالب و به روزبودن) تشکيل میدهد؛ اما از آنجا که محتوا شاخصترين و
ملموس ترين مفهوم را در آموزش مجازی دارد ،کيفيت محتوا در آموزش مجازی بسيار مهم و مورد
توجه است؛ بااينحال ،تأمينکنندگان و توسعهدهندگان محتوای آموزش مجازی شناخت کمی نسبت
به فرايند يادگيری دارند و بيشتر بر بهرهوری تمرکز میکنند تا اثربخشی خود يادگيری .ضعف آگاهی
تامين کنندگان محتوا موجب غفلت آنان از اين مسئله شود که هر موضوعی به راحتی و بدون انجام
فرايند نيازسنجی آموزشی قابليت ارائه در فضا آموزش مجازی را ندارد .علت بروز اين مسئله را بايد در
تخصص ارائه دهندگان آموزش مجازی جستجو کرد.
در ارتباط با مشکالت اجرايی میتوان گفت پذيرش سيستم آموزش مجازی توسط فراگيران به
سطوح متفاوت فرهنگی آنان (از قبيل :اجتماعی ،شخصی ،سازمانی و انضباطی) بستگی دارد ( )57در
حالیکه برای موفقيت آموزش مجازی ،توجه به پسزمينههای متفاوت فراگيران و استفاده از اين
"تفاوت" به عنوان يک فرصت مهم يادگيری الزامی است و با وجود مزايايی که آموزش مجازی برای
يادگيرندگان به همراه دارد ،قابيليتهای ويژه آن تا زمانی قابل تداوم است که چالشهای فراروی آن به
خوبی شناسايی شده و برای آنها راهحلهايی نيز در نظر گرفته شوند .شايد به خاطر کم توجهی به
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همين چالش ها است که هنوز نسبت به اينکه چرا برخی از يادگيرندگان ،فرايند آموزش خود را پس از
مدتی در محيط آموزش مجازی متوقف میکنند ،شناخت کمی وجود دارد.
در زمينهی مشکالت ارزشيابی دوراکوا و کاستوالنيووا ( ،)2012به موضوع ارزشيابی در
آموزشهای مجازی اهميت میدهند .در در اين زمينه میتوان گفت که ارزشيابی يکی از مهمترين
گامهای اجرا و توسعه آموزشهای مجازی است که اغلب مورد کمتوجهی و غفلت واقع میشود؛ در
حالیکه با انجام فرايند ارزشيابی است میتوان ميزان اثربخشی سيستم آموزش مجازی را تجزيه
وتحليل کرد .اين مقوله کلی در پژوهش حاضر با زيرمقولههای بیاعتباری نتايج ،نامناسب بودن زمانی و
ايجاد فرصت برای سودجويان منعکس شده است.
در ارتباط با مشکالت منابع انسانی دمتری آديس ( )40نشان داد که مهمترين دليل عدم استفاده
معلمان از فناوری اطالعات و ارتباطات را عدم آشنايی آنها با فناوری اطالعات و احساس عدم اطمينان
بيان نموده است .در تبيين اين يافته میتوان گفت ،اضطراب کامپيوتر به عنوان ترس و اضطراب ناشی
از مواجهه با پيچيدگیها و ناشناختههای نرمافزاری و سختافزاری کامپيوتر شناخته و تعريف شده است
که راهی جز عبور از آن و يادگيری فنون فناوری در دنيای کنونی نمیتوان متصور بود .اين فقدان
دانش و مهارت تکنولوژيکی شامل ارزيابی نيازهای آموزشی ،جستجو در اينترنت ،مديريت اطالعات،
مهارتهای مطالعه و سازماندهی ،مهارتهای مختص فناوری اطالعات ( )58میشود و عواقبی نيز چون
شکست و نگرش منفی نسبت به آموزش مجازی را به دنبال دارد ،تحقيقات نشان میدهند که معلمان
معموال نگرش و باور مثبتی نسبت به تکنولوژی و بکارگيری آن در فرايند آموزش و يادگيری ندارند
( )59و غالباً نسبت به آن موضع کنارگيرانه دارند .اين امر بخصوص در افرادی با سطح تحصيالت
پايينتر و يا کارکنان مسن که خود را در آستانه سالهای بازنشستگی میبينند بيشتر خود را نشان
میدهد .اين افراد انگ يزه پايينی برای يادگيری دارند و زحمت يادگيری اين مفاهيم را در برابر استفاده
کوتاهمدت از آن در دوره های مجازی مفيد نمیدادند.
در ارتباط با نداشتن زيرساختهای الزم همانگونه که استريکر و همکاران ( )41اشاره میکنند در
دسترس بودن زيرساختها تا حد نسبتاً زيادی در موفقيت ،اجرا و استقرار آموزش مجازی مفيد است .از
اين رو ،میتوان گفت که معلمان برای اينکه بتوانند از ابزارهای الکترونيکی و آموزشهای آنالين در
فرايند تدريسشان استفاده کنند ،نياز به اصالح و توسعه منابع خود متناسب با پيشنيازهای آموزش
مجازی دارند و باوجود اهميّت زيرساختهای فناوری و لزوم فراهم کردن دسترسی مناسب به آنها،
مدرسان مجازی معموالً از ضعف دسترسی به اين زيرساختها بويژه پهنای باند وسيع (اينترنت
پرسرعت) ناراضی هستند ( )60کمبود امکانات ناشی از ضعف بودجه ،امکانات ،و فضای مناسب برای
استفاده بهينه از آموزش مجازی است .همانگونه که اشاره شد ،برای به کارگيری آموزش مجازی،
سرمايهگذاری مالی عاملی حياتی است .يکی از مهمترين چالشهای مالی برای به کارگيری آموزش
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 اين بخش. فقدان سرمايهگذاری و تخصيص بودجه توسط مسئوالن و سياستگذاران است،مجازی
هزينههای اجرايی سبب تجهيز مدارس به سيستمهای موردنياز برای برقراری رابطه اوليه برای آموزش
.مجازی میشود
 با توجه به يافتههای پژوهش پيشنهاد میشود؛ به ايجاد زيرساختهای مناسب قبل از،از اينرو
اقدام به ايجاد آموزشهای مجازی توجه شود؛ کارگاههايی جهت آموزش حضوری مهارتهای فناوری و
کامپيوتری قبل از اقدام به ايجاد آموزشهای مجازی ايجاد شود؛ پشتيبانیهای آنالين در مورد نحوه
 ايجاد شود؛ دورههای ضمن خدمت به روش کارگروهی و پروژه ای برگزار شوند؛ محتوای... آموزش و
 آگاهی از نيازهای آموزشی و، به روز بودن،آموزشی دورههای ضمن خدمت از لحاظ کاربردی بودن
، از اين رو بازنگری در نظام آموزش ضمن خدمت.بهبود عملکرد معلمان در حد ضعيف بوده است
 يک،چگونگی انتخاب محتوا و روش اجرای دورههای کارآموزی پيش از خدمت و حين خدمت معلمان
 يافتههای اين پژوهش نشان میدهد که آمادگی و عالقمندی برای افزايش مهارت.ضرورت اساسی است
 در حالی که آشنايی چندانی با آموزشهای مجازی،در معلمان در زمينه فناوری های جديد وجود دارد
 برای ايجاد و افزايش دانش الزم در، دورههای آموزشی، کارگاه، برگزاری سمينار.و فناوریهای نو ندارند
.معلمان و کارشناسان و برنامهريزان آموزش ضمن خدمت میتواند نقشی سازنده داشته باشد
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چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسايی موانع و چالش های موفقيت مربيگری مديران در صنعت پتروشيمی میباشد که بدين منظور
از روش پژوهش ترکيبی استفاده شده است .در بخش کيفی برای استخراج شاخصهای موانع از روش تحليل مضمون
کالرک و براون ( ) 2006استفاده شده است؛ به اين معنا که با بررسی تحقيقات موجود در اين زمينه موانع در قالب مضامين
پايه ،مضامين سازمان دهنده و مضامين فراگير کدگذاری شدند .که نهايتاً با استفاده از روش تحليل مضمون پرسشنامهای با
 40گويه استخراج شد و جهت آزمون آن از روش تحليل عاملی مرتبه سوم با رويکرد حداقل مجذورات جزئی استفاده شد.
جامعه آماری  167نفر از مديران ،معاونين و روسای پتروشيمی بودند که  116نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به
روش نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب و جهت تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار  SMARTPLSاستفاده شد .نتايج
تحليل عاملی مرتبه سوم نشان داد که ضعف مهارت ارتباطی و حل مسئله ،ضعف مهارت ارائه بازخورد ،سبک مديريتی
نامناسب ،عدم تدوين اهداف واقع بينانه و پايبندی به آن ،رفتارها و نگرش نامناسب مربی ،تمايل متربی به سبک دستوری،
عدم اعتماد به مربيان ،فقدان انگيزه متربی ،فرهنگ سازمانی نامناسب و فقدان آگاهی ،ضعف ساختاری و عدم حمايت
مديران ارشد ،سيستمهای حمايتی نامناسب مديريت منابع انسانی و حامی نبودن فرهنگ ملی میتوانند به عنوان موانع
موفقيت مربيگری مديران در صنايع پتروشيمی در نظر گر فته شوند .عالوه براين نتايج نشان داد که موانع مرتبط با مربی
( ،)0/91موانع درون سازمانی ( ،)0/81موانع برون سازمانی ( )0/68و موانع مرتبط با متربی ( )0/55به ترتيب دارای
بيشترين و کمترين تأثير بر موفقيت مربيگری مديران هستند .نتيجه نهايی اينکه مدل آزمون شده موانع موفقيت مربيگری
مديران ،از روايی و پايايی مناسبی برخوردار است و میتواند در صنعت پتروشيمی مورد استفاده قرار گيرد.
کلیدواژهها :مربيگری ،مربيگری مديريتی ،موانع مربيگری مديريتی ،شرکت ملی صنايع پتروشيمی.

 1اين مقاله برگرفته از رساله دکتری میباشد.
 2استاديار ،گروه مديريت منابع انسانی و کسب و کار ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران( .مسئول مکاتبات
)a.hassanpoor@khu.ac.ir
 3استاديار ،گروه مديريت منابع انسانی و کسب و کار ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران.
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مقدمه
امروزه سازمانها در جهانی پويا ،رقابتی و محيطی چالش برانگيز فعاليت میکنند ( ،)1که برای ادامه
حيات در چنين محيطی تغيير نقشهای مديريت ( )2و توانمندسازی منابع انسانی به منظور افزايش
تحقق اهداف ،توسعه و پشتيبانی آنها و کاهش مقاومت در مقابل تغيير در سازمانها به عنوان يک
ضرورت است ( .)3مديرانی که مربيگری را به عنوان يکی از موثرترين روشهای توسعه افراد و يک
رويکرد قدرتمند برای مديريت عملکرد ( )4و يک استراتژی توسعه سازمان که میتواند رابطه کارکنان-
مدير را بهبود بخشد پذيرفته باشند ( .)5کتاب و مقاالتی در مورد مربيگری مديريت وجود دارد که
منعکس کننده افزايش روزافزون محبوبيت آن در بين دانشمندان و متخصصان مديريت است و اين
رويکرد در حال حاضر به عنوان يک راه بالقوه برای بهبود فرايندهای يادگيری در سازمانها و در نتيجه
بهبود مزيت رقابتی به شمار میرود ( )6و اين تقاضای فزاينده در متخصصان ،مصرفکنندگان و
مدرسان مربيگری ايجاد انگيزه کرده تا از تخصصیشدن اين صنعت به منظور تضمين کيفيت خدمت
مربيگری حمايت نمايند .هر چند که شناخت آن به عنوان يک حرفه هنوز ناهمگون و محل اختالف
است و حوزههای مختلف ديدگاههای متضادی دربارة مشروعيت آن دارند (.)7
از اينرو میتوان گفت سازمانها به دليل تغيير سريع ماهيت کار ،پيشرفتهای تکنولوژيکی و رقابت
جهانی ،نياز به رويکرد رهبری متفاوت برای حفظ و توسعه کارکنان دارند که مربيگری مديريت در سال
های اخير به عنوان يک راهکار جديد مديريتی در سازمانها مورد توجه قرار گرفته است ( .)8مربيگری
نخستين بار در دهة  1950در ادبيات مديريت نمايان شد .مديران شروع به استفاده از مربيگری کردند
زيرا اين گونه تلقی می شد که مدير دارای مسئوليت بهبود عملکرد زيردستان خود از طريق نوعی رابطة
استاد و شاگردی است .مربيگری در آن زمان اغلب به شکل «مربيگری رئيس» برای کارکنان بود .در
اواسط دهة  ،1970مربيگری ورزشی راه خود را آغاز کرد و به يک جايگاه مديريتی دست يافت و از دهة
 ، 1980مربيگری به عنوان يک روش آموزشی در بطن توسعة مديريت معرفی شد .امروزه ،ادبيات
مديريت با مربيگری ،توسعة دوران شغلی (کارراهه) ،توسعة مديريت در بلند مدت ،تيمسازی و عملکرد
فردی پيوند خورده است (.)9
با وجود شناخته شده بودن مربيگری به عنوان ابزاری توسعهای در سازمانها ،بسياری از مديران فرصت
بهرهمندی مؤثر از آن را نمیيابند و عليرغم پذيرش نقش مربيگری به عنوان مزيت رقابتی سازمان،
مديران به ندرت به اين فعاليت میپردازند و معموالً مهارتهای الزم برای اجرای آن را نيز ندارند (.)10
همچنين با وجود محبوبيت موضوع مدير به عنوان مربی ،فقدان تحقيقات نظری يا تجربی در خصوص
آن وجود دارد ( )11با توجه به بررسیهای صورت گرفته بيشتر پژوهشهای انجام شده در زمينه
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مربيگری يا مربيگری مديريتی يا به تعريف و شناسايی زوايای مختلف مفهوم مربيگری پرداختهاند ()12
و يا تأثيرات اين شيوه بر عملکرد کارکنان نظير رضايت شغلی ،تعهد حرفهای و تعهد سازمانی ()13؛
مديريت استرس و اعتماد به نفس ()14؛ اعتماد سازمانی ()15؛ تمايل به ترک خدمت و نگرشهای
شغلی ()16؛ بررسی تأثير مربيگری بر آموزش منابع انسانی ()18( )17؛ نقش مربيگری مديريتی در
جهت توسعه منابع انسانی ()19؛ تأثير مربيگری بر کارکنان و عملکرد سازمانی ()20؛ تأثير مربيگری
مديريتی بر کارکنان و عملکرد آنها ()22( )21؛ صنعت مربيگری در حال ظهور :بيداری در متخصصان
توسعه منابع انسانی ( )23را شناسايی کردهاند ولی در هيچيک از پژوهشها به موانع مربيگری مديران
به طور خاص پرداخته نشده است .هر چند در برخی از پژوهشها از جمله امکانسنجی به کارگيری
مربيگری در فعاليتهای آموزش و بهسازی منابع انسانی شرکت ملی نفت ايران ()24؛ شناسايی موانع
اجرای اثربخش مربيگری مديريتی «در مواجهه مدير با عملکرد نامطلوب کارشناس» و مکانيزمهای
اثرگذاری موانع ()25؛ به موانع موفقيت مربيگری اشاره شده است ولی تمرکز در اين پژوهشها بر روی
به کارگيری مربيگری در آموزش و بهسازی منابع انسانی بوده و در دل آن به موانع نيز اشاره کردهاند و
در هيچيک از پژوهشهای مذکور به طور دقيق ،جامع و خاص به بررسی موانع و چالشهای موفقيت
مربيگری مديران نپرداختهاند .از اينرو با توجه به رشد روزافزون مربيگری به عنوان شيوه نوين مديريتی
و تاکيد بر نقش مربيگری به عنوان يک مزيت رقابتی برای سازمانها ،به نظر میرسد موانعی وجود دارد
که عليرغم مزايای مشهود سبک مربيگری مديريتی همچنان از نظرها مغفول مانده است.
از طرف ديگر شرکت ملی صنايع پتروشيمی بهعنوان جامعه هدف يک سازمان توسعهای و از صنايع
پيشرو در اقتصاد کشور با اتّکاء به بيش از نيمقرن تجربه کارآمد و با رسالت برنامهريزی کالن ،سياست-
گذاری ،تنظيمگری ،بسترسازی و پشتيبانی توسعه پايدار صنعت پتروشيمی ،برای ارتقاء کيفيت زندگی
مردم ،نقش مهمی را در تحقق برنامههای راهبردی و توسعه اقتصادی کشور و تحقق توسعه پايدار ايفا
میکند .تحقق رسالتها و مأموريتهای نامبرده ،نيازمند بهرهمندی از سرمايههای انسانی و فکری خود
و بررسی موانع و چالشهای توسعه پايدار صنعت و تالش در راستای رفع آنها است .بهمنظور تحقق
مسائل بيان شده ،در اين شرکت به طراحی مدل مفهومی و فرايند مديريت عملکرد با مراحل  -1هدف-
گذاری و برنامهريزی اول دوره  -2هدايت ،حمايت و مربيگری طی دوره  -3ارزيابی عملکرد در پايان
دوره  -4مرور و بازنگری و بهبود عملکرد نمودند و به منظور تحقق فرايند مربيگری اين چرخه ،شروع
به طراحی دوره های آموزشی با هدف پرورش مربی و ايجاد انگيزه و آگاهی در مديران و کارکنان،
فرهنگسازی در اين حوزه و حرکت به سمت مربی و متربی بودن نمودند .با وجود تالشهای بسيار
خروجی که مدنظر داشتند محقق نشد و چرخه مربيگری معيوب ماند .از اينرو ،با توجه به مطالب
موصوف و خأل موجود در فرايند مربيگری و باالخص فرايند مربيگری مديران ،اين پژوهش درصدد آن
برآمد تا با به شناسايی موانع و چالشهای موفقيت مربيگری مديران و اولويت بندی آن در اين صنعت
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بپردازد .از اينرو شناسايی موانع و چالشهای موفقيت مربيگری مديران شرکت ملی صنايع پتروشيمی
به منظور طراحی برنامههای راهبردی در جهت رفع آن در جهت توانمندسازی سرمايههای انسانی و
فکری شرکت و بهرهبرداری از آنان در راستای تحقق ماموريت و چشمانداز استراتژی کالن و استراتژی
حوزه منابع انسانی از ضروريات اين صنعت میباشد .لذا اين تحقيق با در نظر گرفتن اين خالء
تحقيقاتی به دنبال پاسخگويی به اين سوال میباشد :موانع و چالشهای موفقيت مربيگری مديران
کدامند و از چه اولويتی برخوردارند؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
همچنين در راستای مبانی نظری پژوهش حاضر میتوان گفت مربيگری نخستينبار در قرن پانزدهم در
انگلستان مورد استفاده قرار گرفت؛ اما بهکارگيری آن در مديريت و بهسازی منابع انسانی به اواسط دهه
 1980برمیگردد ( .)17امروزه ايده و فلسفه اساسی و بنيادی مربيگری به معنای يک مشارکت
همکارانه و فعال است ( )26که در طول قرنها توسعه يافته تا به شکل امروزی مربيگری افراد رسيده
است ( )27که ريشههای آن را میتوان در رشتههايی مثل روانشناسی ،مديريت ،ورزش و آموزش
جستجو کرد .هريس )1999( 1مربيگری را به سه دوره تقسيم میکند :دورة آغازين ( 1979ـ )1950
شامل مربيانی با مجموعهای از روشهای ترکيبی توسعة سازمانی و روانشناسی؛ دورة ميانی
(1994ـ )1980که اوج تالشهای استانداردسازی و حرفهایگری بود و دورة اخير ( 1995تا به امروز)
که ويژگی آن عبارت است از انفجار انتشار اطالعات در مورد مربيگری و تأسيس سازمانهای مربيگری
حرفهای میباشد (.)28
با توجه به تاريخچه و زمان پيدايش مربيگری تعاريف مختلفی از مربيگری صورت گرفته است؛ از جمله
مربيگری فرايندی است به منظور بهرهگيری از نقاط قوت منحصر به فرد اشخاص و کمک به آنها در
بهبود نقاط ضعف با يک ذهنيت متمرکز بر بهبود مستمر میباشد ( .)29از سويی مربيگری به عنوان
يک مداخلهی فوری برای کمک به افراد برای قبول مسئوليت تغيير در رفتار يا روشهای تفکر به
منظور دستيابی به اهداف معنیدار تعريف شده است ( .)30همچنين مربيگری به افراد کمک میکند،
توانايی منابع داخلی خود را تعيين و به آن تکيه کنند و آنها را از جايگاهی که دارند به جايگاه مورد نياز
يا مطلوبشان حرکت میدهد .مربيگری بخشی از برنامههای گستردهتر مديريت و رهبری در سازمانها
است ( .)31در تعاريف مربوط به مربيگری با وجود اختالف نظرهای زياد نقطه اشتراک اغلب تعاريف
اين است که فرد به عنوان يک کل به رسميت شناخته میشود و اعتقاد بر اين است که کارکنان تمام

1- Harris
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ويژگیها و منابع مورد نياز برای توسعه را در اختيار دارند و اين کار مربی میباشد که استعداديابی نمود
و تالش کند استعدادهای بالقوه را بالفعل نمايد ( )32و اکثر آنها مربيگری را به عنوان روابط مشترک
بين مربيان و متربيان به منظور دستيابی به نتايج حرفهای يا پيشرفت شخصی تعيين میکنند که
توسط مربيان ارزيابی میشود (.)33
از سويی مفاهيم جديدتر مربيگری به فراسوی مساله محوری و به سمت نوعی توسعهمحوری رفتهاند
که در آن مربيگری يک فرآيند روزمره برای کمک به کارکنان جهت شناخت فرصتهای بهبود عملکرد
و توانمندسازی کارکنان برای گذر از سط وح قبلی عملکردشان و يک فرآيند يادگيری طراحی شده برای
ارائه راهنمايی ،تشويق و حمايت از يادگيرندگان قلمداد میشود .در ادبيات تحقيق شکلهای مختلف
مربيگری شناسايی شدهاند مانند مربيگری اجرايی ،مربيگری زندگی يا مربيگری شغلی ( ،)7مربيگری
ورزشی ،مربيگری حرفهای( ،)34مربيگری مهارتها و عملکرد ( ،)35مربيگری کارکنان ( ،)36مربيگری
کسب و کار ( )37که هر يک نشان دهنده اهداف خاص و انواع ارتباط مربی -متربی میباشد اما به طور
کلی هدف مشترک انواع مربيگری برای کمک به افراد ،گروهها يا سازمانها برای بهبود عملکرد و ارتقاء
شايستگیها میباشد .از ميان انواع مربيگری ،مربيگری مدير يا مدير به عنوان مربی بيشتر از ساير انواع
مربيگری رواج دارد ( .)38در آغاز راه شکلگيری مربيگری مديريتی بسياری از کارفرمايان آن را به
عنوان راهی برای حل نقاط ضعف شغلی و افزايش کارايی روزانه کارمندان اجرا میکردند اما امروزه در
سازمانها ،کارفرمايان توسعه و مديريت منابع انسانی را با برنامهريزی و اجرای مربيگری مديريتی به
منظور ارتقای سازمانی و «توسعه حرفهای» کارکنان ايجاد میکنند (.)39
همچنين محققان بسياری به مزايای مدير به عنوان مربی پرداختهاند .مربيگری مديريتی که در محيط
کار رخ میدهد فعاليتها و تجارب شغلی به ابزاری برای يادگيری تبديل میشوند که از طريق بازخورد
منظم ،سازنده و مهم از مديران میتواند به موفقيت کلی عملکرد بيفزايد ( .)40مزايای استفاده از
مربيگری مديريتی مواردی مانند يادگيری ،افزايش خودآگاهی ،صرفهجويی در هزينه ،افزايش تعهد به
سازمان ( ،)41ارتقاء مهارتهای ارتباطی ،افزايش اعتماد به نفس ،بهبود بهرهوری ،کاهش استرس،
افزايش خوداکتشافی ،بهبود کيفيت زندگی و سالمت ،روابط بهتر با همکاران و روابط خانوادگی بهتر
میباشد که توسط بسياری از محققان به اثبات رسيده است (.)42
عليرغم مزايای مشهود مربيگری و اين حقيقت که مربيگری در اصل متربيان را قادر میسازد تا بينشی
نسبت به مسائل و چالشهای اساسی که با آنها روبه رو میشوند ،بدست آورند و آنها را هدايت می-
کند تا از آنها به منظور ايجاد تغييراتی مطلوب در موقعيتی واقعی استفاده نمايند ( .)43اما مديران و
کارکنان آنقدر عادت کرده اند بدون مربيگری صحبت کنند که حس روشنی از نحوة يکپارچهسازی آن
با کارهای معمول خود ندارند .به نظر میرسد کارکنان مربيگری را نمیخواهند زيرا به نداشتن آن
عادت کردهاند ( .)44حتی باتجربهترين مربيان نيز نقايصی در کار خود دارند که میتواند بر اثربخشی

166

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال هشتم ،شماره  ،30پاييز 1400

مربيگری اثر بگذارد ( .) 45در ادامه ادبيات و پيشينه مربيگری مديران مورد بررسی قرار گرفت و به
خالصهای از تحقيقات صورت گرفته اشاره گرديده است:
جدول  :1خالصه پیشینه پژوهش
عنوان پژوهش

روش تحقیق

نتایج

منابع

ارائة الگوی فرهنگ
مربيگری در پارکهای
علم و فناوری کشور

رويکرد کيفی (داده بنياد ) /جامعه آماری  23نفر
از پارکهای علم و فناوری کشور  /ابزار گردآوری
داده مصاحبههای نيمه ساختار /تحليل به روش
مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی

در اين پژوهش مقولهها و محورهای شرايط
مداخلهگر فرهنگ مربيگری ،عدم انعطافپذيری
ساختارهای دولتی و سياستهای باالدستی،
انتصاب سياسی مديران و فشارهای سياسی و
ارزشهای فرهنگی حاکم بر جامعه میباشد.

()48

مدلسازی ايفای نقش
مربيگری مديريتی
مديران

رويکرد کيفی (داده بنياد ) /جامعه آماری  16نفر
از نخبگان دانشگاهی و خبرگان صنعت نفت /ابزار
گردآوری داده مصاحبههای نيمه ساختار /تحليل
به روش مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی

در پژوهش حاضر دو دسته مولفه به عنوان
عوامل مداخلهگر ،عوامل فردی (آگاهی مديران از
نقشها و نگرش مديران) ،عوامل سازمانی
(فرهنگی ،سيستمی ،ساختاری) شناسايی شدند.

()50

شناسايی موانع
اجرای اثربخش
مربيگری مديريتی
در يک واحد خدمات
مرکز داده دربرابر
عملکرد نامطلوب
کارشناس

رويکرد کيفی (داده بنياد ) /جامعه آماری  18نفر
از مديران و کارشناسان صنعت مرکز داده /ابزار
گردآوری داده مصاحبههای نيمه ساختار /تحليل
به روش مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی

در اين پژوهش  3دسته مکانيزم اصلی اثرگذاری
موانع شناسايی شدند :اول اينکه عوامل
شناسايی شده مانع بروز رفتارهای مربيگری از
جانب مدير در برابر عملکرد نامطلوب کارشناس
میشوند .دوم اينکه برخی عوامل مانع يادگيری
کارشناس با وجود بروز رفتارهای مربيگری مدير
می شوند .سوم اينکه موانع باعث تضعيف رابطه
کاری مدير و کارشناس با وجود بروز رفتارهای
مربيگری مدير میشوند.

()25

فرهنگ مربيگری:
مبتنی بر ديدگاه
مديران به عنوان
مربی

رويکرد کيفی  /جامعه آماری مديران منابع
انسانی و مديران کل در تمام ايالتهای استراليا
 200 +کارمند /نظرسنجی آنالين  /تحليل از
طريق کدگذاری

مهمترين عناصر برای ايجاد فرهنگ مربيگری
مديران عالی آموزش ،همسويی با ارزشهای
سازمانی (مالکيت ،توانمندسازی ،همکاری و
احترام) ،شفافيت مزايا و فرايندهای رسمی،
پررنگ کردن نقش مربيگری ،خوديادگيری
فعاالنه و تبليغ فوايد چنين فرهنگی میباشد.

()67

تأثير مربيگری
مديران بر افزايش
صالحيتهای
شخصی آنان

رويکرد ترکيبی (کمی-کيفی) /جامعه آماری 30
نفر مدير پروژه و  30نفر ناظر  11سازمان
مختلف اسپانيايی /ابزار گردآوری دادهها مصاحبه
 /گروه آزمايش-کنترل

نتايج نشان داد مربيگری مديريتی بيشترين تأثير
را در رفتارهای مربوط به هدايت و حمايت از
کارکنان و تشويق آنان به يافتن راهبردهای
مقابله با موقعيتهای چالش برانگيز دارد.

()68

روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش ترکيبی در قالب دو بخش کيفی و کمی سازماندهی شده است:
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بخش کیفی :در بخش کيفی برای استخراج شاخصهای موانع از روش تحليل مضمون کالرک و
براون )2006( 1استفاده شده است؛ به اين معنا که با بررسی تحقيقات موجود در اين زمينه موانع در
قالب مضامين پايه ،مضامين سازماندهنده و مضامين فراگير کدگذاری شدند .بدين منظور ابتدا محقق
به مطالعه منابع نظری و کتابهای مرجع در زمينه مربيگری مديران پرداخته شد .براين اساس موانع
موفقيت مربيگری مديران در پژوهشهای مختلف شناسايی و دستهبندی شد .نتايج در جدول شماره 2
در بخش يافتههای کيفی آورده شده است .براساس اين جدول  40موانع فرعی شناسايی شد که بر
مبنای آن پرسشنامهای با  40گويه تهيه شد .خروجی مطالعات توسط  5نفر از متخصصان و اساتيد
حوزه مديريت و مربيگری مورد ارزيابی ،پااليش و تأييد قرار گرفته است.
بخش کمی :در بخش کمی به روش پيمايش پرسشنامه موانع و چالشهای موفقيت مربيگری مديران
در صنايع پتروشيمی به روش تحليل عاملی تأييدی مرتبه سوم آزمون شده است .به عبارت ديگر ،از
آنجايی که هدف اين پژوهش تعيين ساختار عاملی پرسشنامه و آزمون مدل موانع موفقيت مربيگری
مديران است لذا از روش تحليل عامل تاييدی مرتبه سوم با رويکرد حداقل مجذورات جزئی با نرمافزار
 SmartPLSاستفاده شده است.
روایی :روايی پرسشنامه به کمک روايی سازه (جدول  )4روايی واگرا (جدول  )6و روايی همگرا
(متوسط واريانس استخراج شده) (جدول  )5مورد بررسی قرار گرفت و تأييد شد.
پایایی :پايايی پرسشنامه به کمک ضريب آلفای کرونباخ و پايايی ترکيبی (جدول  )5مورد بررسی قرار
گرفت تمام ضرايب آلفای کرونباخ و پايايی ترکيبی باالی  0/7بوده و پايايی پرسشنامهها تأييد شد.
حجم نمونه و شیوه نمونهگیری
جامعه آماری تحقيق شامل مديران ،معاونين و روسای شرکت ملی صنايع پتروشيمی (واحد ستادی) به
تعداد 167نفر به صورت رسمی و مدت معين میباشند که  116نفر از آنان با استفاده از فرمول
کوکران به روش نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شدند .با توجه به هدف اصلی اين پژوهش ،يعنی
ساخت ابزاری برای شناسايی موانع موفقيت مربيگری مديران در صنعت پتروشيمی ،براساس موانع
شناسايی شده در بخش کيفی پرسشنامهای با  40گويه (پرسشنامه شناسايی موانع موفقيت مربيگری)
توسط محقق تهيه و تدوين شد .در اين بخش تهيه شد .سپس پرسشنامه به  5نفر از متخصصان و
اساتيد حوزه مديريت و مربيگری تحويل داده شد تا ميزان مناسب بودن گويهها با راهبردهای مرتبط با
آن با عالمت در گزينههای مناسب و ضروری ،مناسب و غيرضروری و نامناسب مشخص بنمايند .اساتيد
و متخصصان ميزان تناسب هر گويه با هدف تعيين شده را عالمتگذاری نمودند .با توجه به توصيههای
1- Clarke & Braun
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متخصصان و برطرف نمودن ساير مشکالت موجود در پرسشنامه ،نتيجه نهايی بر روی گروه نمونه اجرا
شد .نحوه نمرهگذاری پرسشنامه درطيف ليکرت از بسيار زياد ( )5تا بسيارکم ( )1میباشد.
یافتههای پژوهش
بخش کیفی :در بخش کيفی به منظور شناسايی موانع و چالشهای موفقيت مربيگری مديران در
صنايع پتروشيمی و تدوين پرسشنامه از روش تحليل مضمون ادبيات استفاده گرديد (جدول .)2
جدول  :2موانع موفقیت مربیگری مدیران
موانع کلی(مضامین
فراگیر)

موانع
اصلی(مضامین

موانع فرعی(مضامین پایه)

منابع

سازماندهنده)

ضعف مهارت
ارتباطی
و حل مسئله

موانع مرتبط با مربی
ضعف مهارت
ارائه بازخورد
سبک مديريتی
نا مناسب

عدم ارائه زمان به متربی برای واکاوی انديشه و بيان افکار
درونی (در يک گفتگوی مربيگری تعاملی ،مربيگری مبتنی بر
توانايی متربی برای واکاوی افکار و تجربيات خود به شکلی
است که باعث تکامل نگرش و يادگيری او شود .اگر متربيان
مجبور باشند مستمراً با آن چه گوش کنند که مربی میگويد،
مربيگری اثربخش نخواهد بود)

()45

دچار خطاهای ادراکی شدن (اين دامی است که میتوان به
راحتی به درون آن افتاد .وقتی مربی زياد مربيگری میکند،
گاهی اوقات آن چه متربی میگويد شبيه به آن چيزی است
که ديگر متربيان در گذشته پيرامون آن بحث کردهاند .از آن
جا که مربی فکر میکند اين گفتگو يا اين وضعيت مانند قبل
است ،انتظار دارد ساير جنبهها نيز يکسان باشند .اين باعث
میشود مربی ديگر حقايق اين وضعيت و همچنين راهحلها و
روش رسيدن به آنها را نيز يکسان تلقی کند)

()45

فقدان رشد تفکر اکتشافی و مهارتهای حل مسئله (مديران
به جای طرح سواالت اکتشافی و هدايتگرايانه در راستای
رشد کارکنان و تفکر اکتشافی و حل مسئله صرفاً بر مشخص
کردن «غلط» و «درست» کارها تمرکز میکنند)

()46

عدم ارائه بازخورد هدفمند و صحيح (عدم ارائه بازخورد از
سوی مديران درباره انتظارات عملکرد و نحوة سنجش عملکرد
به کارکنان)

()10( )36
()47

سبک مديريت مقتدرانه و آمرانه (اگر مربيان به دليل
خوگرفتن به سبک رهبری اتوکراتيک بيش از حد نسبت به
عملکرد رفتاری سختپسندانه و آمرانه باشند ،کارکنان هرگونه
تالش را متوقف خواهند کرد)

()49( )48
()44( )46
()47

نگرانی مديران به از دست دادن کنترل امور ،شهرت و موقعيت

()51( )50
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(نگرانی مديران از توسعه زيردستان خود به علل مختلف از
جمله ترس از جانشينی زيردستان و از دست دادن موقعيت
شغلی ترجيح میدهند که به شيوه مقتدرانه با کارکنان خود
رفتار کنند)

عدم تدوين
اهداف واقع
بينانه و پايبندی
به آن

رفتارها و نگرش
نامناسب مربی

تالش برای کنترل يا احاطه بر گفتگو (اگر مربی مسير يا
محتوای گفتگو را به روشی کنترل کند که مانع از جريان
طبيعی آن شود ،نتيجة آن معکوس خواهد بود .برای مربی
مهم است که در فرايند مربيگری توازن ميان حفظ تمرکز
گفتگو و حمايت از جريان طبيعی آن را حفظ کند)

()45

دشوار بودن تغيير ناگهانی نقش مدير به مربی (برای مديران
تغيير ناگهانی از سبک دستوری به مربی بودن دشوار است)

()46

عدم تعهد مديران نسبت به اهداف کارکنان (مديران نسبت به
اهداف کارکنان خود احساس تعهد و مسئوليتی ندارند)

()28( )52
()53

عدم وجود رفتار هدفمند (مربی بايد دربارة آن چه میشود،
هدفمند عمل کند تا يک چشمانداز متوازن را دربارة
موقعيتهای موجود حفظ کند)

()25( )45

اهداف مبهم سازمانی و عملياتی (مديران معتقدند ابهامات
زيادی در اهداف سازمان و اهداف واحد خود دارند ،گاهاً
اهداف نيز مشخص است اما به شکل موثری به اجزای الزم
خرد نمیشوند و يا اطالع رسانی عملياتی انجام نمیشود)

()46( )53

عدم کنترل حاالت احساسی و هيجانی (حاالت احساسی
مساعد برای مربيگری عبارتند از احساس راحتی ،آگاهی،
تمرکز ،هدفمندی و  ....حاالت احساسی که احساس خشم،
خصومت ،فرسودگی ،ناشکيبايی ،اضطراب يا  ...کمکی به
مربيگری نمیکنند)

()45

جستجو برای راهحل کامل و کمالگرايی (مربيگری معموالً
فرآيندی مستمر است که در آن يادگيری و ديدگاهها در بين
جلسات مربيگری ظهور میکنند .برای يک مربی ،تالش برای
توليد نتايج هميشه سريع و حيرتآور میتواند کل نگرش او
در قبال گفتگو را پيچيده سازد)

()45

تالش برای خوب به نظر رسيدن در گفتگو (وقتی مربی تالش
يا انرژی خود را صرف خوب به نظر رسيدن در گفتگو میکند
که به عنوان فردی با تجربه ،دانا و حرفهای به نظر برسد
حواس او از کيفيت و اثربخشی مربيگری پرت میشود)

()45

تحسين کاذب (وقتی مربيان ،کارکنان خود را تحسين
میکنند اما واقعاً به آن اعتقاد ندارند ،زيردستان متوجه آن
خواهند شد در اينصورت مربيگری اثربخش نخواهد بود)

()47

انتقاد دائم و مستمر (انتقاد مستمر مربی از متربی اقدامات
خالقانه و مستقل متربی را متوقف میسازد)

()47
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عدم همسويی حرف و عمل (مربی در تعامل با متربی مسائلی
را مطرح میکند که با عملش در تضاد است)

()54

ارائه نظرات شخصی به جای شواهد عينی توسط مربيان
(مديران به جای ارائه شواهد واقعی به منظور رشد و توسعه
کارکنان قضاوتهای شخصی خود را ارائه میدهند)

()28

برخوردهای رقابتی (داشتن برخوردهای رقابتی با کارکنان ،به
جای ديدن و حل مسائل از منظری باالتر و مديريتیتر که
شرايط سازندهای را در تعامالت با کارکنان ايجاد نمايد)

()46( ،)52

نگرش منفی ،بدبينی و بی ميلی مديران نسبت به فرايند
مربيگری (مديرانی که خودشان مورد مربيگری واقع نشدهاند
ممکن است نسبت به مربيگری احساس بیميلی يا بدبينی
کنند)

()28( )55
()56( )10

فقدان انگيزه مربيان برای توسعه فعاليتها و کسب و کار خود
(فاقد انگيزه بودن مربيان به دليل عدم نياز به مربيگری و رشد
متربيان و نوعی احساس رضايت از وضع موجود)

()50( )49
()46

تمايل متربی به
سبک دستوری

سبک تربيتی افراد در دوران تحصيلی مبتنی بر روش مستقيم
(متربيان به دليل سبک تربيتی گذشته ترجيح میدهند که به
آنها به طور مستقيم گفته شود چه کار انجام بدهند يا
ندهند)

()46

عدم اعتماد به
مربيان

بیاعتمادی به مربيان (فقدان اعتماد کافی متربی به انگيزه-
های مربی در تعامالت با خود)

()10( )36
()46( )54

فقدان انگيزه
متربی

فقدان انگيزه متربی برای مسئوليتپذيری و مشارکت فعاالنه
در فرايند مربيگری (کارکنان تمايلی به فرايند مربيگری ندارند
و در انجام آن مشارکت فعاالنه ندارند)

()18( )47
()46( )25
()57( )17

داشتن انتظارات غيرواقع بينانه از فرايند مربيگری به دليل
فقدان آگاهی (احساس رخ دادن تحول عظيم در موقعيت فرد
پس از قرارگرفتن در فرايند مربيگری به دليل عدم داشتن
اطالعات صحيح ،در صورتی که در مربيگری تغييرات به مرور
زمان ايجاد میشود)

()57( )28

ارزشهای متفاوت مربی و متربی در فرايند مربيگری (عدم
همخوانی و تطبيق ضعيف ارزشهای مربيان و متربيان در
حمايت از مربيگری)

()10( )28

نامساعد بودن فضا و جو سازمانی (نگرشها و گرايشهای
رفتاری و فرهنگی حاکم بر سازمان حامی فرايند مربيگری
نمیباشد)

()36( )58
()46( )45

مقاومت در برابر تغيير (يکی از موانع در برابر مربيگری ،وجود
افراد سرسخت است که می توان با ارائه اطالعات صحيح آنان
را همراه نمود)

()59( )10

فرهنگ سازمانی
نامناسب و فقدان
آگاهی

171

موانع و چالشهای موفقيت مربيگری مديران / .....اکبر حسن پور ،يوسف وکيلی ،سعيد جعفری نيا و رها فرهادی

ضعف ساختاری
و عدم حمايت
مديران ارشد

سيستمهای
حمايتی نامناسب
مديريت منابع
انسانی

ساختار سازمانی هرمی و سلسله مراتبی (مربيگری نياز به
ساختاری چابک و مسطح دارد .سازمان با ساختار هرمی و
سلسه مراتبی محکوم به شکست است)

()48( )50
()17( )18
()60

فقدان حمايت مديران سطوح عالی (مديران سطوح عالی
سازمان اعتقادی به شيوههای نوين مديريتی از جمله مربی
بودن ندارند و از آن حمايت نمیکنند)

()10( )61
()17( )18
()57

محدوديتهای زمان و هزينه (مربيگری به عنوان هزينه ديده
میشود که زمان صرف شده بابت آن را اتالف وقت میدانند)

()62( )49
()44( )56
()63( )58
()17( )46
()64( )52

فقدان اختيارات کافی مدير به عنوان مربی (بسياری از مربيان
معتقدند که مربيگری اثربخش نيازمند اختيارات کافی مانند
اعطای پاداش ،مرخصی و  ...به متربيان تحت نظر خود
میباشد در صورتی که برای هر تشويقی بايد بروکراسی زيادی
را پشت سر بگذارند)

()46

نبودن سيستم جبران خدمات درست و منصفانه (به منظور
موفقيت فرايند مربيگری بايد پرداخت مبتنی بر عملکرد و
کوشش فعاالنه مورد حمايت قرار گيرد)

()17( )18
()10( )46

عدم تشويق مديران بابت توسعة کارکنان

()58

فقدان سازوکارهای رسمی شناسايی و پرورش مربی (فقدان
سازوکار رسمی به منظور شناسايی و پرورش مربی و عدم
وجود الگوهای عملی و اجرائی مناسب برای مربيگری)

()58( )50
()46

انتصاب سياسی مديران (ارتقای افراد به سمتهای مديريتی
بدون عالئق و توانمندیهای مديريتی و انتصاب سياسی
مديران و فشار سياسی)

()46( )49
()45( )62
()17( )63
()18( )64
()48

ضعف سيستم ارزيابی عملکرد (بهمنظور ترويج فرهنگ
مربيگری اتخاد رويکرد مشارکتی با کارکنان در هدفگذاری،
نظارت بر عملکرد ،مربيگری و ارزيابی عملکرد در طول فرايند
مربيگری به عنوان يک ضرورت است)

()50( )48
()17( )18
()46

ابهام در نقشها و عدم وجود شرح شغل شفاف (مشخص
نبودن نقش مربی و متربی)

()57( )50
()46

ضعف نظام آموزشی برای آموزش صحيح فرايند مربيگری
(عدم توجيه و آگاهسازی مربيان و متربيان و نداشتن اطالعات
کافی از فرايند مربيگری به دليل نداشتن نظام آموزشی
صحيح)

()10( )52
()17( )18

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال هشتم ،شماره  ،30پاييز 1400

موانع برون سازمان

حامی نبودن
فرهنگ ملی

172

حامی نبودن فرهنگ ملی (عدم حمايت ارزشهای فرهنگی
حاکم بر جامعه از ابزار مربيگری)

()65( )10
()18( )50
()17( )46

بعد از بررسی منابع مختلف و استخراج نظريهها طبق جدول شماره  ،1ابتدا با بررسی منابع مختلف 40
موانع فرعی (مضامين پايه) شناسايی گرديد که اين موانع به  4دسته موانع کلی (مضامين فراگير) بدين
شرح  -1موانع مرتبط به مربی با  5مانع اصلی (ضعف مهارت ارتباطی و حل مسئله ،ضعف مهارت ارائه
بازخور ،سبک مديريتی نامناسب ،عدم تدوين اهداف واقعبينانه و پايبندی به آن ،رفتارها و نگرشهای
نامناسب مربی)؛  -2موانع مرتبط با متربی با  3مانع اصلی (تمايل متربی به سبک دستوری ،عدم اعتماد
به مربيان ،فقدان انگيزه متربی)؛  -3موانع درون سازمانی با  3مانع اصلی (فرهنگ سازمانی نامناسب و
فقدان آگاهی ،ضعف ساختاری و عدم حمايت مديران ارشد ،سيستمهای حمايتی نامناسب مديريت
منابع انسانی)؛  -4موانع برون سازمانی با مانع اصلی (حامی نبودن فرهنگ ملی) تقسيمبندی گرديد و
خروجی در هر مرحله توسط متخصصان حوزه مديريت مورد ارزيابی و تاييد قرار گرفت.
بخش کمی :در بخش کمی در پژوهش حاضر جهت آزمون پرسشنامه تدوين شده براساس موانع
استخراج شده در بخش کيفی از روش تحليل عاملی تأييدی مرتبه سوم با رويکرد حداقل مجذورات
جزئی 1استفاده شده است .روش  PLSبه علت وابستگی کمتر به مقياسهای اندازهگيری (الزم نيست
سطح سنجش مقياسها ،فاصله ای يا نسبی باشد) ،اندازه نمونه ،و توزيع باقيمانده ،میتواند به عنوان
يکی از روشهای توانمند تحليل مورد استفاده قرار گيرد .در پژوهش حاضر نيز از روش  PLSبه علت
مزايايی که نسبت به رويکرد مبتنی بر کوواريانس دارد ،استفاده شده است .در جدول  3شاخصهای
توصيفی متغيرهای پژوهش (ميانگين و انحراف معيار) گزارش شده است.
جدول  :3شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین انحراف معیار

متغیر

میانگین انحراف معیار

ضعف مهارت ارتباطی و حل
مسئله

3/88

ضعف مهارت ارائه بازخورد

3/26

0/99

سبک مديريتی نا مناسب

3/72

0/67

عدم تدوين اهداف واقع بينانه و
پايبندی به آن

3/78

0/66

ضعف ساختاری و عدمحمايت مديران
ارشد

رفتارها و نگرش نامناسب مربی

3/82

0/66

سيستمهای حمايتی نامناسب مديريت
منابع انسانی

3/87

تمايل متربی به سبک دستوری

3/52

0/83

حامی نبودن فرهنگ ملی

3/96

0/68

عدم اعتماد به مربيان

3/54

0/89

فقدان انگيزه متربی

3/52

0/90

فرهنگ سازمانی نامناسب و فقدان آگاهی 3/36

0/69

3/80

0/85
0/52
0/68

1- partial least squares
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در پژوهش حاضر جهت تحليل عاملی تأييدی مرتبه سوم از رويکرد حداقل مجذورات جزئی استفاده
شده است .روش  PLSبه علت وابستگی کمتر به مقياسهای اندازهگيری (الزم نيست سطح سنجش
مقياسها ،فاصلهای يا نسبی باشد) ،اندازه نمونه ،و توزيع باقيمانده ،میتواند به عنوان يکی از روشهای
توانمند تحليل مورد استفاده قرار گيرد .در پژوهش حاضر نيز از روش  PLSبه علت مزايايی که نسبت
به رويکرد مبتنی بر کوواريانس دارد ،استفاده شده است.
1
در روش تحليل عاملی تأييدی ،ابتدا به ساکن الزم است تا روايی سازه مورد مطالعه قرار گرفته تا
مشخص شود نشانگرهای انتخاب شده برای اندازهگيری سازههای موردنظر خود از دقت الزم برخوردار
هستند .در جدول  4مقادير بار عاملی و آماره  tبرای نشانگرهای متغيرهای پژوهش آورده شده است.

جدول  :4مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای متغیرهای پژوهش
متغیر
ضعف مهارت ارتباطی
و حل مسئله

سبک مديريتی
نامناسب

عدم تدوين اهداف واقعبينانه و پايبندی
به آن

رفتارها و نگرش نامناسب مربی

گویه

بارعاملی

آمارهt

نتیجه

1

0/91

56/05

تاييد نشانگر

2

0/74

12/03

تاييد نشانگر

3

0/84

26/84

تاييد نشانگر

1

0/74

18/49

تاييد نشانگر

2

0/71

15/26

تاييد نشانگر

3

0/91

54/15

تاييد نشانگر

4

0/84

18/47

تاييد نشانگر

1

0/73

10/10

تاييد نشانگر

2

0/87

32/41

تاييد نشانگر

3

0/82

31/49

تاييد نشانگر

1

0/78

17/937

تاييد نشانگر

2

0/65

9/821

تاييد نشانگر

3

0/85

42/21

تاييد نشانگر

4

0/77

20/17

تاييد نشانگر

5

0/81

22/83

تاييد نشانگر

6

0/79

18/73

تاييد نشانگر

7

0/85

40/29

تاييد نشانگر

8

0/76

16/82

تاييد نشانگر

9

0/77

18/56

تاييد نشانگر

10

0/82

22/40

تاييد نشانگر

1- Construct Validity
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فرهنگ سازمانی نامناسب و فقدان
آگاهی

ضعف ساختاری و عدم حمايت مديران
ارشد

سيستمهای حمايتی نامناسب مديريت
منابع انسانی

174

1

0/82

20/58

تاييد نشانگر

2

0/83

21/51

تاييد نشانگر

3

0/76

14/54

تاييد نشانگر

4

0/75

14/48

تاييد نشانگر

1

0/92

8/33

تاييد نشانگر

2

0/97

8/63

تاييد نشانگر

3

0/88

8/28

تاييد نشانگر

4

0/93

8/44

تاييد نشانگر

1

0/87

37/29

تاييد نشانگر

2

0/65

10/78

تاييد نشانگر

3

0/83

26/50

تاييد نشانگر

4

0/78

15/28

تاييد نشانگر

5

0/62

9/81

تاييد نشانگر

6

0/70

12/81

تاييد نشانگر

7

0/67

9/37

تاييد نشانگر

براساس نتايج جدول 4مشخص میشود گويههای دارای مقدار  tباالتر از  1/96در فرآيند تحليل باقی
میمانند .لذا روايی سازه 1که برای بررسی دقت و اهميت نشانگرهای انتخاب شده برای اندازهگيری
سازهها ،انجام شد نشان میدهد که نشانگرهای متغيرهای پژوهش ،ساختارهای عاملی مناسبی را جهت
اندازهگيری ابعاد مورد مطالعه در مدل تحقيق فراهم میآوردند .در مدل معادالت ساختاری عالوه بر
روايی سازه که برای بررسی اهميت نشانگرهای انتخاب شده برای اندازهگيری سازهها به کار میرود،
روايی همگرا نيز مورد نظر است .روايی همگرا به بررسی ميزان همبستگی هر سازه با سؤاالت
(شـاخصهـا) خـود مـیپـردازد .به منظور محاسبه روايی همگرا ،فورنل و الرکر 2استفاده از معيار
 3AVEرا پيشنهاد دادهاند .در اين روش اگر  AVEحداقل برابر با  0/5باشد ،شاخصها ،روايی
همگرای مناسبی دارند .عالوه بر اين ،جهت بررسی پايايی نيز از شاخص پايايی ترکيبی استفاده شد که
نتايج در جدول  5آمده است.

جدول  :5بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده

1- Construct Validity
2- Fornell & Lacker
3- Average Variance Extracted
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مقدار میانگین واریانس

متغیر

سطح قابل Composite
reliability
قبول

استخراج شده ()AVE

سطح
قابل قبول

ضعف مهارت ارتباطی و حل مسئله

0/69

0/5

870

0/7

سبک مديريتی نا مناسب

0/65

0/5

0/89

0/7

عدم تدوين اهداف واقع بينانه و پايبندی به آن

0/65

0/5

0/85

0/7

رفتارها و نگرش نامناسب مربی

0/62

0/5

94

0/7

فرهنگ سازمانی نامناسب و فقدان آگاهی

0/63

0/5

0/87

0/7

ضعف ساختاری و عدم حمايت مديران ارشد

0/86

0/5

0/96

0/7

سيستمهای حمايتی نامناسب مديريت منابع
انسانی

0/54

0/5

0/89

0/7

در اين پژوهش عالوه بر روايی همگرا ،از روايی واگرا نيز استفاده شده است .برای بررسی اين موضوع از
روش فورنل الرکر استفاده شد .روايی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که ميزان  AVEبرای هر
سازه بيشتر از واريانس اشتراکی بين آن و سازههای ديگر (يعنی مربع مقدار ضرايب همبستگی بين
سازهها) در مدل باشد .اين موضوع در جدول  6نشان داده شده است .اعداد قطر ماتريس شاخص فورنل
الرکر را نشان میدهند.
جدول  : 6بررسی مقادیر ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده با همبستگیها
متغیر

1

ضعف مهارت ارتباطی
و حل مسئله

0/83

ضعف مهارت ارائه بازخورد

0/33

سبک مديريتی نا مناسب
عدم تدوين اهداف واقع بينانه و
پايبندی به آن

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

0/81 0/39 0/40
0/81 0/59 0/53 0/49

رفتارها و نگرش نامناسب مربی

0/66 0/61 0/41 0/69

0/79

تمايل متربی به سبک دستوری

0/33 0/20 0/24 0/46

0/41

عدم اعتماد به مربيان

0/49 0/26 0/23 0/37

0/60 0/52

فقدان انگيزه متربی

0/32 0/26 0/26 0/20

0/63 0/53 0/37

فرهنگ سازمانی نامناسب و فقدان 0/47 0/42 0/65 0/32
آگاهی

-

0/79 0/21 0/25 0/20 0/34

ضعف ساختاری و عدم حمايت
مديران ارشد

0/21 0/43 0/25 0/24

0/93 0/43 0/19 0/18 0/19 0/28

سيستمهای حمايتی نامناسب
مديريت منابع انسانی

0/56 0/38 0/59 0/34

0/73 0/35 0/61 0/29 0/38 0/27 0/45

حامی نبودن فرهنگ ملی

0/37 0/32 0/45 0/36

0/67 0/34 0/50 0/23 0/21 0/23 0/41

-
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چون در تحقيق حاضر ،هر کدام از مقولههای موانع مرتبط با مربی ،موانع مرتبط با متربی ،موانع درون
سازمانی و موانع برونسازمانی دارای شاخصهايی میباشند که میتوانند به عنوان نشانگر اين سازهها
عمل کنند ،لذا تحليل عاملی مرتبه دوم در راستای آزمون مدل اندازهگيری و نيز روائی مقولههای موانع
مرتبط با مربی ،موانع مرتبط با متربی ،موانع درون سازمانی و موانع برونسازمانی بررسی شده است .در
جدول  7مقادير بار عاملی و آماره  tبرای نشانگرهای هر سازه آورده شده است.
جدول  : 7مقادیر بار عاملی برای نشانگر های هر سازه در قالب مدل اندازه گیری
سازه

موانع مرتبط با
مربی

موانع مرتبط با
متربی
موانع درون
سازمانی
موانع برونسازمانی

نشانگر

بارعاملی

آماره t

نتیجه

ضعف مهارت ارتباطی و حل مسئله

0/75

8/784

تأييد

ضعف مهارت ارائه بازخورد

0/55

9/576

تأييد

سبک مديريتی نا مناسب

0/76

13/991

تأييد

عدم تدوين اهداف واقع بينانه و پايبندی به آن

0/80

24/74

تأييد

رفتارها و نگرش نامناسب مربی

0/96

166/69

تأييد

تمايل متربی به سبک دستوری

0/89

25/42

تأييد

عدم اعتماد به مربيان

0/93

63/20

تأييد

فقدان انگيزه متربی

0/81

14/88

تأييد

فرهنگ سازمانی نامناسب و فقدان آگاهی

0/87

45/88

تأييد

ضعف ساختاری و عدم حمايت مديران ارشد

0/72

7/43

تأييد

سيستمهای حمايتی نامناسب مديريت منابع انسانی

0/88

48/83

تأييد

حامی نبودن فرهنگ ملی

0/68

12/106

تأييد

بر اساس نتايج جدول  7مشخص میشود که تمام نشانگرهای سازههای مورد مطالعه دارای مقدار t
باالتر از  1/96بودند .لذا روايی سازه که برای بررسی دقت و اهميت نشانگرهای انتخاب شده برای
اندازهگيری سازهها ،انجام شد نشان میدهد که نشانگرهای هر مقوله ،ساختارهای عاملی مناسبی جهت
اندازهگيری ابعاد مورد مطالعه در مدل تحقيق فراهم میآورند.
يکی ديگر از قابليتهای نرمافزار  SMARTPLSتحليل مدلهايی است که دارای عاملهای مرتبه
سوم هستند .مدل عاملی مرتبه سوم را به عنوان نوعی از مدلهای عاملی تعريف میکنند که در آن
عاملهای مکنون که با استفاده از مؤلفههايی اندازهگيری میشوند خود تحت تاثير يک متغير
زيربنايیتر و به عبارتی متغير مکنون ،اما در يک سطح باالتر قرار دارند ( .)66و چون در تحقيق حاضر،
هر کدام از مقولههای موانع مرتبط با مربی ،موانع مرتبط با متربی ،موانع درون سازمانی و موانع برون-
سازمانی می توانند به عنوان نشانگر موانع موفقيت مربيگری عمل کنند ،لذا تحليل عاملی مرتبه سوم
انجام شده است.
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آزمون الگوی نظری پژوهش و فرضيههای پژوهش در روش  PLSاز طريق بررسی ضرايب مسير
(بارهای عاملی) و مقادير  R2امکانپذير است ( .)66همچنين از روش بوت استراپ ( با  300زير نمونه)
برای محاسبه مقادير آماره  tجهت تعيين معنیداری بارهای عاملی استفاده شد .بارهای عاملی برای
تعيين سهم هر يک از متغيرهای پيشبين در تبيين واريانس متغير مالک مورد استفاده قرار میگيرند
و مقادير  R2نشانگر واريانس تبيين شده متغير مالک توسط متغيرهای پيشبين است .عالوه برآن از
ضريب  Q2استون-گيسر 1برای بررسی توانايی پيشبينی متغيرهای وابسته از روی متغيرهای مستقل
استفاده شد .مقادير مثبت اين ضريب نشانگر توانايی پيشبينی است (وينزی ،چين ،هنسلر و وانگ،2
 .)2010با توجه به اين معيارها ،نتايج جدول  6نشان میدهد که ميزان واريانس تبيين شده موانع
مرتبط با مربی ( ،)0/84موانع مرتبط با متربی ( ،)0/30موانع درونسازمانی ( )0/66و موانع برون-
سازمانی ( )0/46است و همه در سطح قابلقبولی هستند .مثبت بودن مقادير  Q2برای تمامی متغيرها
نيز نشان میدهد که اين متغيرها اثر معنیداری بر موانع موفقيت مربيگری دارند.
جدول  : 8نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه سوم موانع موفقیت مربیگری

Q2

سازه

بارعاملی

مقدار t

P

R2

موانع مرتبط با مربی

0/92

43/288

0/001

0/84

0/388

موانع مرتبط با متربی

0/55

7/781

0/001

0/30

0/230

موانع درونسازمانی

0/81

16/719

0/001

0/66

0/290

موانع برونسازمانی

0/68

12/106

0/001

0/46

0/457

شکل  1و  2خروجی نرمافزار برای مدل آزمون شده پژوهش نشان داده شده است .در شکل  1بارهای
عاملی و در شکل  2ضرايب تی نشان داده شده است.

1- Stone – Giesser
2- Vinzi, Henseler & Wang
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شکل  :1مدل آزمون شده مرتبه سوم تحقيق (بارهای عاملی)
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شکل  :2ضرايب تی مدل آزمون شده تحقيق (ضرايب تی)

ضرايب تی باالی  ±1/96تا  ±2/58در سطح  0/05معنی دار میباشند و ضرايب تی باالتر از  ±2/58در
سطح  0/01معنی دار هستند .همانطور که در شکل  6-4مشاهده ضرايب تی تمام مسيرها باالتر از
 2/58است که بيانگر اين است تمام مسيرها در سطح  0/01معنادار هستند .الزم به ذکر است که
هيچکدام از نشانگرها در تحليل حذف نشدند .در مجموع نتايج مدل آزمون شده نشان داد که ضعف
مهارت ارتباطی و حل مسئله ،ضعف مهارت ارائه بازخوردد ،سبک مديريتی نامناسب ،عدم تدوين اهداف
واقع بينانه و پايبندی به آن ،رفتارها و نگرش نامناسب مربی ،تمايل متربی به سبک دستوری ،عدم
اعتماد به مربيان ،فقدان انگيزه متربی ،فرهنگ سازمانی نامناسب و فقدان آگاهی ،ضعف ساختاری و
عدم حمايت مديران ارشد ،سيستمهای حمايتی نامناسب مديريت منابع انسانی و حامی نبودن فرهنگ
ملی میتوانند به عنوان موانع موفقيت مربيگری مديران در صنايع پتروشيمی در نظر گرفته شوند .عالوه
براين نتايج نشان داد که موانع مرتبط با مربی ( ،)0/91موانع درون سازمانی ( ،)0/81موانع برون
سازمانی ( )0/68و موانع مرتبط با متربی ( )0/55به ترتيب دارای بيشترين و کمترين تأثير بر موفقيت
مربيگری هستند.
در نهايت جهت نشان دادن اعتبار يافتههای مدل تحقيق از شاخصهای برازش مدلهای معادالت
ساختاری به روش حداقل مربعات جزيی استفاده شد .شاخص برازش کلی الگو در  PLSشاخص
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 1GOFاست و از آن میتوان برای بررسی اعتبار يا کيفيت الگوی  PLSبه صورت کلی استفاده کرد.
در پژوهش حاضر برای الگوی آزمون شده شاخص برازش مطلق  0/62 ،GOFبهدست آمد که اين
مقدار برای اين شاخص برازش ،نشانگر برازش مناسب الگوی آزمون شده است.
بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر تالش گرديده است تا ضمن بررسی مفهوم مربيگری مديريتی به شناسايی موانع و
چالشهای موفقيت مربيگری مديران در صنعت پتروشيمی پرداخته شود .روش پژوهش حاضر به روش
ترکيبی (کيفی و کمی) بود .در بخش کيفی ابتدا مطالعه منابع نظری و کتابهای مرجع در زمينه
مربيگری مديران پرداخته شد .براين اساس عوامل موثر بر عدم موفقيت مربيگری مديران در پژوهش-
های مختلف شناسايی و دسته بندی شد .خروجی مطالعات توسط  5نفر از متخصصان و اساتيد حوزه
مديريت و مربيگری مورد ارزيابی ،پااليش و تأييد قرار گرفته است؛ برهمين اساس  40موانع فرعی
(مضامين پايه) استخراج شد که بر مبنای آن پرسشنامهای با  40گويه تهيه شد .که با توجه به  40مانع
فرعی 12 ،مانع اصلی (ضعف مهارت ارتباطی و حل مسئله ،ضعف مهارت ارائه بازخورد ،سبک مديريتی
نامناسب ،عدم تدوين اهداف واقع بينانه و پايبندی به آن ،رفتارها و نگرش نامناسب مربی ،تمايل
متربی به سبک دستوری ،عدم اعتماد به مربيان ،فقدان انگيزه متربی ،فرهنگ سازمانی نامناسب و
فقدان آگاهی ،ضعف ساختاری و عدم حمايت مديران ارشد ،سيستمهای حمايتی نامناسب مديريت
منابع انسانی و حامی نبودن فرهنگ ملی ) و  4مانع کلی (موانع مرتبط با مربی -موانع مرتبط با متربی
– موانع درون سازمانی و موانع برون سازمانی) شناسايی شد .با توجه به توصيههای متخصصان و
برطرف نمودن ساير مشکالت موجود در پرسشنامه ،نتيجه نهايی بر روی گروه نمونه اجرا شد .جامعه
آماری  167نفر از مديران ،معاونين و روسای پتروشيمی بودند که  116نفر از آنان با استفاده از فرمول
کوکران به روش نمونهگيری تصادفی ساده انتخاب شدند .جهت تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار
 SMARTPLSاستفاده شد .نتايج تحليل عاملی مرتبه سوم نشان داد که ضعف مهارت ارتباطی و
حل مسئله ،ضعف مهارت ارائه بازخورد ،سبک مديريتی نامناسب ،عدم تدوين اهداف واقع بينانه و
پايبندی به آن ،رفتارها و نگرش نامناسب مربی ،تمايل متربی به سبک دستوری ،عدم اعتماد به
مربيان ،فقدان انگيزه متربی ،فرهنگ سازمانی نامناسب و فقدان آگاهی ،ضعف ساختاری و عدم حمايت
مديران ارشد ،سيستمهای حمايتی نامناسب مديريت منابع انسانی و حامی نبودن فرهنگ ملی می-
توانند به عنوان موانع موفقيت مربيگری مديران در صنايع پتروشيمی در نظر گرفته شوند .عالوه براين

1- Goodness Of Fit
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نتايج نشان داد که موانع مرتبط با مربی ( ،)0/91موانع درون سازمانی ( ،)0/81موانع برون سازمانی
( )0/68و موانع مرتبط با متربی ( )0/55به ترتيب دارای بيشترين و کمترين تأثير بر موفقيت مربيگری
مديران هستند .نتيجه نهايی اينکه مدل آزمون شده موانع موفقيت مربيگری مديران ،از روايی و پايايی
مناسبی در جامعه ايرانی برخوردار است و میتواند در صنعت پتروشيمی مورد استفاده قرار گيرد.
همانطور که ذکر شد نقش مدير به عنوان مربی برای تمامی سازمانها و شرکتهايی که میخواهند با
تغيير و تحوالت محيطی همگام باشند و در کسب مزيت رقابتی پيشرو باشند به عنوان يک ضرورت
است ،بر مبنای نتايج حاصل از اين پژوهش و با توجه موانع شناسايی شده در شرکت پتروشيمی
داشتن استراتژی هايی در حوزه کالن و منابع انسانی به منظور غلبه بر موانع مربيگری مديران پيشنهاد
میشود:
 انتخاب صحيح مديران بر اساس ويژگيهای شخصيتی و ذاتی ،مهارتهای مديريتی ،تحصيالت وتجرب يات مرتبط :يکی از موانع اصلی شناسايی شده در ارتباط با موانع مربيگری مربوط به مديران به
عنوان مربی با بيشترين تاثير ( ) %91میباشد .به منظور رفع اين مانع در صنعت پتروشيمی پيشنهاد
می گردد مديرانی انتخاب شوند که دارای ويژگيهای شخصيتی و ذاتی مربی بودن باشند ،نگاه سرمايهای
به منابع انسانی داشته باشند و به سبک دستوری و آمرانه خو نگرفته باشند و با تدوين نظام
سيستماتيک مربيگری و ارائه آموزشهای الزم بتوانند به خود عنوان مربی عمل کنند و اهداف واقع
بينانه ای به منظور مربيگری در شرکت همراستا با استراتژی کالن و حوزه منابع انسانی تدوين نمايند.
از مهارتهای مديريتی مثل مهارتهای ارتباطی و حل مسئله و مهارت ارائه بازخورد به منظور
توانمندسازی و توسعه فردی افراد برخوردار باشد.
 لزوم آگاه سازی ،توجيه و ايجاد انگيزه و اعتماد در کارکنان به منظور کاهش مقاومت در مقابل فرايندمربي گری و استقبال از متربی بودن به منظور خوديادگيری و توسعه فردی :يکی از موانع مربوط به
کارکنان به عنوان متربی و عدم استقبال کارکنان شرکت پتروشيمی از مربيگری حتی با وجود برگزاری
دورههای آموزشی در اين حوزه عدم آگاهی از وجود و مزايای سبکهای جديد مديريتی جهت رشد و
بالندگی فرد و سازمان میباشد .از طريق داشتن نظام آموزشی سيستماتيک فرايند مربيگری را طراحی
نمود و در اين راستا حرکت کرد و به منظور ايجاد انگيزه در کارکنان ،پيشنهاد میگردد مربيگری را به
الگوی مسير پيشرفت شغلی مرتبط کرده تا کارکنان نتايج ملموس آن را در ارتقاء و انتصاب مشاهده
کنند و مشوقی برای استقبال از آن باشد .به منظور ايجاد انگيزه در کارکنان و اعتماد به مديران خود
به عنوان مربی در صنعت پتروشيمی پيشنهاد میگردد فرايند مربيگری با ساير زيرسيستمهای منابع
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انسانی مانند جذب ،پرداخت ،آموزش ،ارتقاء ،ارزيابی عملکرد ،پرداخت حتماً در ارتباط باشد تا کارکنان
درک کنند که تالشهای آنان ديده میشود و بیپاسخ نمیماند و در شرکت برای نيروهای پرتالش که
به دنبال تحقق اهداف فردی و سازمانی هستند ارزش قائل هستند و صرفاً تالشی يک سويه و بینتيجه
نيست.
 تالش برای رفع موانع درون سازمانی و زيرساختی :يکی از موانع اساسی بر سر راه مربيگری مديرانموانع زيرساختی از جمله ساختار بروکراسی صنعت پتروشيمی میباشد .به منظور رفع موانع مذکور
ابتدا بايد به انتخاب ساختاری پويا و چابک متناسب با عوامل درونی شرکت (محيط ،استراتژی،
تکنولوژی ،فرهنگ و ا ندازه) و عوامل بيرونی (عوامل سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی) تاثيرگذار
بر شرکت پرداخت .هر چند ساختار شرکت تحت تاثير قوانين باالدستی است و امکان تغيير آن به
راحتی وجود ندارد پيشنهاد می شود شرکت از ساختار ماتريسی استفاده کند .در ساختار ماتريسی می-
توان پرسنل ی خالق و نوآور متناسب با فرايند مربيگری استعداديابی و انتخاب شوند تا بتوان از طريق
توانمندسازی آنان از طريق مربيگری باعث تحقق اهداف فردی و سازمانی شوند و کسب مزيت رقابتی
کنند .در ساختار ماتريسی اعضای تيم میتوانند بهآسانی فراتر از محدوديتهايی که در شکل سنتی
مديريت وجود دارد با يکديگر تبادل اطالعات کنند .از سويی پيادهسازی مطلوب مدير به عنوان مربی
بدون حمايت مديران عالی شرکت هرگز محقق نخواهد شد .در صورتی که مديران عالی خود به اين
نگاه نو اعتقادی نداشته باشند و يا حمايت ننمايند ،تالش مديران به نتيجه نخواهد رسيد .لذا پيشنهاد
می گردد قبل از هر گونه اقدامی در اين زمينه نسبت به خواست و نظر مديران عالی در اين حوزه
اطمينان حاصل نمايند و از طريق ارائه اطالعات مورد نياز و بيان مزايای مشهود و رفع ابهامات به
مديران عالی کمک نمايند تا تصوير و درک شفافی نسبت به مقوله مربيگری و تصميمگيری در اين
خصوص داشته باشند .همچنين به منظور استقرار فرايند مربيگری پس از تدوين فرايند سيستماتيک
مربيگری در شرکت اين سيستم با ساير زيرسيستمهای حوزه منابع انسانی بايد ارتباط مستقيمی
داشته باشد تا مانند بسياری از پروژهها در صنعت پتروشيمی که به علل مختلف از جمله مسائل مالی
نيمه کاره مانده است به عنوان يک پروژه تلقی نشود ،زيرا نگاه کردن به مربيگری به عنوان پروژه نه
يک فرايند سيستماتيک مرتبط با ساير زيرسيستمهای شرکت باعث ابتر ماندن آن خواهد شد .از سويی
بايد برای کارکنان و مديران شفاف شود مربيگری منابع انسانی يک فرايند مستمر است که نتايج
مشهود و محسوس آن در دراز مدت قابل رويت است .مديران بايد تالش کنند مربيگری را به عنوان
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يک زير سيستم با زير سيستمهای ديگر منابع انسانی مرتبط کرده و از طريق تدوين دستورالعملهای
مرتبط آن را در شرکت نهادينه سازند .بدون ارتباط مربيگری با زير سيستمهای ديگر از جمله نظام
جبران خدمات ،سيستم ارزيابی عملکرد ،نظام پاداش و نظام تامين نيروی انسانی و  ...تحقق آن محکوم
به شکست خواهد بود .تغيير فرهنگ اغلب ممکن است سالها طول میکشد و تنها بيان يک موضوع يا
ارائه آموزشهايی مقطعی در حوزه مربيگری ،باعث عملی شدن آن نمیگردد .بايد رفتارها را مدلسازی
نمود و آنها را عملياتی کرد و اجازه داد ديگران مزايای مربيگری را ببينند يا تجربه کنند.
از سويی هر پژوهشی با توجه به اهميت آن يک فرآيند بدون پايان است و در طول انجام آن زمينههای
بيشتری برای پژوهش مطرح میشود .با توجه به مباحث قبلی و براساس يافتههای پژوهش موضوعات و
پيشنهادهای زير به عالقهمندان موضوع مربيگری ،مديران ،مشاوران مديريت و محققان آينده پيشنهاد
میگرد:
 چگونگی حرکت سازمان به سمت سازمان مربيگرا و استقرار نظام مربيگری
 شناسايی رابطه بين استقرار نظام مربيگری و زيرسيستمهای حوزه منابع انسانی
 استفاده محققان از خروجی اين پژوهش جهت سازمانها و صنايع ديگر و مقايسه نتايج حاصله با
نتايج به دست آمده در اين تحقيق.
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چکیده
هدف اصلی اين پژوهش شناسايی انواع فرهنگهای يادگيری محيط کار در سازمانهای ايرانی میباشد .روش تحقيق
گراندد تئوری از نوع کالسيک است که توسط گليزر مطرح شده است .برای جمع آوری دادهها 98 ،نفر از کارکنان
سازمانهای توليدی ،خدماتی و بازرگانی در سه بخش دولتی ،خصوصی ،و خصولتی در طول يک دوره  4ساله مورد مصاحبه
قرار گرفتند .مصاحبهها از نوع نيمهساختاريافته يا عميق بود ،به طوری که چند سؤال کلی از تمامی شرکتکنندگان در
پژوهش پرسيده شد و سواالت بعدی بر اساس شرايط مصاحبه و دادههای کسب شده مطرح میشدند .نمونهگيری در
پژوهش حاضر به صورت هدفمند و با به کارگيری دو راهبرد نمونه گيری با حداکثر تنوع و نمونهگيری نظريهای انجام شده
است .نهايتاً دادههای حاصل نيز به طور مستمر با استفاده از دو راهبرد بازبينی اعضاء و مميزی همکاران اعتباربخشی شدند.
تحليل دادههای اين پژوهش بر اساس چارچوب گراندد تئوری کالسيک (گليزی) در دو گام کدگذاری جوهری و کدگذاری
نظريهای صورت پذيرفت .براساس تحليلهای صورت گرفته ،انواع فرهنگهای يادگيری در سازمانهای ايرانی به شرح ذيل
می باشند :فرهنگ يادگيری بازدارنده ،فرهنگ يادگيری جزمگرايانه ،و فرهنگ يادگيری الزامآور .عوامل موثر در شکل گيری
اين فرهنگ ها را میتوان رويکرد مديران ،نگرشهای همکاران و انتظار نسبت به ارتقاء در محيط کار دانست.
کلیدواژهها :فرهنگ يادگيری ،محيط کار ،شناخت موقعيتی .

 .1گروه علوم تربيتی ،واحد نکا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نکا ،ايران (نويسنده مسئول) hajizad@iauneka.ac.ir
 .2دکتری برنامه ريزی درسی دانشگاه خوارزمی ،شرکت ملی نفت ايران.
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مقدمه
به موازات حرکت جوامع به سوی جامعه دانش بنيان ،دانشآفرينی نقشی حياتی در دنيای امروز پيدا
کرده و يادگيری اهميتی روزافزون يافته است .در اين ميان ،يادگيری محيط کار نقشی کليدی دارد و
اين نقش کليدی حاصل تغييرات به وجود آمده در ترکيب جمعيتشناختی ،مهارتهای مورد نياز،
فناوریها ،روابط بين افراد و نقش انسانها در اجتماعات و نهادهای مختلف میباشد .امروزه انتقال از
مدرسه يا دانشگاه به محيط کار مانند قديم به صورت خطی اتفاق نمیافتد .يادگيری ديگر کنشی
نيست که صرفاً به محيطهای رسمی يا کالسهای درس محدود باشد .مشاغل هم ديگر ماهيت ثابت و
قابل پيشبينی ندارند .از سوی ديگر ،دانش يک امر فردی نبوده و شيوه يادگيری يک سازمان هم نقش
مهم در سودآوری و نوآوری آن دارد( .)1تمامی عوامل فوقالذکر باعث شدهاند تا امروزه محيط کار ،هم
محيطی برای کار کردن و هم برای يادگيری محسوب شود .اين دو چنان در هم تنيده شدهاند که ديگر
نمیتوان يادگيری را از کار جدا دانست و مسئوليت آن را به شکل سنتی به ادارات آموزش و توسعه
منابع انسانی سپرد تا از طريق برگزاری دورههای آموزشی و کالسهای درسی امر يادگيری را محدود
سازند .بيلت ( )2چهار دليل عمده مطرح نموده است تا نقش روزافزون يادگيریِ محيط کار در مجامع
سازمانی و آکادميک را به خوبی توجيه نمايد :نخست ،برای بسياری از کارکنان ،محيط کار نخستين و
مهمترين مکانی است که میتوانند دانش حرفهای الزم را کسب کنند .اين کارکنان يا به دورههای
تخصصی /مهارتی ضروری دسترسی ندارند و يا اينکه اگر هم دسترسی داشته باشند دورههای مذکور از
کيفيت ضروری و الزم برخوردار نيستند .بنابراين تجربيات و حمايتهايی که اين گروه افراد در محيط
کار کسب میکنند مهمترين و گاهی تنها منبع کسب دانش حرفهای اوليه و توسعه حين کار محسوب
میشود .دوم ،تجربيات محيط کار دستاوردهای مهمی برای يادگيری تخصصهای حرفهای به همراه
دارند .بسياری از برنامههای آموزشی تخصصی که از وجهه بااليی در جامعه برخوردارند(مانند وکالت،
پزشکی ،مهندسی و امثالهم) تجربه کاری نسبتاً طوالنی مدتی را به عنوان شرط اخذ مدرک صالحيت
حرفهای در نظر میگيرند(درقالب کارآموزی ،کارورزی ،رزيدنتی) .به اين ترتيب به اتمام رساندن
موفقيتآميز اين دورهها مستلزم تجربيات کاری تحت نظر افراد باتجربه میباشد .سوم ،امروزه
تجربههای عملی جايگاه مهمی در برنامههای آموزشی پيدا کردهاند .اين جايگاه ناشی از چند عامل
میباشد :اين تجربهها امکان فهم دنيای کار را فراهم میسازند ،زمينه کسب مهارتهای حرفهای خاص
را ايجاد میکنند ،و باعث میشوند تا درکی عملی نسبت به آنچه در مدارس و دانشگاهها آموخته شده
است ايجاد گردد .عالوه بر اين ،تجربيات محيط کار میتوانند آموختههايی را فراهم سازند که در نوع
خود منحصر به فرد هستند و به طرق ديگری امکان دريافت آنها وجود ندارد .چهارم و مهمتر از همه
اينکه بخش عمدهای از توسعه مهارتهای حرفهای کارکنان در حين کار اتفاق میافتد .مهارتهای
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شغلی به طور مداوم تغيير پيدا میکنند و همين امر باعث میشود تا الزامات عملکردی نيز تغيير يابند.
به همين دليل ما نيازمند تغيير رويکرد از آموزشهای کالسی به رويکردی هستيم که امکان يادگيری
حين کار را به رسميت شناخته و تقويت نمايد .از اوايل دهۀ  ،1980يادگيریِ محيط کار مورد توجه
انديشمندان حوزه توسعه منابع انسانی قرار گرفت و پژوهشگران مختلفی سعی کردند تا ابعاد مختلف
اين پديده را وارسی نمايند .برای مثال استفان بليت( )6( ،)5( ،)4( ،)3تالش نموده است تا رويکردی
تحت عنوان پداگوژی محيط کار 1و برنامه درسی محيط کار 2عرضه نمايد .آليسون فالرو لوران آنوين
( )7طيفی دو قطبی را در ارتباط با وضعيت کارآموزی در سازمانهای بريتانيايی تدوين کردند .لی
اوتک ( )8مدلی را به عنوان برنامه درسی بافتمند برای آموزش در محيط کار 3پيشنهاد نمود .بليفورد
( )9نيز مدلی برای برنامه درسی محيط کار ارائه کرد .مادلر ،کيت ،دالدر و برکونز ( )10مدلی تحت
عنوان برنامه درسی شايستگیمحور بر مبنای فعاليتهای حرفهایِ قابلِ تفويض 4عرضه کردند( )10و
نهايتاً ماتياس( )11مدلی کلنگرانه برای يادگيری در محيط کار پيشنهاد کرد .اما آنچه باعث شد تا اين
روند پژوهشی پايدار مانده و مبنای علمی قوی پيدا کند ظهور نظريه شناخت موقعيتی در حوزه
روانشناسی يادگيری بود .اين نظريه نوعی واکنش خصمانه نسبت به نظريههای پردازش اطالعات بود
که تمرکزی صرف بر فرايندی ذهنی در محيطهای غيربافتمند(نظير مدرسه و دانشگاه) داشته و نسبت
به آنچه هنگام يادگيری در محيطهای واقعی و اصيل ،مثل محيط کار ،روی میدادند بیتوجه بودند.
ژين ليو ( )12را غالباً به عنوان موسس اين مکتب فکری تازه میشناسند .وی معتقد بود که يادگيری
صرفاً فرايند پردازش اطالعات در ذهن نيست بلکه نوعی فرهنگپذيری در محيطهای واقعی محسوب
میشود .از اين رو ،اين نسل جديد انديشمندان شروع به بررسی يادگيری در محيطهای واقعی کردند و
 6مفهوم کليدی معرفی نمودند که میتوان از آنها به منظور تحليل و فهم يادگيری در محيطهای کار
واقعی استفاده کرد :اجتماع عمل(اجتماعی خبرگی) ،کارورزی شناختی ،مشارکت تدريجی مشروع،
يادگيری اصيل ،يادگيری به مثابه فرهنگپذيری و سنجش اصيل .همانطور که مشاهده میکنيد ،اين
مفاهيم به واژگانی رايج در مباحث مربوط به يادگيری ،خصوصاً يادگيری محيط کار تبديل شدهاند .به
نظر میرسد انديشمندان حوزه شناخت موقعيتی از نخستين انديشمندان حوزه روانشناسی هستند که
يادگيری را به مثابه فرهنگپذيری در موقعيتهای واقعی دانسته و مبنای نظری محکمی برای فهم
بهتر يادگيری محيط کار از نظر روانشناسی فرهنگی ارائه نمودند .همانطور که در پيشينه پژوهش
مطالعه نموديد ،امروزه محيط کار به عنوان بهترين زمينه ممکن برای کسب دانش و تخصص زمينهای
1

workplace pedagogy
workplace curriculum
3
A contextualized curriculum model for workplace education
4
entrustable professional activities
2
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مورد اقبال قرار گرفته است .اما آيا آنچه در متون علمی /دانشگاهی در مورد يادگيری محيط کار نوشته
میشود با آنچه در محيطهای کار واقعی اتفاق میافتد تطابق دارد؟ آيا تمامی محيطهای کار واقعاً
نقشی تسهيلکننده در توسعه کارکنان از طريق فعاليتهای شغلی روزمره دارند؟ برای پاسخگويی به
سؤاالت فوق و فهم بهتر يادگيری در محيطهای کار ،نيازمند منظری نظری هستيم تا دريابيم که
ساختارهای موجود در محيط کار چگونه میتوانند تسهيلگر يا مانع يادگيری باشند .اگرچه مفهوم
فرهنگ بهطور گسترده از دهۀ  1970توسط علمای حوزه مديريت بهمنظور بازنمايی پويايیهای موجود
در سازمانها مورد استفاده قرار گرفته است( )13اما بهسختی میتوان آثاری پيدا نمود که مباحثی چون
فرهنگ يادگيری در محيطهای کاری و تأثيرات آن بر تسهيل يا بازدارندگی يادگيری کارکنان را محور
خويش قرار داده باشند .البته برخی انديشمندان اصطالح "فرهنگ يادگيری" را در آثارشان مطرح
کردهاند ،اما اصطالح مذکور بهمنظور ترسيم يک فضای يادگيری ايدهآل در سازمانها مورد استفاده قرار
گرفته است و نه توصيفی از آنچه واقعاً در محيطهای کاری مختلف روی میدهد .برای مثال،کونرو
کالوسون چهار راهبرد برای نهادينهسازی فرهنگ يادگيری در محيط کار به شرح ذيل پيشنهاد
میدهند :يادگيری را میبايد بهطور شفاهی و کتبی در محيط کار مورد تقدير قرار داد .به منظور خلق
آيندهای بهتر ،میبايد چشماندازی از بهبود مستمر برای سازمان خلق نمود .توسعه فرهنگ يادگيری
میبايد بهطور مستمر پيگيری شود و يک پروژه مقطعی نباشد .سازمانهای برتر را مورد بهينهکاوی قرار
دهيد و درسآموختههای حاصل از آن را در قالب فرهنگ يادگيری در فعاليتهای روزانه خويش
نهادينه سازيد .همانطور که مشاهده کرديد ،کونر و کالوسون نوعی منظر تجويزی نسبت به فرهنگ
يادگيری اتخاذ کرده و خط مشیهايی را به منظور ايجاد يک وضعيت ايدهآل (که آن را فرهنگ
يادگيری مینامند) ارائه میدهند .از سوی ديگر ،انديشمندانی چون مارسيک و واتکيز ( )14فرهنگ
يادگيری را ويژگی اصلی يک سازمان يادگيرنده دانسته و آنها نيز تصويری ايدهآل از آن ترسيم
میکنند .اينگونه مفهومپردازی از فرهنگ يادگيری در تقابل شديد با برداشت نگارندگان از مفهوم
فرهنگهای يادگيری(شکل جمع کلمه فرهنگ مورد تأکيد است) قرار میگيرد .نگارندگان اين مقاله
برداشتی توصيفی و انسانشناسانه از فرهنگ را مدنظر قرار داده و با اقتباس از وردويجن و هايژبوئر ()15
فرهنگ يادگيری را اينچنين تعريف میکنند ":نظامی مشترک و پويا از مفروضهها ،ارزشها و
هنجارهای بنيادينی که يادگيری افراد درون سازمان را جهت میدهند" .اين تعريف با فهم
انسانشناسانه از فرهنگ همراستا بوده و ابزاری مفيد جهت تحليل اليههای آشکار و پنهان باورها و
اقدامات جاری در محيطهای کاری ارائه میدهد .ازاينرو در مطالعه حاضر از تعريف فوقالذکر به منظور
تحليل انواع فرهنگهای يادگيری جاری در سازمان استفاده شده است.
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روش تحقیق
در اين پژوهش از راهبرد کيفی /استقرايی به منظور شناسايی انواع فرهنگهای يادگيری محيط کار
استفاده شده است .روش پژوهش گراندتئوری از گونه کالسيک گليزی میباشد .در اينگونه گراند
تئوری بهجای تحميل چارچوبهای از قبل تعيينشده ،نظريه از دل دادهها و بهتدريج ظهور میيابد .به
همين دليل اين نوع گراندد تئوری را روئيدنی 1نيز مینامند .تحليل دادهها در گونه کالسيک در دو گام
اساسی صورت میپذيرد :گام اول که کدگذاری جوهری 2میباشد و در آن برچسبهای اوليه به دادهها
تعلق میگيرند .کدهای اين مرحله ماهيت عينی دارند و زمينه ظهور مفاهيم را فراهم میسازند .گام
دوم کدگذاری نظری 3نام دارد که در چارچوب آن مفاهيم ماهيت انتزاعی میگيرند و از طريق
گزارشهای خبری به يکديگر متصل میشوند .شرکتکنندگان اين پژوهش  98نفر از کارکنان
سازمانهای توليدی ،خدماتی و بازرگانی در سه بخش دولتی ،خصوصی و نيمه خصوصی میباشند که
در طول يک دورۀ  4ساله مورد مصاحبه قرار گرفتند .مصاحبهها از نوع نيمهساختاريافته يا عميق بود،
بهطوریکه چند سؤال کلی از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش پرسيده شده و سؤاالت بعدی بر
اساس شرايط مصاحبه و دادههای کسب شده مطرح میشد .بهاينترتيب نمونهگيری در اين مطالعه
بهصورت هدفمند با بهکارگيری دو راهبرد نمونهگيری با حداکثر تنوع و نمونهگيری نظريهای انجامشده
است .هدف از نمونهگيری با حداکثر تنوع اين بود که نظريه نهايیِ برآمده از دادهها بتواند تصوير جامعی
از آنچه در ميدان پژوهش میگذرد به دست دهد ،درحالیکه نمونهگيری نظريهای به منظور غنیسازی
مفاهيم ،انتخاب هدفمند شرکتکنندگان ،و توسعه تدريجی نظريه در حال شکلگيری صورت پذيرفت.
در نهايت به منظور اعتباربخشی نظريه بهدستآمده ،سه راهبرد عمده بهطور مستمر مورد استفاده قرار
گرفت :الف -بازبينی اعضا ،بهطوریکه شرکتکنندگان بهطور مستمر در جريان تحليلهای صورت
گرفته قرار داده میشدند و نظرات آنها جهت تعديل نتايج مدنظر قرار میگرفت ،ب -مميزی
همگنان ،4يعنی دو پژوهشگر بهطور مستمر فرآيند کار خويش را برای يکديگر توضيح میدادند و با
استفاده از نظرات و استداللهای طرف مقابل نتايج کار را تعديل میکردند ،و ج -مميزی بيرونی ،5يعنی
يک خبره مسلط به پژوهش کيفی فرآيند کار را در چند مرحله وارسی کرده و نظرات خود را جهت
اصالح و بهبود فرآيند مطالعه عرضه نمود.
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یافتههای پژوهش
با توجه به دادههای جمعآوری شده و تحليلهای صورت گرفته به نظر میرسد که سه عامل عمده در
شکلگيری فرهنگهای يادگيری نقش اساسی دارند .اين سه عامل به شرح ذيل میباشند -1 :رويکرد
مديران نسبت به آموزش و توسعه کارکنان .مديران ارشد و رهبران سازمان میتوانند در شکلگيری
فرهنگهای يادگيری محيط کار نقشی مثبت يا منفی ايفا کنند .در سازمانهايی که يادگيری و بهبود
عملکرد در راهبردهای سازمانی تنيده شدهاند و مديران ارشد تعهدات خويش به مهارتافزايی مستمر
کارکنان را علناً بيان میدارند ،فرهنگ يادگيریِ حاکم به سمت مثبت گرايش پيدا میکنند و بالعکس.
سعيد ،سرپرست بخش توليد يک شرکت خصوصی ،میگويد ":وقتی مديران سازمان اعتقادی به آموزش
ندارند ،کارکنان نيز آموزش و يادگيری مستمر را جدی نمیگيرند .من که نمیتوانم با خواهش و تمنا از
کارکنان بخواهم چيزهای جديد بياموزند و با ديگران به اشتراک بگذارند .اين يک الزام کاری است که
البته متأسفانه در شرکت ما جايگاهی ندارد ".اين وضعيت میتواند خود را به گونه ديگری هم نمايان
سازد .برای مثال نادر ،رئيس دفتر مديريت پروژه يک شرکت بزرگ نفتی ،تجربه ديگری را بيان
میدارد ":مديرعامل شرکت ما به بحث توسعه بسيار اهميت میدهد و برای اين منظور هزينههای
زيادی میکند .به ما هم گوشزد کرده است که هيچ فردی نمیتواند مدير پروژهای شود مگر اينکه دانش
خويش را در حوزه مديريت پروژه توسعه داده و به اثبات رسانده باشد .اين شرايط باعث شده تا
يادگيری و بهبود مستمر به روندی جاری در اينجا تبديل شود" .بهطورکلی ،رويکرد مديران ارشد
سازمان را میتوان عاملی دانست که بهطور مستمر در دادههای ارائهشده توسط شرکتکنندگان
قابلمشاهده بود .اين عامل بهتدريج چارچوبی از ارزشها و هنجارها در شرکت ايجاد نموده و به
شکلگيری يکی از سه فرهنگ يادگيری محيط کار کمک میکند -2 .نگرش همکاران .شکی نيست که
کنش و واکنش بين همکاران ،عاملی مهم در شکلگيری ماهيت فرهنگ يادگيری در سازمان محسوب
میشود .همکاران میتوانند از طريق تشکيل اجتماعات خبرگی باعث تسهيل و تسريع يادگيری در
محيط کار شوند و يا از طريق تشکيل گروههای فشار هرگونه تالش برای يادگيری و توسعه را خنثی
سازند .زهرا ،کارمند يک سازمان خدماتی خصوصی ،میگويد ":اول که در اين سازمان استخدام شده
بودم خيلی دوست داشتم هر آنچه در دانشگاه و دورههای بدو استخدام آموختهام را در محيط کار پياده
کنم .اما همکارانم با پوزخند میگفتند که کلهات بوی قورمهسبزی میدهد و بهتدريج میفهمی چگونه
بايد عمل کنی! من هم بهتدريج فهميدم و االن شدم يکی مثل بقيه! " .سيامک ،کارمند يک شرکت
مخابراتی بزرگ ،تجربه متفاوتی بيان میکند ":بخش مديريت دانش سازمان ما گروههايی را به اسم
اجتماعات خبرگی تشکيل داده است .ما هر ماه جلساتی را داريم که طی آن مسائل و مشکالت کاری را
مطرح میکنيم و درس آموختههايمان را به هم انتقال میدهيم .اين بهترين تجربه يادگيری است که
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من تابهحال داشتهام" .اينگونه کنشهای مثبت و منفی بهتدريج به مولفهای از فرهنگ يادگيری
سازمانی تبديلشده و نقش يک ارزش يا ضد ارزش را به خود میگيرند ،بهطوریکه هرگونه اقدام
توسعهای بر مبنای آن تفسير میشود -3 .انتظار ارتقاء .تحليل دادههای حاصل از مصاحبهها نشان
میدهد که کارکنان سازمانها عمدتاً هنگامی برای يادگيری و توسعه ارزش قائل میشوند که احساس
کنند بين يادگيری و ارتقاء سازمانی رابطۀ ملموسی وجود دارد .در سازمانهايی که ارتقاء از مسير
البیگری ،گرايشات حزبی/جناحی ،قوميتگرايی ،رفيقبازی و امثالهم میگذرد ،روحيه يادگيری و
توسعه بهتدريج تخريب میشود .علی ،کارمند باسابقه يک شرکت فعال در حوزه صنعت انرژی ،میگويد:
" در سازمان ما مدير پروژه بودن مستلزم کسب مدرک بينالمللیِ مطرح در اين حوزه است .همين امر
باعث شده است تا ما سعی کنيم بهطور مستمر مدارک خودمان را تجديد کنيم .به همين دليل اينجا
بهبود مستمر به بخشی از فرهنگ رايج در منابع انسانی تبديلشده است ".البته اين تجربه در
سازمانهای دولتی شکل متفاوتی به خود میگيرد .اکثر کارکنان اين سازمانها با نگرش انتقادی به اين
بخش پاسخ میدهند .برای مثال احسان ،کارمند ستادی يک وزارتخانه ،نظر خويش را اينچنين بيان
میکند ":به ما میگويند برای يادگيری انگيزه نداريد .چرا بايد انگيزه داشته باشيم؟ مگر يادگيری و
بهبود عملکرد معيار ارتقاء است؟ سمتهای مهم جای ديگری تقسيم میشوند ،ما فقط سياهی لشکر
واحد آموزش شدهايم!"

شکل شماره  .1عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی

نتايج حاصل از تحليل دادهها نشان میدهند که اين سه عامل در تعامل با يکديگر منجر به شکلگيری
سه نوع فرهنگ يادگيری در سازمانهای ايرانی شدهاند -1 :فرهنگ يادگيری بازدارنده .در چنين
محيطهای کاری عمدتاً عادات کاری نادرست توسط کارکنان آموختهشده و به اشتراک گذاشته
میشوند .همچنين تعهد شغلی نيز بهتدريج به پايينترين سطح ممکن کاهش میيابد .اين شرايط را
میتوان غالباً حاصل جو شغلی نامطلوبی دانست که باعث میشود گروههای غيررسمی به گروههای
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فشار تبديل شوند تا در مقابل شرايط ناعادالنه و مديريت ضعيف سازمان ايستادگی کنند .در
سازمانهای اينچنينی ،مديران ارشد و رهبران سازمان توجهی به رشد و توسعه کارکنانشان نداشته و
معتقدند میتوانند خيلی زود کارکنان نابلد را از کار اخراج کنند و بالفاصله افراد جديدی را جايگزين
ايشان کنند .اين باور باعث میشود که کارکنان هم سعی نمايند شرايط موجود را به هر طريقی حفظ
کنند و هر کسی که سعی کند با يادگيری و بهبود عملکرد خويش شرايط سازمان را ارتقا دهد مورد
تنبيه قرار دهند .شيما ،کارشناس يک شرکت پخش دارو ،تجربهای عجيب را نقل میکند " :موقعی که
وارد اين شرکت شدم واقعاً شوکه شدم ! هر بار که میخواستم چيزی را تغيير دهم و يا راهکاری که
آموختهام را در عمل پياده کنم با تمسخر و عدم همکاری ديگر افراد مواجه میشدم .البته آنها بسيار
عصبانی هستند و حق هم دارند چرا که در طی اين سالها سازمان با آنها مثل يک برده رفتار کرده
است و آنها هم نمیخواهند پّلی برای موفقيت و پيشرفت سازمان شوند ".يک سرپرست بخش توليد
کارخانه خودروسازی هم نظر مشابهی دارد ":يکبار تصميم گرفتم جلسات خبرگی را در اينجا تشکيل
دهم  .نمونه چنين جلساتی را در سايت يوتيوب ديده بودم و بسيار عالقه من را جذب کرده بود .وقتی
اين موضوع را با همکاران مطرح کردم ،چنان غر و لند کردند که کامالً از پيشنهاد خودم پشيمان
شدم" .به نظر میرسد که ساختارهای سرکوبگر و ناعادالنه حاکم بر برخی سازمانها بهتدريج باورهای
توسعهای افراد را به نحوی تخريب میکنند که هرگونه تالش برای توسعه به عنوان کنشی ضد ارزشی
تفسير میشود .ازآنجاکه در چنين سازمانهايی بهندرت ارتباط مشخصی بين عملکرد و ارتقاء احساس
میشود ،شکلگيری روابط ناسالم و البیگریهای سازمانی به عنوان مسير ارتقاء شغلی شناخته
میشوند .بهاينترتيب ،يادگيری و هرگونه مناسک مرتبط با آن به حاشيه رانده میشوند -2 .فرهنگ
يادگيری جزمگرايانه .در فرهنگ يادگيری جزمگرايانه جوی خنثی بر محيط کار حاکم میشود
بهطوریکه کارکنان رابطه بسيار ضعيفی بين يادگيری ،بهبود عملکرد و ارتقاء شغلی مشاهده میکنند.
در اينگونه سازمانها اگرچه گاهی اوقات مديران ارشد برای حفظ وجهه خويش در مورد آموزش به
سخنوری میپردازند و بودجهای را نيز به اين امر تخصيص میدهند ،اما ساختارهای جاری و غير مصرح
حاکم بر سازمان مسيرهای نرم ديگری چون البیگری را برای رشد و پيشرفت پيشنهاد میدهند.
ازآنجاکه حرکت در اين مسير از عهده بخش عمدهای از کارکنان بر نمیآيد ،نوعی حس بیتفاوتی و
بیتحرکی حاکم شده و حتی برنامههای آموزشی نيز نمیتوانند به عنوان يک عامل انگيزشی نقش ايفا
کنند .بهاينترتيب نوعی باورِ"که چی بشه" در مورد يادگيری شکل گرفته و به هنجار حاکم تبديل
میشود .به عنوان مثال علی ،کارمند يک بانک معروف کشور ،معتقد است ":آخه چرا بايد در برنامههای
آموزشی شرکت کنم؟ اصالً چرا بايد به ديگران تجربه انتقال دهم؟ اساساً چرا بايد سعی کنم در تجربه
جديدی درگير شوم؟ کار من سالها همين بوده است .ارزيابی عملکردها صوری است .برای ارتقاء هم
که افراد از جای ديگری سفارش میشوند .پس همان بهتر که سرمان در الک خودمان باشد و آخر ماه
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چندرغاز حقوق بگيريم" .اين وضعيت را شيوا ،کارشناس بخش حسابداری يک وزارتخانه دولتی ،هم
تجربه کرده است ":آقا ما از اول هم همين بوديم .ده تا کالس آموزشی رفتيم ،صد تا کتاب خونديم،
سی تا طرح نوآورانه داديم ،اما آخرش چی شد؟! فالن آقا از فالن نهاد خاص برای رياست واحد آورده
شد .خب اين خيلی خندهدار است .ما هم ديگر سرمان در کار خودمان است و حوصله يادگيری و
ياددهی نداريم" .در چنين شرايطی ،هرگونه تالش از سوی ادارۀ آموزش برای توسعه کارکنان نيز با
شکست مواجه میشود چرا که بیاعتمادی ،و حتی تصور توطئه ،مانع از اين است که کارکنان به
کنشگری فعال در زمينه بهبود عملکرد و اشتراک دانش بپردازند -3 .فرهنگ يادگيری الزامآوار .در
اين نوع فرهنگ ،يادگيری مستمر به يک الزام شغلی /سازمانی تبديلشده و يادگيری بخشی از کارِ
روزمره کارکنان محسوب میشود .فرهنگ يادگيریِ الزامآور عمدتاً در شرکتهای خصوصیای حاکم
است که در شرايط بازار رقابتی قرار دارند و منابع انسانی نقش مهمی در موفقيت يا شکست آنها ايفا
میکنند .مديران ارشد و تصميمگيرندگان اين سازمانها کارکنان را ملزم يا تشويق میکنند که بهطور
مستمر عملکردشان را بهبود بخشند و هرگونه ارتقاء شغلی نيز منوط به نيمرخ پيشرفت کارمند
میشود .همچنين ازآنجاکه در چنين سازمانهايی افراد عمدتاً بهصورت تيمی کار میکنند نياز به اين
دارند که آموختههايشان را با هم به اشتراک گذارند تا بتوانند به اين صورت يکديگر را تقويت نمايند(در
اينگونه سازمانها اين تيمها هستند که به دليل عملکردشان تشويق میشوند ،بنابراين يادگيری تيمی
ارزش محوری پيدا میکنند) .در سازمانهايی که فرهنگ يادگيری الزامآور بر آنها حاکم است ،افراد و
تيمها رابطهای محسوس بين يادگيری ،بهبود عملکرد و ارتقاء حس میکنند ،بنابراين مستمراً تالش
میکنند تا وضعيت خويش را از طريق منابع و تجربههای يادگيری مختلف بهبود بخشند .همچنين
سازمان هرگونه هزينه در حوزۀ آموزش را سرمايهگذاری دانسته و افراد را در قبال هزينههای آموزشی
پاسخگو میداند .صادق ،مدير يک شرکت نرمافزاری خصوصی میگويد ":ما به کارکنانی نياز داريم که
هر روزشان بهتر از ديروز باشد .نمیشود کسی در اينجا کار کند و بگويد من بايد آموزش ببينم تا ياد
بگيرم .يادگيری بخشی از کار ما است ".شيما ،کارمند همين شرکت نيز معتقد است ":من بايد بهطور
مستمر با همکارانم در تعامل باشم و مشکالتم را حل کنم يا به آنها کمک کنم مشکالت کاریشان را
حل کنند .خدا را شکر حقوق ما خوب است ،اما انتظارات نيز از ما زياد است .بنابراين نيازمند اين
هستيم که به هم کمک کنيم تا خودمان را بهروز نگه داريم .برای اخذ مدرک حرفهای نيز پاداش
میگيريم .بهطور کلی محيطی پويا و البته چالشبرانگيز داريم" .اين فرهنگ يادگيری در پيشينه
پژوهش با عنوان سازمان يادگيرنده شناخته میشود(برای مثال مراجعه کنيد به ( Conner and
 .)Clawson,2004;Marsick and Watkins,2003;Senge,1990در بيشتر آثاری که صحبت از فرهنگ
يادگيری شده است ،نويسندگان چنين تصوير ايدهآل و آرمانگرايانه ای از آن ترسيم نمودهاند.
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جدول شماره  .1ماتریس ویژگیهای فرهنگهای یادگیری /عوامل شکلدهنده
عوامل شکلدهنده

رويکرد مديران

نگرش همکاران

انتظار ارتقاء

فرهنگهای يادگيری
بازدارنده

خصمانه

مقاومتکننده

بسيار پايين

جزمگرايانه
الزامآور

بیتفاوت
تشويقکننده

نااميدانه
حامی

بسيار پايين
باال

بحث و نتیجهگیری
همانطور که گفته شد ،يادگيری ديگر به مدرسه و دانشگاه محدود نيست و محيطهای کاری عرصهای
اصيل برای يادگيری مستمر محسوب میشوند .اما واقعيت اين است که محيطهای کاری مختلف به
يک اندازه حامی يا مانع يادگيری نيستند .محيطهای کاری دارای فرهنگهای يادگيری مختلفی
هستند که شناخت آنها میتواند به دستاندرکاران آموزش و توسعه منابع انسانی کمک کند تا
طرحهايی واقعگرايانه را تدوين و اجرا نمايند .اين شناخت طبيعتاً مستلزم اين است که گونهشناسی
منطقی از انواع فرهنگهای حاکم بر محيطهای کار شناسايی شود .لذا در اين پژوهش تالش شده است
تا از منظری انسانشناسانه ،برداشتی توصيفی از فرهنگ به مثابه يک چارچوب تفسيری (و نه يک
چارچوب تجويزی) اتخاذ شود و اليههای مختلف فرهنگ يادگيری در سازمانهای ايرانی شناسايی شود.
گونهشناسی ايجاد شده بهوسيلۀ اين پژوهش را میتوان به مثابه منبعی جهت تدوين يک ابزارِ شناسايی
فرهنگهای يادگيری محيط کار مورد استفاده قرار داد.
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ارائه الگوی شایستگیهای مدیران در سازمانهای پیچیده
سید رضا رضوی سعیدی *

1

(تاريخ دريافت1400/02/08 :؛ تاريخ پذيرش)1400/04/15 :

چکیده
امروزه سازمان ها نسبت به گذشته بسيار پيچيده شده اند و الزم است مديران شايستگی های جديد و مهمی را کسب کنند
تا بتوانند سازمان ها را در رسيدن به اهداف خود ياری دهند .هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی شايستگی های مديران در
سازمان های پيچيده می باشد که پژوهشی کاربردی محسوب می شود .اين پژوهش در دو فاز صورت گرفته است که در فاز
اول طراحی مدل و در فاز دوم اعتبار بخشی آن صورت گرفته است .در اولين مرحله از فاز نخست ،بر اساس فراوانی
پيچيدگی های مشاهده شده در ادبيات تحقيق و با مطالعه سيستماتيک مبانی نظری و همچنين بر اساس مصاحبه با
خبرگان ،سه نوع پيچيدگی ساختاری ،فناوری و محيطی ،مبنای ارزيابی پيچيدگی سازمان در نظر گرفته شد .در مرحله
دوم که رويکردی کمی داشت و هدف آن شناسايی و انتخاب سازمان پيچيده بود ،پرسشنامه ای  21سوالی طراحی شد و
روايی آن با نظر خبرگان و پايايی آن با محاسبه آّلفای کرونباخ تاييد گرديد و دربين 291نفر از مديران ميانی شهرداری
توزيع شد که با انجام آزمون تی يک نمونه ای ،سازمان پيچيده انتخاب گرديد .در مرحله بعد که رويکردی کيفی داشت با
18نفر از خبرگان که با روش گلوله برفی انتخاب شده بودند ،مصاحبه ای نيمه ساختاريافته انجام شد و مدل اوليه شايستگی
های مديران متناسب با هرنوع پيچيدگی ،حاصل شد .در مرحله چهارم که رويکردی کمی داشت بر اساس مدل اوليه،
پرسشنامه ای طراحی گرديد و دربين  5نفر از خبرگان به روش دلفی توزيع شده و بعد از انجام سه مرحله رفت و برگشت،
مدل اصالح شده حاصل گرديد .در فاز دوم پژوهش که هدف آن اعتبار بخشی مدل اصالح شده بود و رويکردی کمی داشت،
بر اساس مدل اصالح شده پرسشنامه ای طراحی شد و دربين  15نفر از خبرگان سازمانی که شامل مديران شهرداری با
تحصيالت حداقل فوق ليسانس و سابقه ای بيش از بيست و پنج سال را دارا بودند ،توزيع گرديد و با محاسبه ضريب نسبی
روايی محتوا ،مدل نهايی شايستگی مديران متناسب با هر نوع پيچيدگی تدوين شد.

کلیدواژهها:

شايستگی ها ،پيچيدگی ،شايستگی های مديران ،سازمان های پيچيده ،پيچيدگی ساختاری ،پيچيدگی

فناوری ،پيچيدگی محيط

مقدمه
مديران سازمان در قرن بيست و يکم با تغييرات بی امان در محيطی که در آن فعاليت می کنند روبرو
هستند .تنوع  ،شدت و سرعت اين تغييرات باعث ايجاد نوسانات  ،عدم اطمينان  ،پيچيدگی و ابهام می
 1دکترای مديريت از دانشگاه تهران  ،مدرس دانشگاه  ،تهران ،ايران)s_r_r_s@yahoo.com( .
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شود و مديران را در هدايت موثر سازمان با استفاده از روش های موجود دچار مشکل میکند (.)1
درعين حال رشد فناوری و جهانی سازی باعث افزايش نوآوری و انقالب های ديجيتالی می شود که به
نوبه خود رقبای جديد را ايجاد می کنند  ،که در سطح جهانی فعاليت می کنند و انتظارات مشتری را
به صورت بنيادی تغيير داده و در سازمان ها آشفتگی ايجاد می کنند( .)2دتون مشاهده کرد که
آشفتگی های جاری سازمان به سبب اينکه جديد هستند و قبال اتقاق نيفتاده اند ،باعث سردرگمی
مديران می شوند ( .)3يک مطالعه از  13124مدير نشان داد که نوسانات  ،عدم اطمينان  ،پيچيدگی و
ابهام  ،بزرگترين چالش پيش روی مديران در اين قرن هستند و فقط  ٪18از مديران قادر به کنترل و
هدايت سازمان در اين شرايط هستند ( .)4ريميتا بيان می کند که مديران معدودی آمادگی الزم برای
شرايط پيچيده امروزی را دارند و اکثر مديران به علت عدم آمادگی ،هنوز از ابزارهای سنتی مديريت
استفاده می کنند که در زمان پيچيدگی شرايط  ،باعث اختالل در فعاليت سازمان می شود( .)5ضمن
آنکه باعث به هدر رفتن منابع و استرس شديد کارمندان نيز می شود( .)7 ,6همچنين مدلهای خطی
مرسوم تصميم گيری و حل مسئله مديران ،در دنيای جديد و پويای امروز که به تفکر غيرخطی نياز
دارند  ،مؤثر نيستند( .)8نوسانات  ،عدم اطمينان  ،پيچيدگی و ابهام  ،اصل تفکر هنری فايول و سنگ
بنای مديريت را به چالش می کشد و مشاهده می شود که برنامه ريزی  ،کنترل  ،سازماندهی ،
فرماندهی و هماهنگی  ،ديگر در يک محيط بسيار آشفته امروزی ممکن نيست( .)1شرط آماده بودن
مديران درشرايطی که فشار زياد  ،تغييرات مکرر و محيط های مبهم و نامشخص وجود دارد  ،داشتن
شايستگی های خاصی است که بتواند در مواجهه با موضوعات متضاد و متناقض ،به شيوهای آرام ،
تعادل برقرار کنند تا سازمان بتواند به موفقيت برسد ( .)9همچنين درک مديراز پيچيدگی و داشتن
شايستگی الزم ،امکان تصحيح ساختارهای سازمانی و چارچوبهای تصميم گيری را نيز فراهم می آورد
(.)5
مقدمه
بريج تغييرات دائمی و مستمر از مشخصه های عصر حاضر می باشد(روشندل اربطانی و جعفری زوج،
 .)1394امروزه مديران سازمان با تغييرات پويا و عميقی روبرو هستند که سرعت  ،شدت و تکرار اين
تغييرات جديد بوده و قبال تکرار نشده اند و باعث می شوند که محيط های عملياتی بی ثبات ،
نامطمئن  ،پيچيده و مبهم ( )VUCAشوند( .)11 ,10وجود پيچيدگی در سازمان ها باعث بروز
شرايطی می شود که نحوه مديريت سازمان را از مديريت سازمان های غير پيچيده متمايز می کند.
لوی ( )12بيان می کند که پيچيدگی در سازمان ها شرايطی را ايجاد می کند که رشد را تقويت می
کند .در واقع مديران بايد شرايطی رو فراهم کنند که کارمندان تمام پتانسيل بالقوه خودشان را بالفعل
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کنند و با درگير کردن کامل افراد در محيط کار ،توسعه و رشد دهند( .)12مديران با تعيين مسئوليت
هايی که در راستای منافع و مهارت های هر شخص باشد ،می توانند انرژی را در هر فرد آزاد کنند ،نه
اينکه فقط آنها را به انجام يک کار اختصاص دهند .تفاوت زيادی است بين انجام يک کار صرفا برای
اينکه بتوانند در سازمان باقی بمانند يا اينکه بتوانند با هر چالشی رو برو شوند .همينطور برای مديريت
مؤثر در سازمانهای پيچيده ،مديران بايد اعتماد به نفس کارمندان را توسعه بدهند و باور داشته باشند
که راه حل هايی که کارمندان ارائه می دهند به همان خوبی راه حل های مديران می باشد( .)13البته
توانمند سازی مردم به اين معنا نيست که رهبران کامالً منفعل عمل کنند بلکه آنها هنوز هم نقشی
اساسی دارند و بخشی از مسئوليت آنها اين است که مرزهای وظيفه ای را با تعيين دستورالعمل ها،
رويه ها و اهداف  ،مشخص کنند .اين مرزها بايد از نزديک مورد نظارت و کنترل قرار گيرد تا گروه ها و
تيم های کاری بتوانند راه حل های خود را سازماندهی کنند و توسعه دهند( .)14در شرايط پيچيده
مديران بايد ياد بگيرند که قوانين و رويه های عملياتی استاندارد را به کار گيرند تا ميزان کنترل را برای
در زمان انجام تغييرات ،به حداقل برسانند( .)15کنار گذاشتن اين کنترل يکی از دشوارترين کارهايی
است که مديران در سازمان های پيچيده بايد انجام دهند به ويژه هنگامی که اوضاع آشفته به نظر می
رسد و احتماالً نمی توانند يک راه حلی عملی داشته باشند .مديران بايد اطمينان حاصل کنند که مردم
درک روشنی از مسائل دارند و سپس به آنها اجازه دهند با حداقل راهنمايی  ،چالش ها را برطرف
کنند( .)16يکی ديگر از ويژگی های الزم برای موفقيت سازمانها در شرايط پيچيده ،نوآوری می باشد.
نوآوری نمی تواند برون سپاری شود ضمن اينکه برای مزيت رقابتی پايدار ضروری است( .)17در عين
حال پيچيدگی سازمانی ميان برنامه ريزی منابع سازمانی و نوآوری در مدل کسب و کار نقش واسطه
ای دارد( .)7در واقع ايجاد فرهنگ نوآوری با مديرانی آغاز می شود که اهميت آن را برای سازمان
بشناسند و اين اعتقاد را بی امان برقرار کنند .مديران سازمانهای پيچيده معتقدند که نوآوری بر عهده
همه افراد در سيستم می باشد( .)18،20بنابراين با توجه به وضعيت خاص مديريت بر سازمان های
پيچيده که برشمرده شده ،عدم آمادگی مديران برای مقابله با پيچيدگی ممکن است باعث شود آن ها
از افزايش استرس و فقدان بهداشت روان رنج ببرند و به همين دليل در محيط عملياتی عملکرد
ضعيفی داشته باشند( .)21 ,6در سازمان های پيچيده مديران بايد طيف گسترده ای از عوامل و تعامل
ها را در درک فضای سازمان خود در نظر بگيرند و از کنترل شرايط در کوتاه مدت خودداری کنند تا به
مزايای بلند مدت افزايش انعطاف پذيری و نوآوری در سازمان برسند .اين رويکرد با روش سنتی در نظر
گرفتن چند عامل مهم و مشاهده جهان فقط با روابط خطی ،مغاير است( .)14شناخت پيچيدگی برای
ارزيابی کارايی سازمانی و پيش بينی چالش های احتمالی و هماهنگی بين مديران سازمان بسيار مهم
است( .)22درک بيشتر از پيچيدگی شرايط واينکه مديران چگونه می توانند آمادگی خود را برای مقابله
با اين شرايط تقويت کنند  ،می تواند دانش های جديدی را به تئوری های مديريت اضافه کند  ،که به

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال هشتم ،شماره  ،30پاييز 1400

202

نوبه خود  ،ممکن است به شايستگی بيشتر مديران کمک کند( .)2در واقع مديران در مواجه با تغيير و
تحوالت محيطی و پيچيدگی های سازمان ،شايستگی های جديد و مهمی را نياز دارند و سازمان هايی
که در شناسايی اين شايستگی ها کوتاهی کنند ،با ريسک بااليی مواجه خواهند شد .شرکت هايی مانند
نوکيا  ،بلک بری  ،کداک  ،فيليپس  ،جی وی سی  ،بالک باستر نمونه هايی از سازمان هايی
هستند که نتوانستند تغييرات در محيط خود را به درستی پيش بينی و درک کنند و عملکردهای خود
را به طور دقيق با تغييرات تطبيق ندادند و عواقب آن را نيز متحمل شدند(.)24 ,23 ,5
در کشور ايران شايد اين گونه تصور شودکه به دليل وجود شرايطی چون اقتصاد بسته و دولتی بودن
بسياری از بخش های اقتصادی و انحصاری بودن برخی بازارها ،محيط فعاليت برخی از صنايع ،پيچيده
نيست .ولی در مصاحبه با خبرگان مشخص شد که نوسانات شديد در عوامل محيطی که ناشی از
حرکت اقتصاد به سمت خصوصی سازی ،تغييرات قيمت جهانی نفت و تحريم های شديد اقتصادی می
باشد ،شاهد عدم امکان پيش بينی وقايع و رويدادها و همچنين کمبود اطالعات مورد نياز هستيم.
بنابراين وجود پيچيدگی در کشور امری واضح و آشکار است و می توان اين پيچيدگی را بعد از سال
 1380که با کاهش شديد قيمت نفت ،وقوع جنگ هايی در کشورهای همسايه ،مسائل مربوط به انرژی
هسته ای  ،تحريم های سياسی و اقتصادی و همينطور شيوع گسترده بيماری کرونا همراه بوده است ،را
به راحتی احساس کرد .با اين وجود شاهد آن هستيم که سيستم مديريت در اکثريت قريب به اتفاق
سازمان ها و شرکت ها بر اساس مديريت سنتی پابرجا است .با عنايت به موارد فوق معلوم می گردد که
سازمانهای ايرانی در شرايطی کامال پيچيده هستند و اين موضوع ضرورت توجه به شايستگی های
مديرانی که بتوانند با وجود اين شرايط ،سازمان ها را اداره کنند ،را مشخص می سازد که البته مغفول
مانده است.
خالصه آن که با افزايش پيچيدگی  ،ساختار سازمان نيز برای مقابله با آن  ،بايد از سطح پيچيدگی
مناسبی برخوردار باشد يعنی پيچيدگی سازمان نيز افزايش می يابد و سازمان ها به سوی عدم تمرکز ،
استقالل و خودمديريتی تيم های کاری ،برای مواجهه با عدم اطمينان پيش می روند( .)25در واقع
برای داشتن سازمانی متعادل و سالم ،مديران بايد پيچيدگی را درک کرده و بتوانند آن را اداره و کنترل
کنند که اين کار با دانش و مهارت های گذشته امکان پذير نيست و شايستگی های جديدی را می
طلبد( .)26شايستگی مديران به طور خاص از ايـن جهـت اهميت دارد که کيفيت کار مديران از
مهمترين عوامل موفقيت سازمان است .در نهايت می توان گفت که مديريت سازمان های عادی با
سازمان های پيچيده متفاوت است .به همين جهت شايستگی های مديران برای اداره سازمان های
پيچيده نيز ،با شايستگی مديران سازمان های عادی متفاوت است .در واقع هدف اين تحقيق اين است
که متناسب با هر پيچيدگی ،شايستگی مورد نياز مديران را شناسايی کرده و الگوی شايستگی های
مديران در سازمان های پيچيده را ارائه نمايد.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
پیچیدگی  :پژوهش در ادبيات پژوهش مشاهده می گردد که تعريف مستقلی از پيچيدگی وجود ندارد
( .)27حتی بيان شده که تعريف پيچيدگی جز يکی از سخت ترين جنبه های پيچيدگی است و تنها
می توان گفت که پيچيده يعنی همه چيز به هر چيز ديگری متصل می شود ( .)28پيچيدگی ويژگی
سيستم هايی است که از تعداد زيادی عوامل متنوع و وابسته به يکديگرتشکيل شده اند که به شکلی
غيرخطی بر يکديگر تأثير می گذارند و دائماً با تنش های داخلی يا خارجی مواجه می شوند .از آنجا
که چنين سيستمهايی به طور مداوم در حال تحول هستند ،ميزان زيادی غيرقابل پيش بينی هستند.
بنابراين ،نمی توان با بررسی خصوصيات اجزا ،آنها را درک نمود ( .)29تنوع ،سازگاری ،اتصال و
وابستگی متقابل بين عوامل موجود در سيستم  ،چهار ويژگی اصلی هستندکه برمقدار پيچيدگی يک
سيستم تاثير دارند ( .)30بیثباتی به سرعت و تکرار تغييرات اشاره می کند .منظور از عدم اطمينان نيز
اين است که به علت عدم دانش کافی مديران ،پيامدها قابل پيش بينی نيستند .پيچيدگی هم يعنی
تغييرات به دليل بهم پيوستگی فرايندها و اطالعات ،گيج کننده هستند و باالخره ابهام نيز يعنی
تغييرات باعث ايجاد پيامدها و عواقب بسياری می شوند که اين پيامدها نسبت به هم تقدم ندارند و
احتمال رخ دادن شان يکسان هست ( .)31 ,5دنيايی که مشاغل امروز در آن فعاليت می کنند  ،نه تنها
ريسک پذير بلکه بی ثبات تر  ،نامشخص  ،پيچيده و مبهم است .قطعا سازمان هايی که بيش از حد با
روش های سنتی کار کنند  ،موفق نخواهند شد ( .)32در واقع می توان گفت پيچيدگی واقعيتی است
که سازمان ها بايد روزانه با آن سر و کار داشته باشند ( .)7پيچيدگی سازمانی بر هماهنگی در سازمان
تاثير دارد ( .)25همزمان که ساختار سازمانی پيچيده تر می شود  ،نظارت بر آن نيز سخت تر می گردد
( .)22همينطور پيچيدگی اثر قابل توجهی را بر عملکرد و توسعه سازمان ها دارد  .درواقع سازمانها به
پيچيدگی در محيط داخلی و خارجی حساس می باشند ( )33و بايد توانايی هايشان را برای دستيابی
به مزيت رقابتی در محيط های پيچيده افزايش دهند ( .)34در مجموع می توان گفت که درک و
کنترل کامل پيچيدگی امکان پذير نيست ( )35همينطور نمی توان آن را از سازمان ها بطور کامل
حذف نمود ولی می توان آن را کاهش داد( )36که برای اين کار الزم است انواع پيچيدگی را شناسايی
کرد .پيچيدگی رابطه ای و شناختی پيچيدگی هايی هستند که توسط بيوسوت و همکارانش عنوان شد
( .)37همينطور پيچيدگی فنی و سازمانی دو نوع پيچيدگی هستند که رودريگوز بيان نموده است (.)7
عالوه بر آن پيچيدگی فنی  ،ساختاری  ،جهت و زمانی چهار نوع پيچيدگی هستند که رمينگتن و
همکارانش ( )38شناسايی کردند ( .)38در پژوهشی ديگر عنوان شده که پيچيدگی سازمانها با زياد
شدن تعداد سلسله مراتب ،بخشها و نيروی انسانی افزايش میيابد ( .)39جرالدی و همکارانش
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پيچيدگی را به پنج نوع پويايی ،عدم قطعيت ،ساختاری ،سرعت و در نهايت اجتماعی -سياسی
تقسيمبندی نمودند ( .)35همچنين رحمتی و همکارانش چهار نوع پيچيدگی ساختاری ،تکنولوژی،
محيطی و اطالعاتی را نام می برند (.)26
در ادبيات تحقيق پرتکرارترين نوع پيچيدگی ،پيچيدگی ساختاری است .مفهوم پيچيدگی ساختاری
توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ( .)40،42 ,26 ,7اين پيچيدگی به ميزان
تفکيکی که در سازمان وجود دارد گفته می شود و شامل تفکيک افقی ،تفکيک عمودی و تفکيک
جغرافيايی می باشد .اگر سازمانی دارای واحدهای زياد و مختلف (تفکيک افقی) و دارای سطوح
مديريتی متعدد (تفکيک عمودی) و همچنين موقعيت های جغرافيايی مختلف (تفکيک مکانی) برای
فعاليت باشد ،گويند سازمانی پيچيده می باشد (.)26
محققين زيادی از پيچيدگی فناوری در پژوهش های خود نام بردهاند ( .)44 ,43 ,26 ,7پيچيدگی
فناوری اشاره به اين دارد که يک فناوری جديد در يک کار مشابه ،برای کاربر خود تا چه حد پيچيده تر
از فناوری قبلی است و نشان دهنده افزايش تعداد کارهايی است که کاربر بايد همزمان انجام دهد(.)7
در زمينه ابعاد فناوری نيز ،پرو در تحقيقاتش دو بعد اساسی تغيير پذيری وظيفه و تحليل پذيری
وظيفه را بيان کرد که نتيجه حالت های مختلف آن ها ،منجر به ايجاد چهار نوع فناوری تکراری ،
مهندسی  ،هنری و صنعت گرانه و غير تکراری می شود که تکراری بودن ،عامل مشترک دراين
نظريه ها می باشد .از مقايسه آن ها با يکديگر می توان گفت که فناوری تکراری  ،پيچيدگی کمی
داشته و فناوری غير تکراری باعث ايجاد پيچيدگی زيادی می شود(.)45
از ديگر انواع پيچيدگی می توان به پيچيدگی محيطی اشاره کرد که پژوهشگران زيادی به آن اشاره
کردهاند ( .)46 ,41 ,35 ,26زمانی که تعدادعوامل محيطی زياد بوده و همينطور تعامالت بين اين
عوامل و ميزان تغييرات آن ها نيز زياد باشد ،می توان گفت که پيچيدگی محيطی باال می باشد(.)46
برای سنجش آن می توان به ابعاد دوگانه ميزان تغيير و پيچيدگی در محيط اشاره کرد  .بعد ساده يا
پيچيده بودن آن نشان دهنده اين است که در يک محيط پيچيده عوامل محيطی زيادی با هم در
ارتباط متقابل می باشند .يعنی هرچه عوامل محيطی بيشتری بر سازمان تاثير بگذارد  ،می توان گفت
محيط پيچيده تر می باشد و همينطور بعد پايدار يا ناپايدار بودن محيط اشاره به اين دارد که عوامل
محيطی تغييرات بسياری در شرايط ناپايدار دارند (.)26
شایستگی  :با وجود رشد و بلوغ سازمان ها و قوی تر شدن آنها از نظر فنی در طی سال های گذشته،
هنوز هم نياز به مديرانی شايسته و توانمند برای کمک به پيشرفت کار در سازمان ها احساس می
شود( .)47شايستگی ها را می توان به عنوان سازماندهی دانش  ،اقدامات و عواطف استفاده شده برای
ايجاد ارزش ،تعريف کرد ( .)48شايستگی ها ويژگی هايی همچون دانش ،مهارت ها ،توانايی ها ،صفات،
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ذهنيت ،احساسات و روش های تفکر هستند که می توانند تاثير قابل توجهی بر خروجی سازمان
بگذارند ( .)49در واقع شايستگی های فردی پيش بينی کننده اصلی پيامدهای استخدام هر کارمند
می باشد ( .)50برای شايستگی تعاريف متعددی در ادبيات تحقيق بيان شده است .مثال صالح و
همکاران بيان می کنند که شايستگی مجموعه ای از مهارت ها  ،دانش و رفتار است که نشان دهنده
عملکرد بهتر فرد در هر جنبه خاص می باشد( .)51همينطور شايستگی تلفيقی از دانش  ،مهارت و
نگرش بيان شده که در آن دانش عبارت است از واقعيت ها  ،اشکال  ،مفاهيم  ،ايده ها و نظريه هايی
که قبالً مشخص شده اند و باعث درک يک موضوع خاص می شوند و مهارت ها  ،توانايی و ظرفيت
استفاده از دانش موجود و انجام وظايف خاص برای رسيدن به نتايج مورد نظر می باشند و نگرش ،
طرز فکر و قصد فرد می باشد که باعث واکنش نسبت به يک ايده  ،شخص و يا وضعيت می شود.
شايستگی ها در واقع فقط دانش و مهارت نيستند بلکه آنها به توانايی انجام وظايف پيچيده در شرايط
خاص نيز اطالق می شوند ( .)50شايستگی ها دارای دو نوع مولفه هستند ،شايستگی های قابل
مشاهده که شامل مهارت ها و دانش بوده و شايستگی های پنهان که نگرش  ،مهارت های بين فردی ،
انگيزش و موفقيت را دربر می گيرند ( .)51آهن بيان می کند که يک مدل شايستگی ترکيبی خاص
از دانش  ،مهارت ها و ديگر ويژگی های شخصيتی است که برای عملکرد دقيق وظايف در سازمان
ضروی می باشد( .)52با استفاده از شايستگی ها می توان آموزش های ضمن خدمت را طراحی نمود و
کارمندان را برای پست های مديريتی آماده کرد ( .)53اصوال انجام موفقيت آميز وظايف در مشاغل
مديريتی ،نيازمند مجموعه ای از شايستگی های فردی و سازمانی است .شايستگی های مديران ،
توانايی استفاده از مهارت ها  ،دانش و ويژگی های شخصی است که باعث افزايش کارايی مديران شده
( )54و منجر به عملکرد بهتر سازمانی می شود( )55و بر توانمندسازی و در نتيجه بر عملکرد شغلی
کارکنان نيز موثر است ( .)56همينطور مدل های شايستگی به سازمانها کمک می کند تا بتوانند در
محيط های پيچيدة رايج در قرن بيست و يکم ،به فعاليت بپردازند(.)58 ,57
در ادبيات تحقيق به شايستگی های مديريتی متعددی اشاره شده است که در اينجا به برخی از آن ها
اشاره می شود .احتشام و همکاران شايستگی های مديران بانکهای دولتی ايران را در سه سطح پايه،
ميانی ،و ارشد بررسی نمودند و  111شاخص شايستگی را در قالب پنج بُعد ،شامل فردی ـ شخصيتی؛
فردی ـ ذهنی (شناختی)؛ بين فردی (اجتماعی)؛ سازمانی؛ و مديريتی ،به همراه شانزده مولفه شناسايی
نمودند( .)59در پژوهشی ديگر که در ميان مديران بخش ستادی شرکت ملی گاز ايران انجام گرفت
هفت مولفه شايستگی ادراکی  ،تحليلگری  ،سازمانی  ،ميان فردی  ،اجرايی  ،فردی  ،تخصصی شناسايی
شدند ( .)60همچنين حسنی و همکاران به بررسی شايستگی مديران در يکﻰ از موسسه هاﻯ آموزشﻰ
کشور پرداختند و سه بعد وظايف مديريتی ،نقش های مديريتی و مهارت های مديريتی را در ده مولفه
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وظايف برنامه ريزی ،سازماندهی ،رهبری ،کنترل و نظارت ،نقش های ارتباطی ،اطالعاتی ،تصميمگيری،
ادراکی ،مهارت های انسانی ،و فنی شناسايی نمودند( .)61در پژوهشی ديگر که به بررسی
شايستگیهای حرفهای مديران گروههای آموزشی پرداخته است هفت مؤلفه شايستگی آموزشی-
پژوهشی ،اقتصادی ،فرهنگی ،فناورانه ،مديريتی ،شخصيتی و سياسی و همچنين پنجاه و دو زيرمؤلفه را
شناسايی نموده است ( .)62همچنين اکرامی و همکاران نيز به شناسايی شايستگی های مديران در بين
مديران پايه استان خراسان رضوی پرداخته اند و شانزده عامل درک تفاوتهای فردی ،مديريت تغيير،
مديريت مالی ،تشکيل گروه ،مديريت بحران ،درک مأموريت سازمان ،شناخت واقعيتهای سازمان،
يادگيری مستمر ،مديريت منابع انسانی ،برنامهريزی ،مشارکتجويی ،مشتری محوری ،مهارت فنی،
ثابتقدمی ،توجه به منافع سازمان و در نهايت توجه به اهداف چالشی را شناسايی نموده اند(.)63
صدرايی و همکاران نيز در پژوهشی به تدوين مدل شايستگی ارتباطی مديران منابع انسانی بانک
کشاورزی از طريق روش کيفی مبتنی بر نظريه داده بنياد پرداخته ودر مجموع  80مفهوم کليدی29 ،
زيرمقوله 12 ،مقوله اصلی را شناسايی کردهاند ( .)64با مطالعه ادبيات پژوهش مشاهده می شود که در
زمينه شناسايی شايستگی های مديران در حوزه های مختلف  ،مدل های زيادی تدوين و ارائه شده
است که در جدول  1به نمونه هايی از آن ها اشاره می کنيم.
جدول  – 1شایستگی های شناسایی شده در پیشینه پژوهش
نويسنده

سال

حوزه کاری

شايستگی های اصلی

الوانی وهمکاران
قربان نژاد و
همکاران

1395

مديران ارتش

1395

مديران دانشگاهی

ايمانی و همکاران

1395

حوزه آموزشی

فردی  ،بين فردی  ،سازمانی  ،بينشی
تقوی مداری  ،رفتاری -اخالقی  ،امانتداری  ،عدالت ورزی
و انصاف  ،تصميم گيری
توانمندی و ويژگی های فردی  ،دانش و آگاهی  ،نگرش ،
مهارت

بروجردی علوی و
همکاران

1395

مديران روابط عمومی

عاشقی و همکاران

1396

حوزه بانکی

1396

صنعت نفت

1396
1395

مديران شهری
مديران ارتش
مديران شرکت ملی
گاز
مديران صنعت نفت

باباشاهی و
همکاران
قاسم لی
الوانی وهمکاران
عباس پور
وهمکاران
زمانپور

1396
1396

عمومی  ،اجتماعی  ،وظيفه ای
فکری – ارزشی  ،ارتباطی  ،فنی – تخصصی  ،مديريتی ،
توانايی
مديريت دانش ،يادگيری مستمر ،شبکه سازی ،ارتباطات،
کار تيمی ،مديريت زمان ،خالقيت و نوآوری
ويژگی های فردی  ،مهارت ها
فردی  ،بين فردی  ،سازمانی  ،بينشی
ذهنی  ،درون فردی  ،بين فردی  ،اجرايی  ،سازمانی ،
تخصصی  ،تحليلگر محيطی
فردی  ،بين فردی  ،سازمانی

ارائه الگوی شايستگیهای مديران در سازمانهای پيچيده  / .....سيد رضا رضوی سعيدی

207

مديران آموزش و
پرورش
حوزه آموزشی
مديران پروژه
مديران سازمان امور
مالياتی
مديران واحدهای
دانشگاهی
مديران پژوهشی

ذهنی-بينشی  ،درون فردی  ،بين فردی  ،اخالقی ،
عملکردی  ،رهبری
حرفه ای  ،اخالقی  ،اعتقادی
فردی  ،رفتاری  ،دانش مديريت پروژه  ،فنی
فردی  ،بين فردی  ،ادراکی  ،سازمانی  ،مالی  ،رهبری ،
اجرايی
راهبردی  ،مديريت منابع  ،نمايندگی  ،ارتباطات ،
همکاری  ،حرفه ای
دانش  ،مهارت  ،توانايی  ،ويژگی

1397

مديران پروژه

دانشی  ،رفتاری

1397

حوزه آموزشی

1397

مديران بانک

رحيميان و
همکاران
باللی شهواری و
همکاران
محبت و همکاران
عسکری و
همکاران
بستانی املشی

1398

مديران دانشگاه ها

ويژگی های فردی  ،مهارت های عملی  ،دانش نظری

1398

ادارات تعاون

فردی  ،اجتماعی  ،حرفه ای

1398

حوزه آموزشی

1398

مديران عمومی

1398

بجانی و همکاران

1398

مديران روابط عمومی
مديران سازمان های
ورزشی

آموزشی  ،پژوهشی  ،سازمانی  ،اخالقی  ،فردی  ،حرفه ای
مسئوليت پذيری  ،برقراری ارتباط موثر  ،کالن نگری ،
مذاکره و اقناع  ،کارآمدی رهبری
فردی ،تخصصی ،عمومی

1398

مديران منابع انسانی

ويژگی های فردی  ،دانش  ،مهارت  ،ارزش

1399

صنايع پتروشيمی

فردی  ،ميان فردی  ،اجرايی

2013

مديران قرن 21

ارزش ،تحليل ،تصميم گيری ،دانش ،سازگاری ،عملکرد،
رهبری و ارتباط

شبانی و همکاران

1397

بنيادی و همکاران
ديانت و همکاران

1397
1397

مرزبان و همکاران

1397

معتضد منجمی و
ديگران
پناهی و ديگران
حيدری و
همکاران
گودرزی
وهمکاران
مزينانی و
همکاران

باغشاهی و
همکاران
رمضان پناه و
همکاران
خشوعی
وهمکاران

1397
1397

اثربخشی فردی  ،دانشی و دانشگاهی ،ميان فردی و
ارتباطی  ،عمومی سازمانی  ،تخصصی دانشگاهی
دانش و معلومات  ،ويژگی های شخصيتی  ،خدمتگزاری ،
مسئوليت پذيری  ،ارزش های اعتقادی و اخالقی  ،نگرش
و بينش  ،مهارت فکری و رفتاری  ،اعتبار مدير در
مجموعه

سخت  ،نرم  ،رقابتی
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بريتس 1و
همکاران
باياريستانوا 2و
همکاران
3
اسکورکوا
پيترزيک

4

فتاح پور مرندی و
همکاران
ژکنسکی

5

براون 6وهمکاران
7

سيميلير
محمدنيا و
همکاران
علی8و همکاران
کونگوونی 9و
همکاران

بسيجی

10
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شايستگی های تخصصی شغلی و عملکردی  ،شايستگی
های توانمندساز  ،شايستگی های مديريتی و رهبری ،
شايستگی های اخالقی  ،شايستگی درک پيچيدگی
محيطی
ويژگی های شخصی عمومی  ،توانايی های حرفه ای ،
ويژگی های خاص  ،تيپ شخصيتی
دانش حرفه ای  ،مهارت های کاربردی  ،بلوغ اجتماعی

2014

حوزه بانکی

2014

حوزه آموزشی

2016

مديران بخش دولتی
مديران سيستم های
مهندسی

2016

مديران ورزشی

سازمانی  ،فردی  ،بين فردی

2017

مديران صنعت ساخت
و ساز

دانش  ،نگرش  ،مهارت مديريتی

2018

شرکت خاص

2018

حوزه آموزشی
سازمان تامين
اجتماعی
مديران بانک

2020

حوزه آموزشی

2020

مديران بازاريابی
بينالملل

2016

2019
2020

پايه ای  ،تخصصی  ،رهبری

تفکر تحليلی ،مديريت تغيير ،تفکر ذهنی ،اجرايی،
تيزهوشی مالی ،پرورش نوآوری  ،جرات مديريتی
بين فردی ،درون فردی ،اجتماعی  ،استراتژيک
عمومی  ،اجتماعی و عملکردی
رفتاری  ،فنی  ،دانشی
مهارت های ارتباطی  ،مهارتهای بين فردی  ،مديريت
بودجه  ،مديريت تغيير  ،مهارتهای فنی  ،همکاری  ،تنوع ،
توسعه استراتژيک ،مهارت تصميم گيری  ،تخصص تدريس
 ،طراحی آموزشی  ،پشتيبانی مشتری  ،مديريت زمان
 ،مديريت عمومی  ،توسعه حرفه ای  ،اعتبارسنجی
حوزه فناوری اطالعات  ،مديريتی  ،بازاريابی  ،فنی  ،مالی-
اقتصادی

1 Brits
2 Bayarystanova
3 Skorková
4 Pietrzyk
5 Dziekoński
6 Brown
7 Seemiller
8 Ali
9 Chongwony
10 Basiji
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با توجه به جدول  1مشاهده می شود که در مورد شايستگی های مديران پژوهش های زيادی انجام
گرفته و شايستگی های مهمی احصا شده است ولی در هيچکدام از آن ها مولفه پيچيدگی لحاظ نشده
است و شايستگی ها بدون در نظر گرفتن انواع پيچيدگی ها برشمرده شده اند و در مورد اينکه برای
مواجهه با هر نوع پيچيدگی ،چه شايستگی ويژه ای برای مديران مورد نياز است ،پژوهشی مشاهده
نشد که اين خود ،نوآوری پژوهش حاضر را بيان می کند.
روش پژوهش
با توجه به هدف پژوهش که شناسايی شايستگی های مديران در سازمان های پيچيده ايران می باشد،
می توان گفت که تحقيق حاضر کاربردی است که روش های کمی و کيفی ،هر دو مورد استفاده قرار
گرفته اند .اين پژوهش در دو فاز صورت گرفته است که در فاز اول طراحی مدل و در فاز دوم اعتبار
بخشی آن صورت گرفته است .فاز اول از  4مرحله به شرح زير تشکيل شده است.
در مرحله اول که رويکردی کيفی دارد ،از روش کتابخانه ای و با استفاده از اطالعات مندرج در مقاالت
و کتب مرجع برای جمع آوری اطالعات در ارتباط با مبانی نظری ادبيات تحقيق استفاده شده است.
بعبارتی مبنای اصلی گردآوری منابع ،پايگاه های اطالعاتی معتبر دانشگاهی بوده است .همچنين نمونه
مقاالت مرتبط داخلی و کتب منتشره در داخل کشور و نيز پايان نامه های ارشد و رساله های دکتری
مورد بررسی قرار گرفت .در اين پژوهش ،بر اساس فراوانی پيچيدگی های مشاهده شده در ادبيات
تحقيق و با مطالعه سيستماتيک مبانی نظری و همچنين بر اساس مصاحبه با خبرگان ،سه نوع
پيچيدگی ساختاری ،فناوری و محيطی ،مبنای ارزيابی پيچيدگی سازمان در نظر گرفته شد.
در مرحله دوم ،می بايست سازمانی پيچيده انتخاب شود که با نظر خبرگان ،شهرداری پيشنهاد گرديد.
مرحله تعيين سازمان پيچيده ،رويکردی کمی داشته و ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه می باشد.
برای اندازه گيری ميزان پيچيدگی ،پرسشنامه ای  21سوالی طراحی گرديد و در بين مديران ميانی
شهرداری توزيع شد .برای سنجش سه بعد پيچيدگی ساختاری از هفت سوال (دو سوال تفکيک افقی،
دو سوال تفکيک عمودی ،سه سوال تفکيک جغرافيايی) و برای سنجش دو بعد پيچيدگی فناوری از ده
سوال (پنج سوال تغيير پذيری وظيفه ،پنج سوال تحليل پذيری وظيفه) و همچنين برای سنجش دو
بعد پيچيدگی محيط از چهار سوال (دوسوال ميزان تعداد عوامل محيطی ،دوسوال ميزان تغييرات
عوامل محيطی) استفاده شد .با نظر خبرگان ،روايی اين پرسشنامه تاييد گرديد و از ضريب آلفای
کرونباخ نيز برای سنجش پايايی استفاده شد که با توجه به هفت بعد مذکور ،مقادير ، 0/961 ، 0/956
 0/955 ، 0/925 ، 0/912 ، 0/940و  0/959بدست آمد که قابل قبول می باشد .در اين مرحله جامعه
آماری ،مديران شهرداری تهران بودندکه تعداد آن ها  1190نفر بود و با استفاده از جدول مورگان،
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پرسشنامه بين  291نفر از مديران شهرداری توزيع گرديد و تحليل داده ها با آزمون مقايسه ميانگين
تی يک نمونه ای و نرم افزار  Spssانجام شد.
در مرحله سوم که رويکردی کيفی دارد ،برای احصاء شايستگیهای مديران  ،ضمن مطالعه ادبيات
پژوهش و بررسﻰ مدل های شايستگی ،با  18نفر از خبرگان دانشگاهی که با روش گلوله برفی انتخاب
شده بودند ،مصاحبه ای نيمه ساختاريافته انجام شد تا زمانی که اشباع نظری حاصل گرديد و مدل
اوليه با روش تحليل محتوا بدست آمد که در اين روش ،از رويکرد قراردادی استفاده شد و در نهايت
شايستگی های متناسب با هرنوع پيچيدگی استخراج شده و مدل اوليه حاصل شد .در اين مرحله ،از
روش دريافت نظرات همکاران برای سنجش روايی تحقيق استفاده شد .بدين صورت که از  3متخصص
در زمينه مدل های شايستگی مديران کمک گرفته شد .همچنين برای سنجش پايايی  ،پس از تحليل،
نتايج در اختيار مصاحبه شوندگان قرار گرفت و ضمنا يکی از مصاحبه ها مجددا توسط يک متخصص
ديگر کد گذاری گرديد که مقدار پايايی  89درصد بدست آمد که مبين پايايی قابل قبولی می باشد.
در مرحله چهارم که رويکردی کمی دارد ،بر اساس مدل اوليه ،پرسشنامه ای طراحی گرديد و دربين 5
نفر از خبرگان دانشگاهی که به روش هدفمند انتخاب شده بودند ،با استفاده از روش دلفی توزيع
گرديد و از آنها خواسته شد ميزان اهميت شايستگیهای مديران را متناسب با سه نوع پيچيدگی
مشخص شده ،بيان نمايند .در اين مرحله داده ها با استفاده از آزمون رتبه های دبليو کندال با نرم افزار
 ، Spssمورد تحليل قرارگرفتند و در نهايت بعد از انجام سه مرحله رفت و برگشت ،مدل اصالح شده
حاصل شد.
در فاز دوم پژوهش که رويکردی کمی دارد ،هدف اعتبار بخشی مدل اصالح شده می باشد .بر اساس
مدل اصالح شده ،پرسشنامه ای طراحی شد و دربين  15نفر از خبرگان سازمانی که مديرانی با
تحصيالت حداقل فوق ليسانس و سابقه ای بيش از بيست و پنج سال را دارا بودند ،توزيع گرديد .داده
ها با محاسبه ضريب نسبی روايی محتوا و با استفاده از نرم افزار  Spssمورد تجزيه و تحليل قرار
گرفتند و درنهايت مدل نهايی شايستگی مديران متناسب با هر نوع پيچيدگی تدوين شد.
تجزیه و تحلیل یافته ها
برای تعيين پيچيدگی سازمان از پرسشنامه ای  21سوالی استفاده که شامل  3متغيرپيچيدگی
ساختاری  ،پيچيدگی فناوری و پيچيدگی محيط بوده است .برای بررسی از آزمون مقايسه ميانگين تی
يک نمونهای استفاده شد.
فرضيه اول  :ميزان پيچيدگی ساختاری حداکثر در حد متوسط است.
فرضيه دوم  :ميزان پيچيدگی فناوری حداکثر در حد متوسط است.
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فرضيه سوم  :ميزان پيچيدگی محيط حداکثر در حد متوسط است.
جدول  – 2خروجی آزمون  Tبرای سنجش میانگین پیچیدگی

نوع پيچيدگی
پيچيدگی ساختاری
پيچيدگی فناوری
پيچيدگی محيط

ميانگين
3/7473
3/5440
3/5632

تعداد
291
291
291

انحراف معيار
0/95910
0/85041
0/86570

t

معناداری
0/000
0/000
0/000

/291
/912
13
/097
10
11
با توجه به سطوح معناداری در جدول  ،2فرض صفر در هر سه فرضيه اول  ،دوم و سوم رد شده و
میتوان گفت ميزان پيچيدگی های ساختاری ،فناوری و محيط در شهرداری از حد متوسط بيشتر
میباشد و نتيجه گرفت که شهرداری سازمانی پيچيده می باشد.
در مرحله چهارم پژوهش ،پرسشنامه ای برمبنای مدل اوليه طراحی شد و دربين  5نفر از خبرگان
دانشگاهی با استفاده از روش دلفی توزيع گرديد و ميزان اهميت شايستگیهای مديران را متناسب با
سه نوع پيچيدگی مشخص شده ،سنجيده شد .در اين مرحله داده ها با استفاده از آزمون رتبه های
دبليو کندال تجزيه و تحليل شدند و در نهايت بعد از انجام سه مرحله رفت و برگشت ،مدل اصالح شده
حاصل شد .با توجه به ضريب کندال مشاهده شده در جدول  3که حدود  0/658می باشد ،ضريب
توافق در حد نسبتا قوی ارزيابی می شود.
جدول  -3نتایج آزمون دور سوم دلفی

5
0/658

تعداد
ضريب هماهنگی کندال

21

درجه آزادی

0/00

معناداری

w

در جدول  4شايستگی های مديران متناسب با هر سه نوع پيچيدگی محيط  ،ساختاری و فناوری در
مدل اصالح شده بيان شده است .همانطور که مشاهده می شود چون ميانگين همه شايستگی ها بيشتر
از  4می باشد پس می توان نظر سنجی را متوقف نمود .ضمنا انحراف معيار مشاهده شده برای همه
شايستگی ها کوچک بوده که مبين پراکندگی کمتر در نظرات است و نشان می دهد که توافق ميان
اعضاء باال است.
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جدول  – 4مدل اصالح شده
پیچیدگی

ابعاد پیچیدگی

محيط

ناپايداری

شایستگیها

مولفه ها

میانگین

تصميم گيری

توان تصميم گيری به هنگام * قاطعيت و
مصمم بودن * کسب اطالعات و نظرات
مختلف * توان اولويت بندی و انتخاب بهترين
راه حل * تشخيص درست پيامدهای تصميم
ها

5/00

ريسک
پذيری

قدرت تحمل شرايط مبهم وغيرقابل پيش
بينی * داشتن جسارت در انجام کارها *
داشتن اعتماد به نفس باال * توان انجام کار
در پيچيدگی ها و چالش ها * داشتن ابتکار
عمل در شرايط مبهم

5/00

عملگرا

جلوگيری از به تاخير انداختن کارها *
عملگرا و اجرايی است و هميشه حضور ميدانی
دارد * خود اتکا و خود ساخته

4/40

پای بندی
اخالقی

انحراف
معیار

0/00

0/00

0/54

نتیجه

تاييد

تاييد

تاييد

صادق است حتی در شرايط دشوار و
ناخوشايند * دارای حسن خلق * صبور بودن
در شرايط سخت * داشتن سالمت ادارﻯ *
رازداری * داشتن اعتقاد و پايبندﻯ به اخالق
فردﻯ

4/40

0/54

تاييد

مديريت
استرس

تحمل فشار و استرس * واکنش اثربخش در
قبال فشارها * توانايی انجام همزمان کارها

5/00

0/00

تاييد

مديريت
راهبردی

حساس بودن نسبت به تغييرات محيط
سازمان * توجه به سازمان در خصوص مسائل
و مشکالت آينده * پيش بينی اتفاقات قبل از
بوجود آمدن بحران ها * نگرش استراتژيک

4/40

مديريت
بحران

اخذ تصميمات و اقدامات فوری * آمادگی
روحی و جسمی در هر لحظه در مواجهه با
اتفاقات غيرعادی * توان هدايت افراد و منابع
در حين بروز بحران

5/00

0/54

0/00

تاييد

تاييد
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پيچيده

قدرت شناسايی افراد و گروههای ذی نفوذ *
اهل تعامل با افراد مختلف * توانايی البی
کردن

4/40

0/54

تاييد

مديريت
تعارض

توانايی پيش بينی و کنترل اختالفات * ايجاد
حس همکاری در مجموعه

5/00

0/00

تاييد

مذاکره و
چانه زنی

مهارتهاﻯ مورد نياز براﻯ انجام مذاکره موفق *
توان تاثيرگذاری بر ديگران * شنود موثر

5/00

0/00

تاييد

قانون گرايی

هوش سياسی

ميزان تقسيم وظايف
ساختاری
تعداد سلسله مراتب
جغرافيايی واحدها

پراکندگی

پای بندی به قوانين و ضوابط حاکم بر سازمان
* مبارزه با فساد اداری * ارجحيت منافع
سازمان به منافع خود

4/40

0/54

تاييد

هدايت بهينه
منابع

توان برنامه ريزی و زمان بندی مناسب
فعاليتها * بکارگيری درست منابع در دسترس
در جهت رسيدن به اهداف

5/00

0/00

تاييد

مسئوليت
پذيری

پايبندی نسبت به تعهدات کاری *
پاسخگويی در قبال عملکرد و نتايج *
مسئوليت پذيری * وجدان کاری

5/00

0/00

تاييد

نتيجه گرايی

تعهد و پافشاری بر تمام شدن کار * دستيابی
به اهداف * ارج نهادن به تالش کارکنان برای
تحقق وظايف

4/40

ناظر و کنترل
کننده

ارزيابی منظم مجموعه تحت مديريت *
توانايی نظارت و کنترل * گزارش گيری های
دوره ای * وقت شناسی و مديريت زمان

5/00

مديريت
اجرايی

کار تيمی

0/54

0/00

تاييد

تاييد

برنامه ريزی عملکرد کارکنان * ارائه بازخور
عملکرد در فواصل زمانی معين * هدايت و
مربيگری کارکنان * تالش فعال برای توسعه
کارکنان * توجه به جانشين پروری * تقويت
سيستم های پاداش * بکارگيری درست
توانايی کارمندان * تفويض اختيارات و وظايف
با توجه به توانمنديها

5/00

0/00

تاييد

داشتن روحيه کار تيمی و اعتقاد به کار جمعی
* توانايی کار در گروه ها * کمک به افراد در
پذيرش مسئوليت ها * توانايی شبکه سازی

5/00

0/00

تاييد
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فناوری
اطالعات
تنوع در وظايف

* تسلط بر کامپيوتر و اينترنت * توانايی کار
با نرم افزارهای کاربردی در حوزه کاری *
تسلط بر مکانيزاسيون اداری

4/00

0/00

تاييد

فناوری
قابليت تجزيه و تحليل

استفاده از ظرفيت شبکه علمی بيرون از
سازمان * تعامل موثر با مراکز دانشگاهی
وپژوهشی

5/00

0/00

تاييد

انعطاف و
نوآوری

استقبال از راه حل های جديد * بهسازی
مستمر امور

4/40

0/54

تاييد

مديريت
دانش

استقبال از يادگيری از تجارب گذشته * تاکيد
بر تبادل دانش * مستند سازی دانش *
توانايی هدايت کارکنان دانش محور

5/00

0/00

تاييد

توان تحليل
مسائل

تشخيص ارتباط ميان اجزای سيستم * توان
تحليل گری

4/40

0/54

تاييد

ارتباط با
شبکه علمی

در فاز دوم پژوهش ،برای اعتبار بخشی مدل ،پرسشنامهای بر اساس مدل اصالح شده طراحی شد و در
بين  15نفر از خبرگان سازمانی توزيع گرديد و داده ها با محاسبه ضريب نسبی روايی محتوا بررسی
شدند.
جدول  – 5نتایج محاسبه ضریب نسبی روایی محتوا

پيچيدگی

محيط

ابعاد
پيچيدگی

ناپايداری

پيچيده

شايستگی ها

ضرورتی
ندارد

تصميم گيری
ريسک پذيری
عملگرا
پای بندی اخالقی
مديريت استرس
مديريت راهبردی
مديريت بحران
هوش سياسی

0
0
0
0
0
0
0
0

مفيد
است ولی
ضرورتی
ندارد

ضروری
است

CVR

نتيجه

0
0
1
2
0
0
0
0

15
15
14
13
15
15
15
15

1
1
0/86
0/73
1
1
1
1

تاييد
تاييد
تاييد
تاييد
تاييد
تاييد
تاييد
تاييد
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ميزان تقسيم
وظايف

مديريت تعارض
مذاکره و چانه
زنی
قانون گرايی
هدايت بهينه
منابع
مسئوليت پذيری
نتيجه گرايی
ناظر و کنترل
کننده
مديريت اجرايی

پراکندگی
جغرافيايی
واحدها

تعداد سلسله
مراتب

تنوع در
وظايف
فناوری
قابليت تجزيه
و تحليل

0

0

15

1

تاييد

0

0

15

1

تاييد

0

1

14

0/86

تاييد

0

1

14

0/86

تاييد

0
0

0
1

15
14

1
0/86

تاييد
تاييد

0

1

14

0/86

تاييد

0

0

15

1

تاييد

کار تيمی

0

0

15

1

تاييد

فناوری اطالعات

0

3

12

0/6

تاييد

ارتباط با شبکه
علمی

0

1

14

0/86

تاييد

انعطاف و نوآوری

0

2

13

0/73

تاييد

مديريت دانش

0

2

13

0/73

تاييد

توان تحليل
مسائل

0

1

14

0/86

تاييد

الوشه )65( 1بيان می کند که در صورتيکه از  15خبره نظر سنجی شود ،بايد مقدار ضريب نسبی روايی
محتوا بيش از  0/49بدست آيد .همانطور که در جدول  5مشاهده می شود ضريب نسبی روايی محتوا
برای هريک از سواالت بيش از  0/49بدست آمد که طبق نظر الوشه قابل قبول می باشد و تمامی
شايستگی ها تاييد شدند و مدل نهايی تدوين شد که در شکل  1نمايش داده شده است.

1. lawshe
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شکل  – 1مدل نهایی شایستگی های مدیران در سازمان های پیچیده

بحث و نتیجه گیری
مطابق با يافته های تحقيق حاضر ،شايستگی های مديران متناسب با انواع پيچيدگی های ساختاری،
فناوری و محيط در سازمان های پيچيده احصا شد .در پيچيدگی ساختاری ،شايستگی های شناسايی
شده در بعد ميزان تقسيم وظايف با يافته های پژوهش های اکرامی ( ،)1395الوانی ( ،)1395بنيادی
( ،)1397احتشام ( ،)1398آراسته ( ،)1397حافظی ( ،)1396باغشاهی ( )1398همسو می باشد .در
بعد تعداد سلسله مراتب نيز پژوهش های بجانی ( ،)1398الوانی ( ،)1395بنيادی ( )1397و اکرامی
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( )1395يافته های پژوهش حاضر را تاييد می کند .همچنين در بعد پراکندگی جغرافيايی با يافته های
اکرامی ( ،)1395باغشاهی ( ، )1398بنيادی ( )1397و ترک زاده ( )1394همسو می باشد.
در پيچيدگی محيط نيز شايستگی های شناسايی شده در بعد ناپايدار با يافته های پژوهش های آراسته
( ،)1397ايمانی( ،)1395احتشام ( ،)1398باغشاهی( ،)1398بنيادی( ،)1397پورعابدی ( ،)1395ترک
زاده ( )1394و حافظی ( )1396همسو می باشد .در بعد پيچيده نيز پژوهش های ايمانی (،)1395
آراسته ( ،)1397اکرامی ( ،)1395ترک زاده ( )1394و باغشاهی ( )1398يافته های پژوهش حاضر را
تاييد می کند.
در پيچيدگی فناوری نيز شايستگی های شناسايی شده در بعد تنوع در وظايف با يافته ها پژوهش های
آراسته ( ،)1397اکرامی ( ،)1395ايمانی ( ،)1395حافظی ( ،)1396بجانی ( ،)1398بنيادی(،)1397
احتشام ( )1398و پورعابدی ( )1395همسو می باشد .در بعد قابليت تجزيه و تحليل نيز پژوهش های
احتشامی ( ،)1398اکرامی ( ،)1395باغشاهی ( ،)1398پورعابدی ( ،)1395ايمانی( )1395و بنيادی
( )1397يافته های پژوهش حاضر را تاييد می کند.
1
شايستگی های شناسايی شده در پيچيدگی ساختاری همسو با پژوهش های آبراهام (،)2001
کونيگوا ،)2012(2بوکور ،)2013(3تريوالس )2013( 4و کالرک )2016(5می باشد .همچنين در مورد
شايستگی های شناسايی شده در پيچيدگی محيط ،نتايج پژوهش حاضر با پژوهش های آبراهام
( ،)2001بوزوکورت )2011(6و کالرک ( )2016همسو می باشد .پژوهش های بوزوکورت(،)2011
کونيگوا( )2012و کالرک ( ) 2016نيز شايستگی های شناسايی شده در پيچيدگی فناوری را تاييد می
کنند.
در عصر حاضر تغييرات سريع و ژرف در نحوه انجام وظايف سازمانی ،تغييراتی را به وجود آورده اند.
پيچيدگی اثر قابل توجهی را بر عملکرد و توسعه سازمان ها دارد .درواقع سازمان ها بايد به پيچيدگی
در محيط داخلی و خارجی حساس باشند و برای بقا ،بايد از عهده پيچيدگی های محيط اطرافشان
برآيند .آنها با اصالح ساختارها  ،فرايندها  ،قوانين يا روال معمول به افزايش پيچيدگی محيطی پاسخ
می دهند .در واقع اين پيچيدگی و عدم قطعيت باعث به وجود آمدن ريسک ميشود اما در عين حال
مزيت های رقابتی جديدی را نيز خلق ميکند .قوانين با تحول محيط اقتصادی و سازمانی تغيير می
کنند و سازمان برای سامان دهی بر اساس چنين دگرگونی هايی خود را اصالح می نمايد  .اقدامی در
1 Abraham
2 Konigva
3 Bucur
4 Trivellas
5 Clark
6 Bozkurt
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يک بخش از مشکالت بر رفتار بخش ديگر تأثير می گذارد و منجر به ايجاد شبکه ای پيچيده از فعل و
انفعاالت در داخل سازمان می شود .مشکلی که در مواجه با پيچيدگی وجود دارد اين است که هيچگاه
نمی توانيم به يک راه حل قطعی که کامال ما را متقاعد سازد ،دست يابيم .وقتی محيط برای يک
سازمان آشفته تر باشد ،انرژی بيشتری برای حفظ سازمان بايد به سيستم وارد شود .انرژی در سازمان
های عمومی به معنی راه های جديد انجام فرايندهای کسب و کار ،کارکنان جديد ،افزايش اعتبارات و
از همه مهم تر وجود مديرانی شايسته است .مديران همواره با مشکالتی سر و کار دارند که پيچيده بوده
و نيازمند توجه بيشتری به جزئيات هستند .حل اين مشکالت هدف اصلی است  ،خواه آنها يک بخش ،
يک سيستم فناوری اطالعات يا يک شرکت چند مليتی را اداره کنند .يک مدير برای اينکه توسط نتايج
غير منتظره غافل گير نشود ،نيازمند شايستگی های ويژه ای است که بتواند با شبيه سازی و مدل
سازی سيستم های پيچيده ،بطور سيستماتيک و جامع ،آن ها را تحليل نمايد .داشتن درک درمورد
پيچيدگی به مديران کمک می کند تا از طريق روش های نوين ،بتوانند دستاوردهای جديدی را برای
سازمان بدست آورند .همچنين درک منبع پيچيدگی و ميزان مشکالت حاصل ،در تعيين مهارت ها و
توانائيهای الزم برای روياروئی و مقابله با مشکل به ما کمک می کند .مديران ،برای موفقيت شرکت
های امروزی ،مقوله ای بسيار مهم تلقی می شوند .درچنين شرايطی مديران الزم است که سطح
پيچيدگی را مديريت کنند بدون اين که مبهم بودن کار و پيچيدگی آن را نيز زيادکنند .در واقع
شايستگی مديريتی می تواند تفاوت بين مديران متوسط و عالی را تشخيص دهد .آنچه که می تواند
حيات بالنده و روبه رشد سازمان ها و حکومت ها را تضمين نمايد  ،وجود نظام مديريتی مقتدر و
کارآمد است  .برای داشتن نظام مديريتی مؤثر و کارآمد نيز بايستی مديرانی مقتدر و شايسته تربيت
نمود .الرتی ( )2020بيان می کند که يک پيام معنادار پيچيدگی برای مديران اين است که برنامه
ريزی و پيش بينی طوالنی مدت ،غيرواقعی است زيرا حوادث غيرقابل پيش بينی هستند( .)66در
نتيجه  ،سازمانها برای ادامه حيات خود در شرايط رقابت پذير و غيرقابل پيش بينی ،بايد انعطاف پذير و
سازگار باشند .مديران در اين شرايط بايد بتوانند سازمان هايی را اداره کنندکه دارای ساختاری با
سلسله مراتب بيشتر ،تصميم گيری غير متمرکز ،بخش های عملکردی بيشتر ،مشاغل تخصصی تر ،و
فرآيند های عملياتی استاندارد شده بيشتر برخوردار می باشند و همين نوع مديريت آن ها را تحت
الشعاع قرار داده و مديرانی شايسته و توانمند را می طلبد .پيچيدگی سازمانها به دليل عوامل در حال
تکامل مانند فناوری ،جهانی سازی ،نيازها و رقابت ها ،به طور مداوم افزايش می يابد و مديران بايد اين
پيچيدگی رو به رشد را برطرف کنند .به دليل ماهيت در حال تکامل سازمانها و محيط آنها  ،رهبران
بايد مرزهای نفوذپذيری را در شرکتهای خود ايجاد کنند ،از ايده ثبات سازمانی صرف نظر کرده و اجازه
دهند ايده ها از پايين به باال مشخص شوند.
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پیشنهادها
سازمان های پيچيده برای پويايی و افزايش ظرفيت تغيير پذيری ،نياز به نيروی انسانی با ويژگی های
خاص دارند .اين سازمان ها در حوزه های جذب ،آموزش ،ارزيابی عملکرد و پاداش ،بايد به اين ويژگی
ها توجه کرده و بر اساس آنها برنامه ريزی کنند .استفاده از مدل شايستگی ها به عنوان معياری برای
جانشين گزينی مديران ،به واحد منابع انسانی سازمان توصيه می گردد .ضمن آن که می توان با تهيه
ليستی از شايستگی ها بصورت بروشور در معرض رويت کارمندان ،نسبت به تشويق آن ها جهت تالش
برای اکتساب شايستگی ها اقدام نمود .همچنين واحد آموزش نيز با برگزاری دوره های کاربردی
آموزش ضمن خدمت ،می تواند نسبت به توانمندسازی کارمندان جهت اکتساب شايستگی ها ،اقدام
نمايد .در عين حال استفاده از مدل شايستگی ها در ارتقا پرسنل ،باعث شفاف سازی و دلگرمی آن ها
می شود و می تواند از بروز فساد جلوگيری کرده و موجب رضايت و تعهد بيشتر کارمندان شود .آموزش
مهارت ها و شايستگی ها ،می تواند با توانمند کردن کارشناسان و کارشناسان ارشد سازمان ،آن ها را
برای ترفيع و گرفتن سمت های مديريتی آماده نمايد .همچنين می تواند به عنوان شاخص و
استانداردی در ارزيابی عملکرد و همچنين تعيين ميزان پاداش مديران ،بطور شفاف عمل نمايد.
يکی ديگر از منابع اصلی ايجاد پيچيدگی ،تمايل به افزودن اليههای مديريتی در ساختار سازمانی است.
در نتيجه تعداد افراد تحت نظارت يک مدير کاهش يافته و توجه بر اقدامات زيردستان بطور بی رويه
ای افزايش می يابد که نتيجه آن افزايش بیدليل حجم کارها و تضعيف روحيه کارکنان میانجامد .برای
کاهش اين شکل از پيچيدگی و پرهيز ار مديريت ذرهبينی ،پيشنهاد می گردد بهصورت دورهای ساختار،
مورد بازبينی قرار گيرد و از روشهای کاهش سطوح مديريتی و افزايش دامنه شايستگی مديران در
مواقع پيچيدگی استفاده شود.
برای اينکه بتوان الگوی جامعی برای شايستگی مديران در سازمان های پيچيده تدوين کرد به محققين
آتی پيشنهاد می گردد که الگوی شايستگی ها را بر اساس طبقه های مختلف مديران (عالی ،ميانی و
عملياتی) بطور جداگانه تدوين کنند تا از جمع بندی آن ها بتوان الگوی جامعی را طراحی نمود.
همچنين پيشنهاد می گردد که در پژوهش های آينده ،ساير انواع پيچيدگی ها مانند پيچيدگی نهادی،
پيچيدگی فرايندی و پيچيدگی اجتماعی نيز مورد بررسی قرار گيرند.
در نهايت می توان گفت که توانايی و شايستگی های عمومی جهت مقابله با پيچيدگی ضروری است و
شايستگی های احصا شده فوق می تواند الگويی باشد برای سازمانی پيچيده مانند شهرداری که بتواند
در شرايط پيچيده کنونی به موفقيت برسد.
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چکيده
در اين پژوهش ،يک الگو برای شايستگی مديران مالی در شرکت ملی نفت ايران ،طراحی شد .لذا ،اين مطالعه از نظر هدف
کاربردی ،از نظر رويکرد ،کيفی و از نظر روش ،اکتشافی و توصيفی -پيمايشی است .تجزيهوتحليل دادهها در دو بخش
صورت گرفت .در بخش اول با کمک روش تحليل مضمون ابعاد الگو شناسايی شد ،سپس در بخش دوم به منظور تأييد
اعتبار الگوی پيشنهادی از روش دلفی ،استفاده شد .از اين رو ،در تحقيق حاضر ،دو دسته جامعه مورد مطالعه قرار گرفت.1 .
جامعه آماری روش تحليل مضمون که شامل مديران ارشد ،معاونين ،رؤسا و خبرگان در حوزه مالی در شرکت ملی نفت و
شرکتهای تابعه ،بودند .روش نمونهگيری اين بخش به صورت هدفمند و گلوله برفی ،بود .2 .جامعه آماری روش دلفی
شامل  20نفر از خبرگان ،رؤسا و متخصصان در حوزه مديريت مالی شرکت نفت ،بود .روش نمونهگيری در اين بخش،
براساس انتخاب افراد برمبنای خبرگی و تجربه بود .اطالعات بخش اول از طريق مصاحبه و بخش دوم با کمک پرسشنامه
گردآوری شدند .براساس يافتههای پژوهش ،تعداد  26مؤلفه در قالب  4بعد برای شايستگی مديران مالی شرکت نفت،
شناسايی و تأييد شدند .ابعاد چهارگانه شامل ،مهارتهای فنی ،مهارتهای رهبری ،مهارتهای فردی و مهارتهای تجاری،
است .به نظر میرسد مدل و نتايج حاصل از تحقيق میتواند در انتخاب مناسب مديران مالی و رشد و توسعه آنها مؤثر
باشد.
کليدواژهها :طراحی ،شايستگی ،مديريت مالی ،شرکت ملی نفت.

 -1دانشجوی دکترای مديريت دولتی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ايران.
 -2استاديار ،گروه مديريت ،دانشکده علوم انسانی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ايران( .مسئول مکاتبات:
)a.afsharnejad1394@gmail.com
 -3دانشيار ،گروه مديريت ،دانشکده علوم انسانی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ايران.
 -4دانشيار ،گروه مديريت ،دانشکده علوم انسانی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ايران.
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مقدمه
منابع انسانی ،ثروت يک ملت و سازمان هستند و ستون فقرات هر سازمانی به وسيله منابع انسانی آن
شکل داده میشود .انديشمندان مديريت معتقدند که؛ تفاوت کشورهای فقير و غنی نه در منابع مادی و
مالی آنها؛ بلکه در توانمندیهای منابع انسانی و نحوه اداره و مديريت آنها میباشد .بر اين اساس،
فرآيند مديريت منابع انسانی از اثرگذارترين و تعيينکنندهترين فرآيندهای مديريت و پشتيبانی در همه
کشورها و سازمان های پيشرو و موفق جهان است .چرا که هر سازمانی برای کاربرد مناسب منابع ،در
راستای تحقق وظايفی که مديران سطوح باالتر برای آن طراحی نمودهاند ،به صورت مستقيم وابسته به
عملکرد مديريت منابع انسانی آن است .اگر سازمانی مديريت اثربخش و مسئوليتپذيری داشته باشد،
خروجیهای آن سازمان به صورت خودکار ،برتر خواهند بود ( .)1استفادهی بهينه از نيروی انسانی از
اهميت خاصی برخوردار است چرا که انسان بر خالف ساير منابع انسانی دارای عقل و اختيار است و
مدير نمیتواند به سادگی از آن استفاده نمايد .اين هنر مديريت منابع انسانی است که بتواند از اين
منبع سرشار حداکثر بهرهمندی را به دست آورد ( .)2از طرفی ديگر در دنيای امروزی ،هر کشوری برای
پرورش مديران و رهبران شايسته و افزايش ظرفيت حکمرانی و نيز افزايش کارايی و اثربخشی خدمات،
نيازمند مديران و کارکنانی است که بتوانند بر اساس شايستگی خويش ،خدمات بهتری به شهروندان بر
اساس منافع عمومی جامعه عرضه کنند و متناسب با رشد روزافزون تغييرات ،توانمندیهای خويش را
بهبود بخشد (.)3
مبانی نظري و پيشينه پژوهش
يکی از شرکتهای مهم در کشور ما که عملکرد مديران آن در اقتصاد نقش بسزايی دارند ،شرکت نفت
است .با توجه به اينکه مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تأمين و کسب سرمايه نيز میباشد،
ارزش و اهميت نفت ،هم به عنوان يک منبع انرژی و هم يک منبع تأمين سرمايه مقام واال و بااليی پيدا
میکند .صنعت نفت ايران نيز به عنوان موتور محرکه اقتصاد ايران و بزرگترين صنعت کشور ،اخيراً با
گسترهای از چالشهای توسعه مديريت روبهرو هستند .عالوه بر اعمال فشار برای جايگزينپروری
مديرانی که پست خود را ترک میکنند ،تأثيرات محيطی نيز نقشها و مسئوليتهای مديران اين
صنعت را پيچيده تر نموده به نحوی که منجر به کاهش تعداد مديران واجد و حايز شرايط شده است.
صنايع پيچيده ای چون نفت و گاز و حوزه انرژی فقط نيازمند مديران جديد نيست بلکه نيازمند مديران
جديد با قابليتهای جديد است .به عبارت ديگر سازمانها نيازمند مديريتی هستند که بتوانند به
مجموعه کمک کنند تا در مواجهه با تأثيرات نيرومند محيطی خود را وفق داده واکنش نشان دهد و با
دوام باقی بماند .اين توانايیها شامل کارآفرينی ،درک عميقتر تکنولوژی ،توانايی زياد برای هدايت
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راهبردی در مواجهه با ابهامات و نيز عملکرد مؤثر در شرايطی که چندپارچگی و تنوع وجود دارد.
انتخاب مديرانی با اين توانايی ها در حال حاضر برای دوام ،پايايی و آينده صنايع حساسی همچون حوزه
نفت و انرژی از اهميت قابل مالحظهای برخوردار است(.)4
شرکت ملی نفت ايران با بيش از يک قرن سابقه در عرصه مديريتی کشور ،اگرچه تجارب و
د ستاوردهای متعددی در خصوص کاربست رويکردهای نوين و روزآمد مديريتی دارد ،اما همگام با
توصيه های نوين مديران کالس جهانی ،نيازمند جدی به توسعه الگوهای شايستگی مشاغل کليدی و
حساس خود با اهداف متفاوتی چون؛ جانشينپروری ،انتصاب ،ارتقا ،جبران خدمات مديران ،آموزش و
توسعه مديران و غيره ،است .در اين راستا ضروری است ضمن شناسايی مشاغل کليدی سازمان ،الگوی
شايستگی اين مشاغل طراحی ،تدوين و اعتباريابی شود .براين اساس پژوهش حاضر بر آن است با توجه
به اولويت مديريت مالی ،با مداقه و تعميق اين حوزه اقدام به طراحی الگوی شايستگی مديران مالی در
شرکت ملی نفت ايران نمايد .اگرچه در دنيا مدلهای متعددی تحت عنوان مدلهای شايستگی
مديران مالی طراحی و معرفی شده است ،اما در صنعت نفت با توجه به گردش مالی بسيار باال و ماهيت
متفاوت فعاليتهايش و اين موضوع که پروژههای کارفرمايی و پيمانکاری از نظر مديريت برنامههای
مالی استراتژيک ،ارزيابی سرمايهگذاری و برنامهريزی مالی و بودجهبندی تفاوتهای بسياری با يکديگر
دارند ،مطالعات اندکی در اين خصوص انجام داده است .باتوجه به کمبود مطالعات در اين زمينه ،حال
اين سؤال مطرح میشود که چه مؤلفههايی بر شايستگی مديران مالی ،تأثيرگذار هستند؟ از آنجا که
برای هر سازمان و شرکتی ،باتوجه به جوسازمانی و فرهنگ حاکم بر سازمان و ساير متغيرهای موجود،
الگويی خاص برای شايستگی مديران روابط عمومی میتوان تنظيم کرد()5؛ الزمه ارائه الگوی شايستگی
مديران مالی در شرکت نفت ،شناخت کافی ابعاد و مؤلفههای مدل است .در اين پژوهش به اين منظور
از نظرات کارشناسان کمک گرفته شده است.
نقش مديران برجسته در کسب درآمد ،سود و موفقيت سازمانی امروزه به خوبی در بسياری از
سازمانهای موفق ،بارز و آشکار است .پاسخ سريع به تهديدها و فرصتهای عصر حاضر ،مدير را به
عنوان منبعی حياتی در حل مسائل در سازمانها مطرح ساخته است که بر اين اساس نياز سازمانها به
مديران شايسته بيش از پيش آشکار شده است ( .)6آنچه که امروزه میتواند حيات بالنده و رو به رشد
سازمانها را تضمين نمايد ،وجود نظام مديريتی اثربخش کارآمد است .برای داشتن نظام مديريتی
اثربخش و کارآمد نيز میبايستی مديرانی ذیصالح و شايسته تربيت نمود .تربيت و پرورش مديران،
نيازمند چهارچوبی جامع و کامل است تا با انتخاب و پرورش صحيح و اثربخش مديران به اهداف و
استراتژیهای سازمان جامه عمل بپوشاند ( .)7به عبارت ديگر ،مديريت و شايستگیهای آن در رأس
همه مسائل قرار دارد .اگر مديری تفکر راهبردی نداشته باشد و نتواند راهکارها و روشهای مناسب را با
تفکر سريع درک کند ،هرگز قادر نخواهد بود سازمان را به تحقق اهداف و بکارگيری روشهای مناسب
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هدايت کند ( .)8شايستگی را میتوان نوعی توانايی برای شغل يا پست شغل در نظر گرفته که فرد را
قادر میسازد تا عملکرد موفقيتآميز به نمايش بگذارد( .)9در ادبيات مربوط به شايستگی ،تعاريف
متنوعی از شايستگی وجود دارد .اين تعاريف براساس ديدگاهها و رويکردهای مختلف صاحبنظران و
انديشمندان ،شکل گرفته است ( .)10شايستگی ،ترکيبی از دانش ،مهارتها ،توانايیها و ويژگیهای
قابل مشاهده و قابل اندازهگيری است که به بهبود عملکرد کارکنان کمک میکند و درنهايت منجر به
موفقيت سازمانی خواهد شد .شايستگیها قابل اصالح هستند و میتوانند با وظايف جديد و پيچيدهتر
همگام شده و کارا باشند (.)11
شايستگیها شامل مجموعه ای از عوامل موفقيت برای دستيابی به نتايج مهمی در يک شغل يا نقش
کاری خاص در يک سازمان خاص است .عوامل موفقيت ترکيبی از دانشها ،مهارتها و توانايیها است.
شايستگی قابليت کاربرد يا استفاده از دانش ،مهارتها ،توانائیهای رفتاری است و ويژگیهای شخصی
نيز برای انجام موفقيتآميز وظايف کاری مهم ،کارکردهای خاص يا عمل کردن در يک موقعيت يا نقش
معين است ( .)12در تعريفی ديگر ،شايستگیها ،ويژگیهايی تعريف شده که میتواند کارکنان با کارآيی
باال را از ديگران که عملکرد پايين تری دارند ،متمايز سازد(.)13
در حال حاضر شايستگی به اصطالح چند منظورهای تبديل شده است که با معانی مختلف ،در
زمينههای علمی گوناگونی مورد استفاده قرار می گيرد ( .)14شايستگی را به طور مفهومی میتوان
شامل سه جنبه تعريف کرد :ويژگیها ،مهارتها و دانش .اين کلمات ،به هم مرتبط و وابستهاند و در
ادبيات به جای يکديگر به کار میروند .به هر حال ،در همه موارد شايستگیها به عنوان يک دسته از
دانش ،ويژگیها  ،نگرشها و مهارتهای به هم وابسته که تأثير زيادی بر شغل فرد میگذارد ،تعريف
میشود و با عملکرد فردی در کار همبستگی دارد که میتواند به وسيله استانداردهای پذيرفته شده
ارزيابی شود و همچنين آنها را از طريق آموزش ،بهبود بخشيد و توسعه داد (.)15
ويژگیهای شايستگی را می توان به يک قسمت قابل مشاهده و يک قسمت نامرئی تقسيم کرد .اغلب
تمرکز افراد بر بخش قابل مشاهده است ،چراکه مشاهده ،درک ،اندازهگيری ،توسعه و بهبود آنها سادهتر
است .قسمت خارجی معموالً شامل الزامات اساسی برای انطباق با پست شغلی است ،درحالیکه قسمت
داخلی در مورد رفتار شخصی بوده و برای عملکرد فرد بسيار حياتی است( .)16رفتارهای مناسب مرتبط
با شايستگی ،بسته به فرهنگ سازمانی که شايستگی در آن ريشه دارد ،متفاوت است .بنابراين تدوين
يک چارچوب شايستگی برای يک سازمان ،نمیتواند برای سازمانهای ديگر يا حتی سازمانهای مشابه
کاربرد داشته باشد .وجود عوامل زمينه ای همچون فرهنگ سازمانی ،نقشی کليدی در تعريف انواع
شايستگیهای کارکنان هر سازمانی خواهد داشت ( .)17به عبارت ديگر هر شايستگی بايد با فرآيندهای
خاصی در يک سازمان و افراد دارای آن شايستگیها که انجامدهنده آن فرآيندها هستند ،مرتبط
باشد(.)18
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از اين رو مدل های مختلف نيز برای شايستگی ،طراحی شده است .مدل ويليام بيهام 1مرسومترين روش
برای تدوين مدل شايستگیها است .اين مدل دارای  5گام اصلی .1 ،بررسی ادبيات موضوع و مستندات
داخلی .2 ،مصاحبه با افراد موفق و برجسته در سازمان .3 ،تهيه فهرست اوليه شايستگیها.4 ،
اعتباريابی شايستگیها و  .5تهيه مدل شايستگی ،است( .)6راثول و کازاناس ،2سه نوع روش را برای
تعيين شايستگیها تعريف نمودهاند ( .1 :)19روش ارزيابی مقايسهای(الگوبرداری) يا قرض گرفتن
مدل .2 ،روش تدوين شايستگیها متناسب با شرايط سازمان و  .3روش تلفيقی.
در حوزه شايستگی مديران ،پژوهشهای گوناگونی انجام شده که اغلب به بررسی جنبههای مختلف آن
پرداخته اند و کمتر پژوهشی به اين منظور مدل ارائه نموده است .در زير به برخی از پژوهشهای
مرتبط ،اشاره شده است:
تپاويچارووا 3و همکاران ( )2019در مطالعهای تحت عنوان «توسعه يک مدل شايستگی برای
گزيدهای از منابع انسانی معدن در کشور بلغارستان» ،به شناسايی مجموعه شايستگیها جهت ايجاد
يک الگوی مناسب برای مديريت و انتخاب منابع انسانی در صنايع معدن و صنعت معدن در بلغارستان
پرداخته است .پس از بررسی و ارزيابی  21شايستگی در اين پژوهش مشخص شد ،شايستگیهای مورد
نياز کارفرمايان و کارکنان اجرايی متفاوت است (.)20
يافتههای پژوهش کانسال 4و سينقل )2019( 5با عنوان «توسعه الگوی شايستگی و تعيين
شايستگیهای کارکنان برای توسعه سازمانی با رويکرد جديد» ،نشان میدهد الگوی شايستگی نه تنها
باعث بهبودی شده است بلکه در برنامهريزی شغلی و پيشرفت کادر علمی و بهرهوری کلی و اثربخشی
سازمان و همچنين نقش محوری ايفا کرده است (.)21
بررسیهای شيت 6و همکاران ( )2017تحت عنوان «عملکرد برتر و اثربخشی سازمانی مبتنی بر
شايستگی» ،نشان میدهد که بين عملکرد برتر مبتنی بر شايستگی و اثربخشی سازمانی با بهرهوری،
سازگاری و انعطافپذيری رابطه مثبت وجود دارد (.)22
نتايج پژوهش بهراد و همکاران ( )1398با عنوان «طراحی مدل شايستگیهای رؤسای گروههای
مالياتی در سازمان امور مالياتی کشور» به طراحی مدل شايستگی در سه حوزه شايستگیهای کارکرد
حرفهای ،رفتاری و زمينهای با  49مفهوم شايستگی در قالب  11مقوله منجر شده است (.)23

1 William Byham
2 Kazans
3 Tepavicharova M.
4 Kansal, J.
5 Singhal, S.
6 Shet
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نتيجه مطالعه ديانت و سيدجوادين ( )1397تحت عنوان «طراحی الگوی شايستگی مديران پروژه در
صنعت نفت و گاز» به تدوين و ارائه الگويی جامع از  13شايستگی تخصصی و  11شايستگی رفتاری،
منجر شده است (.)24
عسگری و معززی شيرآباد ( )1396در مطالعهای با عنوان «طراحی الگوی شايستگی مديران مالی»،
به شناسايی و استخراج ابعاد کليدی و مؤلفههای شايستگیهای کليدی مورد نياز مديران مالی،
تجزيهوتحليل سيستمهای توسعه شايستگیهای اين مديران و در نهايت ارائه مدل مفهومی شايستگی
مديران مالی پرداختهاند (.)25
روش پژوهش
اين پژوهش با توجه به هدف آن که ارائه الگوی شايستگی مديران مالی در شرکت ملی نفت ايران،
است ،از نظر هدف کاربردی ،از نظر رويکرد ،کيفی و از نظر روش ،اکتشافی و توصيفی–پيمايشی
هست .براين اساس ،تجزيهوتحليل دادهها در دو بخش صورت گرفت .در بخش اول با کمک روش
تحليل مضمون ابعاد مدل شناسايی شدند ،سپس در بخش دوم به منظور تأييد اعتبار الگوی پيشنهادی
از روش دلفی ،استفاده شد .از اين رو ،در تحقيق حاضر ،دو دسته جامعه مورد مطالعه قرار گرفت و
ارزيابی براساس نظرات آنها انجام شد:
-1جامعه آماری روش تحليل مضمون که شامل مديران ارشد ،معاونين ،رؤسا و خبرگان در حوزه مالی
در شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه ،بودند .روش نمونهگيری اين بخش به صورت هدفمند و
گلولهبرفی ،بود.
 -2جامعه آماری روش دلفی شامل  20نفر از خبرگان ،رؤسا و متخصصان در حوزه مديريت مالی
شرکت نفت ،بود .روش نمونهگيری در اين بخش ،براساس انتخاب افراد برمبنای خبرگی ،پست سازمانی
و دارای تجربه و سابقه کاری حوزه مالی و همچنين تمايل به همکاری در چند مرحله توزيع و
جمعآوری پرسشنامه بود .بدين ترتيب که افرادی برای پنل دلفی انتخاب شدند که حداقل مدرک
کارشناسی ارشد در رشته مرتبط را داشته و نسبت به موضوع شايستگیهای مديران مالی اشراف کامل
داشته باشند .همچنين دارای تجربه و سابقه کاری حداقل  20ساله در حوزه مديريت عالی و مديريت
مالی در شرکت نفت باشند.
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برای پيادهسازی روش تحليل مضمون از رويکرد برون و کالرک )2006( 1که يک فرآيند  6مرحلهای
به صورت زير است ،کمک گرفته شد.
مرحله  .1آشنايی با دادهها،
مرحله  .2ايجاد کدهای اوليه،
مرحله  .3جستجوی کدهای گزينشی،
مرحله  .4شکلگيری تمهای فرعی،
مرحله  .5تعريف و نامگذاری تمهای اصلی،
مرحله .6تهيه گزارش.
برای گردآوری دادهها در بخش اول تجزيهوتحليل دادهها (روش تحليل مضمون) از مصاحبههای
محققساخته ،استفاده شد .مصاحبه در اين پژوهش بر اساس پروتکل تأييد شده توسط اساتيد راهنما و
مشاور و با محوريت سؤاالت اصلی پژوهش صورت گرفت .به اين منظور محقق پس از انتخاب اولين
واحد نمونهگيری از آن برای شناسايی و انتخاب دومين واحد نمونهگيری استفاده يا کمک گرفت .در
حقيقت افراد متخصص با معرفی اساتيد راهنما انتخاب شدند و سپس ساير افراد بصورت مرحله به
مرحله اضافه شدند و اين فرآيند تا رسيدن به نقطه اشباع دادهها ،در جريان بود .برای رسيدن به اشباع
نظری ،بعد از هر مصاحبه کدگذاری باز انجام شده و پس از آن ،مصاحبه بعدی هماهنگ و انجام
می شد .سپس مجدداً کدگذاری انجام گرفته و ميزان کدهای جديد ورودی محاسبه میگرديد .اين
فرآيند تا زمانی انجام شد که داده بيشتری برای توسعه ،تعديل يا تقويت به تئوری جديد وارد نشدند.
پس از انجام  8مصاحبه و کدگذاری آنها ،اشباع نظری حاصل شد .پس از اين مرحله با بررسی کدهای
بهدستآمده ،کدهای مشابه يکی شده و برخی از آنها نيز در هم ادغام و بهصورت يک مفهوم کلیتر در
نظر گرفته شده است .سپس پايايی و اعتبار مؤلفههای شناسايیشده از مصاحبهها ،مورد بررسی قرار
گرفت .به اين منظور ،ابتدا تمامی مصاحبهها توسط خود محقق و يک مصاحبهگر همکار ،نتبرداری
شدند .همچنين صدای مصاحبهگر و مصاحبه شونده در جلسه با کسب اجازه از مصاحبهشونده توسط
رکوردر ضبط شدند .سپس يک نسخه کتبی از مصاحبههای ضبط شده تهيه شد و در اختيار
مصاحبهشونده قرار گرفت تا به تأييد وی برسد و سپس توافق درونموضوعی کدها بررسی شدند که
همگی باالی 60درصد بودند ،اين بدان معنی است که اطمينانپذيری کدها در سطح مطلوب بوده است.

1 Braun & Clarke
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يافتههاي پژوهش
در اين پژوهش برای شناسايی مؤلفههای مدل از رويکرد تحليل مضمون ،استفاده شد .به اين منظور
مراحل زير ،طی شدند.
مرحله  :1آشنايی با دادهها :برای دستهبندی مؤلفهها نيز ،از چارچوب ارائه شده توسط انجمن
حسابداران امريکا ( )2017استفاده شد .در اين چارچوب 4 ،بعد اصلی مهارتهای فنی ،مهارتهای
مديريتی و تجاری ،مهارتهای فردی و مهارتهای رهبری وجود دارد که بر همين اساس ،محقق با در
نظر گرفتن مدل انجمن حسابداران امريکا ( )2017و نظرات اساتيد راهنما و مشاور ،اقدام به طراحی
مدل نمود.
مرحله  :2کدگذاري باز :در اين مرحله پاسخهای دريافتی برای هر  4سؤال کليدی مطرحشده
بررسیشد و کدهای دريافتی ،استخراج شدند .سؤال به صورت زير هستند:
سؤال اول :شايستگیهای مديران مالی در شرکت ملی نفت ايران نيازمند چه مهارتهای فنی است؟
سؤال دوم :شايستگی های مديران مالی در شرکت ملی نفت ايران نيازمند چه مهارتهای تجاری
است؟
سؤال سوم :شايستگیهای مديران فردی در شرکت ملی نفت ايران نيازمند چه مهارتهای فردی
است؟
سؤال چهارم :شايستگی های مديران مالی در شرکت ملی نفت ايران نيازمند چه مهارتهای رهبری
است؟
کدهای باز استخراجشده از  4سؤال در جدول  ،1آمده است.
جدول  .1کدهاي استخراج شده از سؤاال ت ممنبع :ناارندگان
کدهاي استخراج شده سؤال

کدهاي استخراج شده

کدهاي استخراج شده

کدهاي استخراج شده

اول

سؤال دوم

سؤال سوم

سؤال چهارم

مديريت هزينه

اخالق حرفهای

مديريت تصميمگيری

ايجاد انگيزه

آشنايی با مباحث حسابرسی و
اطمينان در حسابرسی

مديريت داده

مديريت مذاکره

تعليم و تربيت

آشنايی با مباحث حسابداری
مالی

تحليلهای اقتصادی کالن

مديريت روابط با ذی نفعان

تغيير و مديريت آن

تخصص در حسابداری و
حسابرسی

تحليلهای سياسی

مهارت ايجاد همکاری و
مشارکت

تقويت عملکرد

آشنايی با سيستمهای اطالعات

رصد رويدادهای اقتصادی

مهارت برقراری ارتباطات

تيم سازی
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کدهاي استخراج شده سؤال

کدهاي استخراج شده

کدهاي استخراج شده

کدهاي استخراج شده

اول

سؤال دوم

سؤال سوم

سؤال چهارم

حسابداری

و سياسی

آشنايی با نرمافزارهای مالی و
حسابداری

رصد فناوریها و
نوآوریهای جديد

مهارت تصميمگيری

مشارکت و همدلی

تحليل گزارشهای حسابداری و
مديريتی

مديريت بازاريابی

مهارت کنترل خشم

ايجاد روحيه تسليمناپذيری

تخصص در گزارشگيری و
گزارشگری

مديريت پروژه

مهارت مديريت جلسات مذاکره

کمک به شناسايی هدف و
مسير درست

آشنايی با برنامهريزی کسب و
کار

مديريت روابط و رفتار
سازمانی

مديريت تاثيرگذاری

تعالی چندجانبه

تخصص در حسابداری مديريت

مديريت روابط تجاری

مهارتهای ارتباطی

مشاوره دادن

تدوين استراتژیهای مالياتی

مديريت برنامهريزی توليد
و عمليات

مهارتهای کالمی

الهامبخش بودن

مديريت تامين منابع مالی

مديريت فناوری اطالعات

-

-

مديريت ريسک و کنترل
ريسکهای داخلی

مديريت منابع انسانی

-

-

مديريت خزانهداری و امور مالی
شرکتها

نوآوری و خالقيت و هوش
تجاری

-

-

لزوم برنامهريزی و انطباق
پذيری مالياتی

-

-

-

مهارتهای مديريت مالی

-

-

-

کنترل هزينه

-

-

-

مرحله  :3کدگذاري محوري :در اين مرحله کدهايی که با يکديگر مرتبط بودند ،در دستههای
بزرگتری تحت عنوان مفاهيم دستهبندی شدند .در جدول  ،2نحوه کدگذاری محوری آمده است.
جدول  .2مفاهيم استخراجشده باتوجه به کدهاي شناسايیشده ممنبع :ناارندگان
کدهاي استخراج شده
مديريت هزينه -کنترل هزينه

مفاهيم
مديريت هزينه

آشنايی با مباحث حسابرسی و اطمينان در حسابرسی-تخصص در حسابداری و حسابرسی

حسابرسی و حسابداری

آشنا به مباحث حسابداری مالی-مهارتهای مديريت مالی-مديريت خزانه داری و امور
مالی شرکتها

مديريت مالی

تخصص در حسابداری مديريت-مديريت تامين منابع مالی
آشنايی با سيستمهای اطالعات حسابداری-آشنايی با نرم افزارهای مالی و حسابداری

حسابداری مديريت
سيستمهای اطالعات حسابداری و نرم
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مفاهيم

کدهاي استخراج شده

افزار
تدوين استراتژیهای مالياتی-لزوم برنامهريزی و انطباقپذيری مالياتی

مديريت امور مالياتی

آشنايی با برنامهريزی کسب و کار-تدوين استراتژیهای کسب و کار

برنامهريزی کسب و کار

تخصص در گزارشگيری و گزارشگری-تحليل گزارشهای حسابداری و مديريتی
مديريت ريسک-کنترل ريسکهای داخلی
مديريت داده-مديريت فناوری اطالعات
اخالق حرفهای

مهارت تحليل و ارائه گزارش
مديريت ريسک
مديريت داده و اطالعات
اخالق حرفهای کسب و کار

تحليلهای اقتصادی کالن
تحليلهای سياسی-رصد رويدادهای اقتصادی و سياسی
مديريت بازاريابی-مديريت روابط تجاری

تحليلهای محيطی
مديريت بازاريابی

مديريت برنامهريزی توليد و عمليات-مديريت پروژه

مديريت توليد و پروژه

مديريت روابط و رفتار سازمانی-مديريت منابع انسانی

مديريت منابع انسانی

رصد فناوریها و نوآوریهای جديد-نوآوری و خالقيت و هوش تجاری
مديريت تصميمگيری-مهارت تصميمگيری

مديريت استراتژيک و نوآوری
تصميمگيری

مديريت مذاکره-مهارت مديريت جلسات مذاکره
مديريت روابط با ذی نفعان-مهارتهای ارتباطی-مهارتهای کالمی
مهارت ايجاد همکاری و مشارکت-مهارت برقراری ارتباطات
مديريت تاثيرگذاری-مهارت کنترل خشم
ايجاد انگيزه-الهامبخش بودن

مذاکره
مديريت برقراری روابط
همکاری و مشارکت
مديريت تاثير
انگيزه و الهام بخشی
آموزش و تعالی

تعليم و تربيت-تعالی چندجانبه
تغيير و مديريت آن-مشارکت و همدلی
تقويت عملکرد-ايجاد روحيه تسليمناپذيری
تيمسازی-کمک به شناسايی هدف و مسير درست-مشاوره دادن

تيمسازی و مشارکت
تقويت روحيه و عملکرد
مشاوره و هدايت

مرحله  :4کدگذاري گزينشی :پس از مشخص شدن کدهای محوری ،مقولههای اصلی از در کنار
هم قرار دادن مفاهيم ايجاد شدند .در جدول  ،3روند کدگذاری گزينشی آمده است.
جدول  .3کدگذاري انتخابی ممنبع :ناارندگان
مفاهيم

مقوال ت

مديريت هزينه
حسابرسی و حسابداری
مديريت مالی
حسابداری مديريت
سيستمهای اطالعات حسابداری و نرم افزار
مديريت امور مالياتی
برنامهريزی کسب و کار

مهارتهای فنی

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال هشتم ،شماره  ،30پاييز 1400
مفاهيم
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مقوال ت

مهارت تحليل و ارائه گزارش
مديريت ريسک
مديريت داده و اطالعات
اخالق حرفهای کسب و کار
تحليلهای محيطی
مديريت بازاريابی

مهارتهای تجاری

مديريت توليد و پروژه
مديريت منابع انسانی
مديريت استراتژيک و نوآوری
تصميمگيری
مذاکره
مديريت برقراری روابط

مهارتهای فردی

همکاری و مشارکت
مديريت تاثير
انگيزه و الهام بخشی
آموزش و تعالی
تيم سازی و مشارکت

مهارتهای رهبری

تقويت روحيه و عملکرد
مشاوره و هدايت

مرحله  :5تعريف و نامگذاري تمهاي اصلی :در اين مرحله  4تم اصلی مهارتهای فردی ،فنی،
تجاری و رهبری در قالب  26تم فرعی ،شناسايی و نامگذاری شدند .باتوجه به مقولههای شناسايی شده،
میتوان دريافت که مفاهيم و مقولههای استخراج شده از مصاحبهها ،همسو و مکمل مدل برخاسته از
ادبيات میباشد و به نوعی تکميلکننده و اصالحکننده آن است.
مرحله  :6تهيه گزارش :در شکل  ،1مدل و الگوی طراحی شده براساس ارائه شده است.
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شکل  .1مدل شايستایهاي مديران مالی شرکت ملی نفت ايران ممنبع :ناارندگان

مدل شايستگی مديران مالی در شرکت نفت براساس روش تحليل مضمون ،طراحی شد .حال
میبايست اعتبار مدل طراحیشده ،سنجش شود .به اين منظور در اين بخش از تکنيک دلفی استفاده
شد .براين اساس روش دلفی در سه مرحله اجرا شد .ابتدا فهرست  26مؤلفه مهارتهای موردنياز
مديران مالی ،مالک تهيه و تدوين اولين پرسشنامه دلفی قرار گرفت که بصورت غيرحضوری در اختيار
خبرگان مديران مالی شرکت ملی نفت ايران ،قرار گرفت .برای طراحی پرسشنامه از طيف ليکرت با
مقياس پنجگانه استفاده شد .در پرسشنامه از پاسخدهندگان خواسته شد در مورد ميزان موافقت خود را
با هر يک از مؤلفههای استخراج شده برای تعيين مدل شايستگیهای مديران مالی شرکت ملی نفت
ايران اظهارنظر نمايند .اين روند برای مراحل دوم و سوم نيز به همين صورت عمل گرديد .خالصه نتايج

236

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال هشتم ،شماره  ،30پاييز 1400

دلفی که پايايی آن با دو آزمون آلفای کرونباخ 1و کندال ،2بررسی شده در جدول  ،4آمده است .برای
هر دو آزمون اگر نتيجه از  0/7بيشتر باشد ،به معنای تأييد آزمون است.
جدول  .4نتايج روش دلفی ممنبع :ناارندگان
آزمون

دور اول

دور دوم

نتيجه

آلفای کرونباخ

0/815

0/831

تأييد

ضريب کندال

0/809

0/824

تأييد

جدول  ،4بيانگر اين است که مدل طراحیشده موردتأييد است.
بحث و نتيجهگيري
بخشهای مختلف سازمان ،بر اساس نيازمندیها و شرح وظايف ،نيازمند مديرانی به قابليتهای ويژه و
منحصربهفرد است که بتوانند از پس پيچيدگیهای آن پست مديريتی برآمده و به خوبی سازمان را در
مسير درست و رو به جلو هدايت نمايد .پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی شايستگی مديران مالی در
شرکت ملی نفت ايران ،انجام شد .با تحليل دادهها ،تعداد  26مؤلفه در قالب  4بعد ،شناسايی شدند.
ابعاد چهارگانه شامل ،مهارتهای فنی ،مهارتهای رهبری ،مهارتهای فردی و مهارتهای تجاری،
است .در ادامه به بررسی همسويی نتايج با پژوهشهای پيشين شده است.
مقايسه پژوهش بهراد و همکاران ( )23با مطالعه حاضر نشان میدهد که هر دو پژوهش از نظر
پرداختن به مدل شايستگی همسو بودهاند اما در پژوهش حاضر به طور ويژه به بررسی شايستگیهای
مديران مالی پرداخته شده است ولی در پژوهش بهراد و همکاران به بررسی شايستگیهای عمومی
مديران سازمان امور مالياتی پرداخته شده است .همچنين ابعاد بررسی شده در پژوهش حاضر مبتنی بر
چهار بعد مالی ،فردی ،تجاری و رهبری بوده است ولی مدل مبنای پژوهش بهراد و همکاران حرفهای،
رفتاری و زمينهای بوده است .بررسی مقاله ديانت و سيدجوادين ( )24و مقايسه آن با اين پژوهش
بيانگر اين است که هر دو پژوهش از نظر طراحی مدل شايسگی همسو میباشند .همچنين از نظر حوزه
کاربردی پژوهش و قلمرو مکان ی هر دو پژوهش در شرکت ملی نفت و گاز کشور انجام شده است.
تفاوت بين دو پژوهش نيز در نوع مديران میباشد که در پژوهش حاضر به طراحی مدل شايستگیهای
مديران مالی پرداخته شده اما در پژوهش ديانت و سيدجوادين به بررسی شايستگیهای مديران پروژه
پرداخته شده است .همچنين در پژوهش حاضر از بررسی ادبيات و سپس تکنيک تحليل مضمون برای
طراحی مدل استفاده شده حال آنکه در پژوهش ديانت و سيدجوادين از روش گراندد تئوری برای
Cronbach's Alpha
Kendall's Tau
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تحليل دادهها استفاده شده است .مقايسه پژوهش عسگری و معززی شيرآباد ( )25با پژوهش حاضر
نشانگر اين است که هر دو پژوهش از نظر اينکه به طراحی مدل شايستگی مديران مالی پرداختهاند،
همسو میباشند اما قلمروی دو پژوهش متفاوت میباشد .همچنين عسگری و معززی از تکنيک دلفی
برای بررسی شاخصها استفاده کردهاند ولی در پژوهش ابتدا از مصاحبههای عميق استفاده شده و
سپس برای تأييد مولفههای شناسايیشده از دلفی استفاده شده است .بررسی پژوهش تپاويچارووا و
همکاران ( )20و مقايسه آن با پژوهش حاضر نشان میدهد هر دو پژوهش از نظر پرداختن به مدل
شايستگی همسو بوده اند اما در پژوهش حاضر به طور ويژه به بررسی شايستگیهای مديران مالی
پرداخته شده است ولی در پژوهش تپاويچارووا و همکاران به بررسی شايستگیهای عمومی مديران
معدن در بلغارستان پرداخته شده است .پژوهش تپاويچارووا و همکاران به ارائه  21شاخص پرداخته
است و در پژوهش حاضر مدل با  4بعد اصلی و  26مولفه فرعی ارائه شده است .روش تحليل مورد
استفاده در دو پژوهش نيز متفاوت میباشد .مقايسه پژوهش کانسال و سنقل ( )21و پژوهش حاضر
نشان میدهد که ،هر دو پژوهش از نظر پرداختن به مدل شايستگی همسو بودهاند اما در پژوهش حاضر
به طور ويژه به بررسی شايستگی های مديران مالی پرداخته شده است ولی در پژوهش کانسال و سنقل
به بررسی شايستگیهای تحقيق و توسعه فنآوری در شرکتهای هندی پرداخته شده است.
باتوجه به نتايج پژوهش ،پيشنهادهای کاربردی زير ارائه شد.
 پيشنهاد میشود به منظور افزايش شايستگی مديران مالی ،توانايیهای مديريت هزينه و کنترلهزينه را داشته باشند .همچنين قابليتهای حسابرسی و حسابداری داشته باشند و بتوانند اقدامات
مربوط به مديريت مالی را انجام دهند .از طرف ديگر پيشنهاد میشود حسابداری مديريت و همچنين
سيستم های اطالعات حسابداری و نرم افزارهای مرتبط با آن برای احراز مشاغل مرتبط با مديريت مالی
شرکت نفت در نظر گرفته شود.
 پيشنهاد میشود برخی از قابليتها همچون آشنايی با مباحث امور مالياتی و مديريت امور مالياتیجزء قابليتهای اصلی و شايستگی های ضروری مديران مالی در نظر گرفته شود تا مديران مالی قادر به
کنترل و مديريت کليه مباحث مربوط به سازمانهای مالياتی و حسابرسی باشند.
 پيشنهاد می شود مديران مالی منتخب مهارت تحليل و ارائه گزارش را به سطوح باالتر و همتراز درشرکت ملی نفت داشته باشند تا بر اساس اين مهارت بتوانند گزارشهای کلی و جزئی را در بخشهای
مختلف ارائه نمايند.
 پيشنهاد میشود دو فاکتور شايستگی برنامهريزی کسب و کار و مديريت ريسک برای مديران مالی درنظر گرفته شود تا مديران مالی قابليت احاطه بر تأمين منابع مالی برای توسعه و بررسی و مديريت
ريسکهای مالی و عملياتی را داشته باشند.
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 تلفيق و جداسازی، ترکيب،= پيشنهاد میشود قابليت های مديريت داده و اطالعات برای دسترسی
دادهها و همچنين تحليل و ارزيابی داده ها و مديريت آن برای رسيدن به اطالعات و تصميمهای درست
و مبتنی بر داده برای مديران مالی در نظر گرفته شود تا مديران بتوانند از انبوه دادهها پيرامون خود
.بهترين بهره را به نفع سازمان ببرند
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بکارگیری رویکرد کیفی فرا ترکیب جهت ارائه
الگوی پیامدهای یادگیریزدایی در سازمان
رؤیا شاکری

1

(تاريخ دريافت1400/01/01 :؛ تاريخ پذيرش)1400/04/17 :

چکیده
يادگيری زدايی سازمانی توجه محققان بسياری را معطوف خود نموده است و اين مهم به عنصر مهم نوآوری و فرآيندهای
تغييرات پايدار فردی و سازمانی تبديل شده است .هدف پژوهش حاضر شناسايی پيامدهای يادگيریزدايی سازمانی با
استفاده از روش فراترکيب است .در راستای اين روش پس از فيلتر مقاالت ،در نهايت تعداد  40تحقيق که بطور مستقيم به
موضوع پيامدهای يادگيریزدايی سازمانی پرداخته بودند وارد مرحله تحليل در نرمافزار مکس کيودا شدند .پس از مرحله
تلفيق تعداد  28رمز متمايز شناسايی ،و از بين رمزهای شناسايی شده رمزهای؛ خروجیهای نوآوری با  6ارجاع ،يادگيری
مجدد و انعطافپذيری سازمانی با  4ارجاع ،و نوآوری راديکال و عملکرد کلی با  3ارجاع به ترتيب باالترين تعداد ارجاعات را
در متون پژوهشی داشتند .در سطوح انتزاع باالتر رمزها در قالب  11مفهوم و در نهايت در قالب  6مقوله (توانمندیهای
نوآورانه ،ارتقاء موضع رقابتی در زنجيره ارزش ،کارآفرينی سازمانی ،چابکی و تحول سازمانی ،مديريت دانش مشارکتی ،و
توانمندسازی منابع انسانی) قرار داده شدند.
کلیدواژهها :يادگيریزدايی ،پيامد ،فراترکيب.

 1دانشکده علوم انسانی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ايران( .نويسنده مسئول مکاتبات)
shakeri.roya@iausdj.ac.ir
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مقدمه
دانش بشری ناشی از ساخت اجتماع میباشد .سيستمهای اجتماعی تغيير میکنند ،دانش نيز رشد و
همزمان کهنه میگردد .در دهه هفتاد نگرانی افراد و سازمانها اين بوده که چگونه میتوان خوب ياد
گرفت و در دهه نود اين بود که چگونه بتوان سريعتر و بيشتر آموخت؛ اين در حالی است که چگونه
میتوان يادگيریزدايی کرد به چالش فعلی سازمانها بدل شده است ( .)1بسياری از محققان اذعان
داشتهاند که مفهوم يادگيریزدايی برای اولين بار توسط هدبرگ )1981( 1معرفی شده است .تعريف
هدبرگ از فرآيند يادگيری سازمانی بر اساس ديدگاه محرک  -پاسخ بدين صورت است که سازمانها
برای تشخيص محرکات محيطی و دادن پاسخهای مناسب ،محيط خود را پايش و روابط على آن را
استنتاج مینمايند .يادگيریزدايی از اين منظر فرآيندی میباشد که به کمک آن دانش به منظور ارائه
پاسخها و نقشههای ذهنی نو از بين میرود .برخی از محققان معتقدند يادگيری و يادگيریزدايی
سازمانی دو روی يک سکه هستند که با تکميل همديگر مطابق ديدگاه ،بعنوان دو پديده درهم تنيده
به ايجاد تغييرات سازمانی کمک میکنند(به نقل از  .)2سازمانها بايد هميشه در حال يادگيری
چيزهای جديد باشند .سازمانها تنها از طريق رها کردن قواعد قديمی و منسوخ گذشته قادر خواهند
بود خود را با محيط متغيير انطباق دهند .آنها قبل از ورود به يادگيری موارد جديد الزم میباشد
ديدگاهها و رويههای قبلی را يادگيریزدايی نمايند بعبارتی روند يادگيریزدايی يادگيری را نيز شامل
میشود ( 3و .)4
هدبرگ اين تئوری را مطرح کرد که دانش رشد میکند ،و همزمان با تغيير واقعيت منسوخ میشود.
بر اساس نظر هدبرگ ،دانشی که منسوخ میشود بايستی مجددا تجديد گردد ،در غير اينصورت سازمان
ممکن است موقعيت رقابتی خود را تحت شرايط متالطم و متغير محيطی از دست بدهد .در مطالعه
هدبرگ ،اصطالح يادگيریزدايی برای تشريح فرآيند پاکسازی باورها ،روالها و روتينهای سازمانی
قديمی شامل؛ دانش ،مدلها ،ارزشها و هنجارها ،دستورالعملهای استاندارد عملياتی ،سيستمهای
مديريتی و فنی ،قابليتها و مکانيسمهای به اشتراکگذاری اطالعات که ديگر توان رويارويی با چالش-
های فعلی را ندارند ،بکار رفته است (به نقل از  .)5نيستروم و استارباک )1984( 2در بسط مفهوم مطرح
شده توسط هدبرگ پيشنهاد کردند که سازمانها قبل از امتحان ايدههای جديد بايد ابتدا از طريق
تشخيص عدم کفايت آنها و سپس دور انداختن آنها ،ايدههای قديمی را فراموش و از ياد ببرند .آنها
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همچنين يادگيریزدايی را بعنوان فرآيندی مقدم بر يادگيری ،مفهومسازی نمودند (به نقل از .)6
اصطالح يادگيریزدايی تعمدی اشاره دارد به توسعه ظرفيتهای جديد تطبيقی در سطح سازمان که
يادگيری مجدد را تسهيل مینمايند ( .)7يادگيریزدايی قادر است تمام موقعيتهايی که مانع يادگيری
و يا چالش انطباق سازمان با محيط است را کاهش دهد .بعالوه يادگيریزدايی نه تنها از مقاومت و عدم
انعطافپذيری سازمان جلوگيری مینمايد بلکه فرايندهای تغيير ،انطباق و همچنين خلق شيوههای
بهبود رقابتپذيری و موفقيت را تسريع میبخشد (.)8
با وجود توجه روزافزون به مفاهيم يادگيری سازمان و سازمان يادگيرنده ،لکن مفهوم يادگيریزدايی
سازمانی عليرغم اهميت بسيار آن در عصر پر تالطم دنيای کسب و کار امروز مغفول مانده است .بهويژه
در داخل کشور ،مطالعات اندکی در اين خصوص صورت گرفته است ( 9و 10و 11و 12و  .)13اين در
حالی است که در خارج از کشور ،محققان متعددی در مورد يادگيریزدايی سازمانی مطالعاتی را به
انجام رساندهاند .پژوهش حاضر درصدد است که گامی هر چند کوچک در راستای غنا بخشی به ادبيات
اين موضوع مهم بردارد .در اين راستا با کمک رهيافت فراترکيب ،تمامی پيامدهای يادگيریزدايی
سازمانی در قالب الگويی جامع ارائه گرديده است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
افراد و سازمان ها پيش از اينکه کار يا مفهومی را بياموزند ،ابتدا بايد آنچه را که فکر میکنند میدانند؛
يادگيریزدايی نمايند .افراد غالبا باورها ،عقايد و روالهای خود را برای مدتی طوالنی حفظ میکنند و
تنها در صورت شکست ،متقاعد میگردند آنها را کنار گذاشته و پارادايمهای جديد را قبول کنند.
سازمانها نيز در برابر باورها و روشهای نو مقاومت میکنند و برای نگهداشت باورها و روالهای
مرسوم ،آنها را در قالب منطقی و منسجم -خط مشیها قرار میدهند و اين ساختار به عدم انعطاف-
پذيری آنها منتج میگردد ،در حالیکه انعطافپذيری و تغيير ،ضرورت کسب و کار محسوب شده و
يادگيریزدايی از انعطافناپذيری ممانعت مینمايد ( .)14اکنون يادگيریزدايی به عنصر مهم تغيير
پايدار و نوآوری تبديل شده است .مبرهن است که باوجود تغييرات مستمر ،فزاينده و شتابان ،شيوههای
متداول فراموشی و فراگذاری کافی نباشند .يادگيری و يادگيریزدايی فرآيندهايی برای ايجاد تغييرات
فردی و سازمانی محسوب میشوند ،يادگيری وقتی صورت میگيرد که ابتدا يادگيریزدايی انجام پذيرد
(.)15
موضوع يادگيری زدايی سازمانی توجه محققان متعددی را در سراسر دنيا به خود جلب کرده است.
اين محققان در مطالعات خود ،عموما به پيامدهای يادگيریزدايی پرداختهاند .هرچند در مطالعات
محدود و انگشتشماری به عوامل پيشبين يادگيریزدايی از قبيل :بازخورد عملکردی ( ،)16پياده-
سازی فناوری جديد ( ،)17جهتگيری کارآفرينانه ( ،)18قصد ( ،)19تالطم محيطی ( ،)20 ،18مربی-
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گری ( ،)16و  ...اشاره شده است ،با توجه به اينکه تمرکز پژوهش حاضر بر کارکردها و پيامدهای اين
مهم است لذا در ادامه به برخی از جديدترين مطالعات انجام شده همراه با اشارهای مختصر به يافتههای
آنها پرداخته شده است.
پارک و کيم ( )2020در مطالعه خود نشان دادند که سازمانهايی که در کل فرآيند يادگيریزدايی
درگير شدهاند ،برای ارتقا و ترويج تغييرات الزم ،و تقويت مهارتها و برای اکتساب دانش جديد و روال-
های مورد نياز کارکنان ،يادگيریزدايی را آغاز میکنند .يافتهها بيان میکنند که توسعه منابع انسانی
در پشتيبانی از آگاهی کارکنان نسبت به نياز به ايجاد تغييرات در فرآيند يادگيریزدايی ،نقش مهمی را
ايفا ،و همچنين فرآيندهای دور انداختن روالها و روتينهای قديمی و ارتقا يادگيری مجدد دانش
جديد را تسهيل میکند ( .)21ليو و همکاران ( )2020با بررسی  238توليدکننده چينی دريافتند که
تالطم محيطی و جهتگيری کارآفرينانه دو پيشبين يادگيریزدايی سازمانی بوده و رابطه معنادار
مثبتی با هم دارند .عالوه بر اين يادگيریزدايی سازمانی محرک حياتی مهمی برای ايجاد نوآوری
راديکال محسوب میشود ( .)18با کمال تعجب يافتههای مطالعه بورت و نير ( )2020نقش يادگيری-
زدايی به جای يادگيری به عنوان مکانيسمی کليدی که منجر به ظهور آيندهنگری استراتژيک در فرايند
برنامهريزی سناريو میشود را نشان داد .تأمل بيشتر در مورد فرآيند يادگيریزدايی آشکار ساخت که
اين مقوله شامل رها کردن يا مسکوت کردن مفروضات عميق است که به نوبه خود ناخواسته و بطور
خودبخودی منجر به آيندهنگری استراتژيک میشود (.)22
ونگ و همکاران ( )2019در مطالعه برروی  233بنگاه اقتصادی در چين به اين نتيجه رسيدند که
يادگيریزدايی عامل توانمندساز انعطافپذيری استراتژيک است .به ويژه هر دو مورد يادگيریزدايی
فردی و يادگيریزدايی سازمانی دارای اثر مثبت بر انعطافپذيری استراتژيک هستند ( .)23کالمر و
گلدنبرگ ( ،)2019به عدم توانايی در يادگيریزدايی و فراموشی غيرارادی بعنوان دو عامل برجسته
مانع نوآوری اشاره کرده اند .ناتوانی در مديريت اين دو عامل باعث هدر رفت منابع مهم ،عدم ظهور
نوآوری و تنشهای درون تيمی میشود .مديريت از دست دادن دانش با ارتقاء يادگيریزدايی و کاهش
فراموشی به افزايش خالقيت و انعطافپذيری ،احتمال باالتر تحقق اهداف نوآورانه ،افزايش کارآئی و
تقويت دانش موجود منجر میشود ( .)24نتايج حاصل از مطالعه دلشاب و صادقی بروجردی ()2018
نشان داد که بين کليه ابعاد يادگيریزدايی و ابعاد مديريت دانش رابطه معناداری وجود دارد .عالوه بر
اين ،الگوی تأثير يادگيری زدايی بر مديريت دانش ،و همچنين مدل تأثير ابعاد اين دو متغير بر هم از
برازش مناسبی برخوردار است ( .)25آلدو رويز و همکاران ( )2017در مطالعه تعداد  112شرکت
پذيرفته شده در بازار بورس اسپانيا با استفاده از مدليابی معادالت ساختاری دريافتند که مديران جهت
خلق سرمايه انسانی به توسعه زمينه برای فرايند يادگيریزدايی جهت ارتقا عملکرد سازمانشان نياز
دارند ( .)26ونگ و همکاران ( )2017در پژوهشی به اين نتيجه رسيدند که يادگيریزدايی سازمانی
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تأثير مستقيمی در انتقال دانش ندارد .در مقابل ،سازگاری دانش و روتينها را ترويج میکند که انتقال
دانش را تسهيل مینمايد .سازگاری دانش و روالها مکانيسمهای مختلفی در انتقال دانش دارند .بهويژه
هرچه سازگاری باالتر باشد ،انتقال دانش به شيوه مؤثرتری صورت میپذيرد .وقتی سازگاری دانش در
سطح متوسط باشد ،اثربخشی انتقال دانش در حد بهينه خواهد بود (.)27
خروجی مطالعه ونسلی و سگارا ناوارو ( )2015بر روی  164هتل در اسپانيا نشان داد که خلق و
انتشار دانش و ايجاد ساختاری برای موفقيت بنگاه اقتصادی در طوالنی مدت نيازمند توسعه و پياده-
سازی زمينههای يادگيریزدايی در سازمان است ( .)7سگارا ناوارا و همکاران ( )2015در مقاله خود
چارچوبی برای مدل سازی چگونگی کاهش دانش نامناسب به منظور تقويت فرهنگ تعادل بين کار و
زندگی ارائه نمودند .اين ايده بر اين اساس استوار است که وجود بستری برای يادگيریزدايی که
موجب بهروزرسانی دانش میشود ،احتماالً برای شرکتهای کوچک و متوسطی که در تالش هستند
فرهنگ تعادل بين کار و زندگی را پياده سازی کنند ،ضروری باشد .فرضيات مدل تحقيق با استفاده از
روش مدل سازی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است ،که با تجزيه و تحليل عاملی 229
شرکت کوچک و متوسط در صنعت فلزات اسپانيا تأييد شده است .يافتهها نشان داد که به منظور
تقويت فرهنگ تعادل بين کار و زندگی و در نتيجه تأثير مثبت بر نتايج مرتبط با نوآوری ،شرکتهای
متوسط و کوچک با چالش بسترسازی يادگيریزدايی برای خنثی کردن اثرات منفی دانش منسوخ
شده و تسهيل جايگزينی اين نوع دانش مواجه هستند ( .)28يانگ و همکاران ( )2014با تمايز بين دو
بعد يادگيری زدايی سازمانی ،تاثير آن را بر روی نوآوری راديکال در صنايع با فناوری باال شامل 193
شرکت فعال در زمينه نيمه هادیها ،ارتباطات از را دور ،و اپتوالکترونيک مورد مطالعه قرار دادند.
يافتههای پژوهش آنها نشان داد که بعد تغيير يادگيریزدايی دارای تأثير مثبت بر نوآوری راديکال
است در حالیکه بعد فراموشی آن ،تاثير منفی بر نوآوری راديکال دارد (.)5
ژائو و همکاران ( )2013در تحقيق خود دريافتند که يادگيریزدايی سازمانی و يادگيری مجدد
سازمانی از عوامل ضروری برای مديريت دانش پويا هستند .يادگيریزدايی سازمانی با دور انداختن
دانش قديمی و بی فايده بطور مثبتی بر مديريت دانش پويا تأثير میگذارد ،در حالیکه يادگيری
مجدد سازمانی با اکتساب دانش جديد در مديريت دانش پويا تأثير مثبت دارد .دو مقوله يادگيری-
زدايی سازمانی و يادگيری مجدد سازمانی در رابطه با مديريت دانش پويا دارای همافزائی هستند (.)7
سگارا ناوارا و همکاران ( )2010در تحقيق خود با انجام يک مطالعه تجربی بر روی  127شرکت
فعال صنعت هتل داری در اسپانيا ،بر يادگيری و تأثير آن بر دانش زيست محيطی متمرکز شدند.
يافتهها حاکی از آن است که فرايند يادگيریزدايی برای تحکيم و تثبيت ادراک ظهوريافته يک مرحله
واسطه ای بين فراموشی دانش قديمی و استفاده از دانش جديد زيست محيطی است .در نتيجه مهم
است که مديران زمينههای مناسب يادگيریزدايی را برای حمايت از گشودگی افراد نسبت به ايدههای
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جديد و آگاهیهای زيست محيطی فراهم کنند ( .)29آکگون و همکاران ( )2007در مقاله خود به
بررسی روابط ميان ابتکار تيمی ،يادگيریزدايی ،موفقيت توسعه محصول جديد و آشفتگی محيطی
پرداختند .با بررسی  197پروژه توليد محصول جديد ،دريافتند که ( )1تالطم محيطی اثر مثبت بر
يادگيریزدايی تيم دارد )2( ،يادگيریزدايی تيم بطور همزمان ،ابتکار تيمی را تحريک میکند)3( ،
ابتکار تيم با بهره مندی از دانش جديد اکتسابی بر موفقيت توسعه محصول جديد تأثير میگذارد (.)14
نتايج مطالعه بيکر و همکاران ( )2006نشان میدهد که سازمانهای بزرگتر نسبت به سازمانهای
کوچکتر به يادگيریزدايی توجه بيشتری مینمايند .همچنين سازمانهايی که نيروی کاریشان گردش
شغلی بيشتری را تجربه مینمايند نسبت به سازمانهای با نيروی کار با ثبات باالتر ،کمتر بر مقوله
يادگيری زدايی سازمانی متمرکز هستند .مربيگری و بازخورد عملکرد بعنوان متداولترين روش تقويت
يادگيری و يادگيریزدايی گزارش شدهاند .همچنين تحقيق سگارا -ناوارا و دوهورست ( )2006نشان
داد که يادگيریزدايی سازمانی هيج نقشی در ايجاد سرمايه رابطهای در سازمان ندارد (.)16
الزم بذکر است که بدليل تعدد مطالعات صورت گرفته در حوزه يادگيریزدايی سازمانی ،مجال ذکر
همه آنها در اين گفتار نيست ،لذا خالصهای از مهمترين يافتههای تحقيقات انجام شده به همراه ذکر
منابع آنها در جدول شماره  1آورده شده است.

جدول  .1خالصه پیشینهپژوهی پیامدهای یادگیریزدایی در سازمان بر اساس منابع
عوامل شناسایی شده به

منابع

عنوان پیامد

عوامل شناسایی شده به

منابع

عنوان پیامد
چابکی سازمانی

][11

نوآوری راديکال

][18], [5], [23

][30

موفقيت سازمانی

][6

مزيت رقابتی

قابليت کارآفرينانه

][47

توسعه منابع انسانی

][21], [12

تغيير پايدار

][15

انعطافپذيری سازمانی

ظرفيت جذب

][7

خلق دانش مشارکتی

[20], [23],
][24], [34
][35], [36

جستجوی دانش

][19

نوآوری تدريجی

][23], [37

توسعه موفق محصول جديد

][24], [14

خلق ارزش عالی برای مشتريان

][48

ايجاد تغييرات (در باورها و
روالها)

][14], [38

انعطافپذيری استراتژيک

][4
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ايجاد فرهنگ تعادل بين کار و
خانواده

][28

خالقيت کارکنان

[41], [42],
][24

تسريع نوآوری

][43

انتقال دانش

][44], [45

کيفيت خدمات

][46

عملکرد کلی

[31], [32],
][26

يادگيری مشارکتی

][50

يادگيری مجدد (اکتساب دانش
جديد)

[8], [24],
][39], [40

مديريت عملکرد کسب و کار

][51

مديريت دانش

[25], [27],
][8
][49

خروجیهای نوآوری

[30], [31],
[32], [15] ,
][24],, [28
منبع :مطالعات پژوهش حاضر
ارتقا
محتوی

ظرفيت

ذخيرهسازی

روششناسی پژوهش
اين تحقيق از نظر هدف ،توسعهای و از نظر ماهيت دادهها و سبک آناليز در گروه تحقيقات کيفی و بر
مبنای روش جمعآوری دادهها ،اسنادی است .تحقيق حاضر از لحاظ روش انجام پژوهش ،تحليلی-
توصيفی میباشد و دادههای پژوهش با استفاده از روش فراترکيب جمعآوری و تحليل شدند .جامعه
آماری تحقيق حاضر همه پژوهشهای منتشرشده در پايگاههای اطالعاتی علمی معتبر داخلی و خارجی
هستند که بر اساس کليدواژههای تعريف شده برای دستيابی به نمونهای که اشباع نظری را موجب
شود ،مورد پيمايش قرار گرفتهاند .بدين ترتيب روش نمونهگيری در اين پژوهش ،نمونهگيری نظری
میباشد .الزم بذکر است که برای جستوجوی کليدواژهها همه پژوهشهای انتشار يافته تا سال 2020
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاند .روايی نظريهای ،مبنای روايی اين تحقيق بوده که به منظور
دستيابی به آن از ابزارهای تکثرگرايی نظری ،مطالعه ميدانی گسترده ،و کاربرد نظر خبرگان استفاده
شده است .آزمون کاپای کوهن ،مبنای سنجش پايايی در اين پژوهش است که نتايج آن در تحليل
فراترکيب ارائه شده است .از روش فراترکيب جهت تحليلهای کيفی تحقيق بهره گرفته شد که در
ادامه به تفصيل به تشريح تکنيک فراترکيب پرداخته شده است.
فراترکيب نوعی مطالعه کيفی است که اطالعات و يافتههای مستخرج از مطالعات کيفی ديگر را با
موضوع مرتبط و مشابه مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد .فراترکيب تنها مرور يکپارچه اصول کيفی
مورد يا تجزيه و تحليل داده ثانويه و داده اصلی از مطالعات منتخب نيست ،بلکه آناليز يافتههای اين
مطالعات است .مر احل اصلی تکنيک فراترکيب از ديدگاه سندلوسکی و بارلوس ( )2007به شرح ادامه
است -1 :تنظيم سؤال پژوهش  -2بررسی سيستماتيک اصول  -3جست وجو و انتخاب پژوهشهای
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مناسب  -4استخراج اطالعات از پژوهشها  -5تجزيه ،تحليل و ترکيب يافتهها  -6کنترل کيفيت -7
ارائه يافتهها.
نتایج حاصل از تحلیل فراترکیب
همان گونه که بيان شد ،تحليل فراترکيب دربردارنده هفت گام است .در اين بخش نتايج مربوط به هر
يک از گام های اين تحليل به تفصيل در ادامه ارائه شده است .تنظيم سؤاالت پژوهش ،گام اول تحليل
فراترکيب است .طرح سؤاالت پژوهش در تحليل فراترکيب با سؤال درباره شناسايی ماهيت موضوع
پژوهش که هدف اصلی اجرای تحليل است ،آغاز میگردد .پس از آن با مشخص کردن دامنه پژوهش
در قالب جامعه مطالعه ،از محدوده زمانی و چگونگی سنجش پرسش مینمايد و قبل از شروع مراحل
بعدی پژوهش ،چارچوب کلی آن را مشخص میکند .اين يکی از نقاط قوت تحليل فراترکيب است؛ زيرا
ضمن ايجاد ديد جامع به محقق کمک مینمايد که از چارچوب پژوهش خارج نشود و بر مبنای اهداف
تعيين شده ،پژوهش را به جلو ببرد .پرسشها و پاسخ های ذکر شده در جدول شماره  2ارائه شده
است.
جدول .2سؤاالت پژوهش -تحلیل فراترکیب
پرسشهای پژوهش

شاخصها
چه چيزی )(what

پيامدهای يادگيری زدايی سازمانی کدامند؟

جامعه مطالعه )(who

جامعه مطالعه برای دستيابی به اين عوامل چيست؟

محدوده زمانی)(when

پيامدهای مربوط به چه دوره زمانی بررسی و جستوجو شد؟

چگونه )(how

چه روشی برای فراهمسازی مطالعات استفاده شده است؟
پاسخها

چه چيزی )(what

شناسايی پيامدهای يادگيریزدايی سازمانی از طريق پيشينهپژوهی

جامعه مطالعه )(who

همه پايگاههای داده علمی قابل استناد

محدوده زمانی)(when

کليه پژوهشهای منتشرشده تا سال  2020در همه پايگاههای اطالعاتی

چگونه )(how

دادههای کيفی با روش تحليل اسناد آناليز شدند.

در گام بررسی نظاممند اصول پژوهشی ،برای جستوجوی متون تحقيقاتی از کليدواژههای مختلفی
بهره گرفته شد .برای دستيابی به اشباع نظری و جلوگيری از هرگونه محدوديتی که منجر به کاستی در
پيشينهپژوهی شود ،در اين تحقيق هيچگونه محدوديت زمانی جستوجو لحاظ نگرديد و کليه
پژوهشهای انتشاريافته تا سال  2020ميالدی مورد مداقه قرار گرفتند.
در گام جستوجو و انتخاب پژوهشها و تحقيقات مناسب ،بايد به اين سؤال پاسخ داد که آيا
مقاالت دريافتی با سؤاالت تحقيق متناسب هستند يا نه؟ بدين منظور اين مقاالت چندين بار بازبينی
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می گردند و در هر بازبينی معموال محقق چند مقاله را رد مینمايد .روش ارزيابی حياتی کسپ ،ابزاری
است که برای ارزيابی کيفيت پژوهشها در اين مرحله استفاده شده که در شکل شماره  1مراحل
اجرای اين روش و انتخاب منابع منتخب آورده شده است.
تعداد کل منابع يافت شده= 115
منابع ردشده -عنوان= 46
تعداد منابع برای بررسی چکيده= 69
منابع ردشده -چکيده= 16
تعداد منابع بررسی محتوی کامل= 53
منابع ردشده -محتوی= 8
تعداد منابع بررسی اطالعات استناد= 45
منابع ردشده – کامل نبودن اطالعات استنادی= 5

تعداد منابع نهايی= 40
شکل .1مراحل فیلتر مقاالت

در گام استخراج اطالعات از تحقيقات ،بعد از انتخاب مقاالت و منابع برگزيده نوبت به استخراج رمزها از
مستندات و مقاالت در دو مرحله می رسد .در مرحله اول رمزهای کلی موجود در متن از طريق نرمافزار
مکس کيودا شناساي ی شده است .متون و جمالت معنايی شناسايی شده در پيشينه کاوی (جدول )1
وارد مکس کيودا و رمزگذاری شدند .در مرحله دوم ،رمزهای حاصل با استفاده از نرمافزار واکاوی و
مورد مداقه قرار گرفتند .ضمن اينکه در اين مرحله عالوه بر سنجش فراوانی نسبی رمزها ،رمزهای هم
خانواده نيز مورد شناسايی قرار گرفتند .نتايج اين دو مرحله بطور خالصه در جدول شماره  3ارائه شده
است.
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جدول  .3رمزهای شناسایی شده و جدول فراوانی -خروجی مکس کیودا
رمز

فراوانی

فراوانی
نسبی

نوآوری راديکال

خروجیهای
نوآوری

3

%5/66

تسريع نوآوری

موفقيت سازمانی

مديريت
عملکرد کسب
و کار

1

%1/88

کيفيت خدمات

عملکرد کلی

مديريت
عملکرد کسب
و کار

3

%5/66

6

/32
%11

خلق ارزش عالی
برای مشتريان
ظرفيت
ارتقا
ذخيرهسازی
محتوی

1

%1/88

مديريت عملکرد
کسب و کار

1

1

%1/88

چابکی سازمانی

1

%1/88

2

%3/77

مزيت رقابتی

1

%1/88

ايجاد تغييرات
(در باورها و
روالها)

تغييرات پايدار

2

%3/77

توسعه
انسانی

2

%3/77

يادگيری مجدد
(اکتساب دانش
جديد)

مديريت دانش

4

%7/54

انعطافپذيری
سازمانی

4

%7/54

انعطافپذيری
استراتژيک

چابکی
سازمانی

1

%1/88

خلق
مشارکتی

2

%3/77

خالقيت کارکنان

توسعه منابع
انسانی

3

%5/66

نوآوری تدريجی

2

%3/77

انتقال دانش

مديريت دانش

2

%3/77

مديريت دانش

3

%5/66

يادگيری
مشارکتی

1

%1/88

قابليت
کارآفرينانه

1

%1/88

ايجاد فرهنگ
تعادل بين کار و
خانواده

1

%1/88

تغيير پايدار

1

%1/88

خروجیهای
نوآوری

رمز همخانواده

رمز هم-
خانواده

ظرفيت جذب
جستجوی دانش

مديريت دانش

موفق
توسعه
محصول جديد

رمز

خلق ارزش
عالی برای
مشتريان

ظرفيت
جذب

منابع

چابکی
سازمانی

دانش
خروجیهای
نوآوری

فراوانی

فراوانی
نسبی

1

%1/88

1

%1/88

1

%1/88

1

%1/88

%1/88
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منبع :مطالعات پژوهش حاضر

در مرحله تجزيه تحليل و ترکيب يافتهها ،مفاهيم و موضوعات شناسايی میگردند .برای شناسايی
آنها از دو اصل بنيادی؛ اصل تمايز معنايی ،و اصل تکميل سواالت پژوهش بهره برده شده است .بر
مبنای دو اصل مزبور ،مفاهيم و در سطح باالتری موضوعات پژوهش شناسايی شدند (جدول شماره .)4
در اين مرحله رمزهای استخراجی در قالب  11مفهوم ،و مفاهيم شناسايی شده در سطح باالتری از
انتزاع در قالب  6مقوله طبقهبندی گرديدند.
جدول  . 4مفاهیم و موضوعات شناسایی شده در فراترکیب
رمزها

مفهوم (تم)

موضوعات (مقولهها)

نوآوری راديکال
نوآوری تدريجی

نوآوری

خروجیهای نوآوری
تسريع نوآوری

توانمندیهای نوآورانه

تسريع نوآوری

موفقيت سازمانی
عملکرد کلی

مديريت عملکرد کسب و کار

مديريت عملکرد کسب و کار
توسعه موفق محصول جديد

توسعه موفق محصول جديد

ارتقاء موضع رقابتی در زنجيره ارزش

مزيت رقابتی
کيفيت خدمات

خلق مزيت رقابتی

خلق ارزش عالی برای مشتريان
قابليت کارآفرينانه
ايجاد تغييرات (در باورها و روالها)
تغيير پايدار

قابليتهای کارآفرينانه
تحول سازمانی

انعطافپذيری استراتژيک
انعطافپذيری سازمانی

کارآفرينی سازمانی

چابکی و تحول سازمانی
چابکی سازمانی

چابکی سازمانی
جستجوی دانش
يادگيری مجدد (اکتساب دانش جديد)
انتقال دانش

مديريت دانش

مديريت دانش

مديريت دانش مشارکتی

خلق دانش مشارکتی
يادگيری مشارکتی
ظرفيت جذب

شبکهسازی دانش
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ارتقا ظرفيت ذخيرهسازی محتوی
خالقيت کارکنان
ايجاد فرهنگ تعادل بين کار و خانواده

توانمندسازی منابع انسانی

توانمندسازی منابع انسانی

توسعه منابع انسانی
منبع :مطالعات پژوهش حاضر

در گام ششم جهت ارزيابی کيفيت ،آزمون پايايی از طريق ضريب کاپای کوهن مورد سنجش قرار
گرفته است .بدين ترتيب نتايج در اختيار يکی از خبرگان قرار میگيرد تا از طريق شاخص کاپا مورد
بررسی قرار گيرد .جدول شماره  6معرف جدول توافقی ميان کدگذاری يکی از خبرگان و محققين در
رابطه با متون مورد مطالعه است .با توجه به عدد معناداری  0/001و مقدار ضريب کاپا ()0/701
شاخص مزبور مورد پذيرش قرار میگيرد .الزم بذکر است که از ضريب کاپا تحت عنوان مالک ارزيابی
درونی نيز ياد میشود .محققين بر اين باورند چنانچه مقدار اين ضريب باالتر از  0/6باشد ،اين ضريب از
مقدار قابل قبول و خوبی برخوردار است.
جدول -5آزمون توافق میان نگارندگان و یکی از خبرگان
تعداد مشاهدات معتبر

مقدار

انحراف معيار برآوردی

برآورد Tb

سطح معناداری )(sig

درجه توافق کاپا

0/701

0/169

4/173

0/001

یافتههای پژوهش
در مرحله نهايی از تحليل فراترکيب نتايج تحليل و الگوی استخراجی ارائه میگردد .براساس نتايج ،در
اين پژوهش  11مفهوم و در سطح باالتر  6مقوله بعنوان کارکردهای يادگيریزدايی سازمانی شناسايی و
آزمون کيفيت آنها نيز مورد تأييد قرار گرفت .در اين گام الگوی پژوهشی حاصل در سطح موضوعات
(مقولهها) و با گسترش در سطح مفاهيم ارائه شده است (شکل شماره  .)2در الگوی پيشنهادی 6
موضوع و مفاهيم وابسته به هريک به تفکيک نشان داده شدهاند .موضوع توانمندیهای نوآورانه با دو
مفهوم (نوآوری و تسريع نوآوری)؛ موضوع ارتقاء موضع رقابتی در زنجيره ارزش با سه مفهوم (مديريت
عملکرد کسب و کار ،توسعه موفق محصول جديد و خلق مزيت رقابتی)؛ مقوله کارآفرينی سازمانی با
يک مفهوم قابليت های کارآفرينانه؛ موضوع چابکی و تحول سازمانی با دو مفهوم (تحول سازمانی و
چابکی سازمانی)؛ مقوله مديريت دانش مشارکتی نيز با دو مفهوم (مديريت دانش و شبکهسازی دانش)،
و در نهايت مقوله توانمندسازی منابع انسانی با يک مفهوم توانمندسازی منابع انسانی عوامل تشکيل
دهنده اين الگو هستند.
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توانمندسازی منابع
انسانی
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توانمندیهای نوآورانه
چابکی و تحول

زداییزدایی
یادگیری
سازمانی
یادگیری

مديريت دانش مشارکتی

کارآفرينی
سازمانی

ارتقا موضع قابتی

شکل  .2الگویپژوهشی پیامدهای یادگیریزدایی سازمانی -خروجی فراترکیب

نتیجهگیری و پیشنهادات
يادگيریزدايی سازمانی يکی از عوامل بسيار مهم زمينهساز کارکردهای پيامدی فراوان برای سازمانها
در عصر کسب و کار امروز است که عليرغم اهميت آن ،آنچنان که بايد و شايد در ادبيات مديريت
کشورمان بدان توجه نشده است .در پژوهش حاضر به منظور شناسايی کارکردهای يادگيریزدايی در
سازمانها ،کليه پژوهشهای منتشر شده تا سال  2020ميالدی جست و جو شد .در نهايت  40پژوهش
مناسب به عنوان منبع تحليل انتخاب و پس از فرايند تحليل با نرم افزار مکس کيودا 28 ،رمز متمايز
شناسايی شد .از بين اين رمزها ،رمزهای خروجیهای نوآوری ،يادگيری مجدد ،انعطافپذيری سازمانی،
نوآوری راديکال ،عملکرد کلی ،توسعه منابع انسانی ،و مديريت دانش به ترتيب بيشترين ارجاع را
داشتند .رمزهای شناسايی شده در سطح باالتر مفاهيم را تشکيل دادند که  11مفهوم متمايز شناسايی
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شد .از بين اين مفاهيم ،شبکهسازی دانش و مديريت دانش با  4رمز شناسايی شده ،از بيشترين تعداد
رمز برخوردار بودند .نهايتا مفاهيم نيز در سطح باالتری از انتزاع موضوعات (مقولهها) را شکل دادند .در
اين پژوهش  6مقوله شناسايی شدند که در الگوی نهايی پژوهش ارائه شده است .الزم بذکر است که
موضوعات ارتقاء موضع رقابتی سازمان در زنجيره ارزش ،مديريت دانش مشارکتی و توانمندیهای
نوآورانه از بيشترين فراوانی تعداد مفاهيم يک پارچه شده برخوردار بودند .بر اساس تحليل انجام شده،
پيشنهادات ذيل به منظور فراهمسازی بسترهای يادگيریزدايی در سازمانها ارائه میشود.
گرچه کليه رمزهای شناسايی شده براساس پيشينهکاوی صورت گرفته به عنوان پيامدهای
يادگيریزدايی سازمانی مورد تأييد واقع شدهاند ،لکن رمزها از نظر تعداد ارجاعات در ادبيات وضعيت
همسانی ندارند .منطقی است که رمزهای با ارجاع بيشتر ،توجه و تمرکز بيشتری را از سوی سازمان
طلب میکند .خروجی های نوآوری يکی از مواردی است که به کرات در مطالعات بررسی شده به عنوان
پيامد يادگيریزدايی از آن ياد شده است .بنظر میرسد سازمانهايی که جهتگيری نوآورانه را سرلوحه
مسير حرکت سازمانشان قرار دادهاند برای موفقيت و حصول نتيجه مطلوب میبايستی توجه ويژهای به
فراهمسازی زمينههای يادگيریزدايی در سازمان داشته باشند .همچنين سازمانهايی که حافظه خود را
از دانش بال استفاده ،منسوخ و قديمی پاک نمايند و بدنبال جايگزينی آن با دانشی نو و بهروز باشند،
بديهی است که در مقابل تغييرات و کنشهای محيطی ،عکسالعملهای مناسب و به اقتضای زمان و
مکان را از خود نشان میدهند ،بنابراين انعطافپذيری بيشتری خواهند داشت که الزمه بقا و ارتقا
موضع رقابتی در دنيای پرتالطم کسب و کار امروزی است .به اين ترتيب زمينهسازی برای
يادگيریزدايی در سازمان به انعطافپذيری بيشتر سازمانی منجر میشود .سخن آخر اينکه جهت ارتقاء
عملکرد سازمانی ،يادگيریزدايی ابزاری است در دست مديران سازمانی که میتوانند برای نيل به اهداف
عملکردی سازمانشان از آن بهره جويند.
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چکیده
با افزايش رقابت بين مؤسسههاي آموزشی براي جذب مخاطب ،بهكارگيري اصول بازاريابی براي كسب موفقيت و دستيابی به
اهداف سازمانی يکی از ضروريات بهحساب می آيد .لذا ،مطالعه حاضر با استفاده از رويکرد كيفی و روش نظريه داده بنياد
براي طراحی مدل بازاريابی مؤسسات ارائه دهنده خدمات آموزش و توسعه منابع انسانی انجام شد .جامعه مورد مطالعه
شامل مديران مؤسسات ارائهدهنده خدمات آموزشی و توسعه منابع انسانی میباشد كه از طريق نمونهگيري هدفمند
شناسايی و انتخاب شدند .ابزار پژوهش مصاحبههاي نيمهساختارمند است .دادهها از طريق كدگذاري باز ،محوري و انتخابی
تحليل شدند .براي تأييد روايی و پاياي ،از روشهاي مثلثسازي (چندجانبهنگري) ،درگيري طوالنی مدت با دادهها ،انتخاب
واحد معنايی مناسب ،انتخاب مقدار داده مورد نياز و استفاده از نقل قول استفاده شد .يافتهها حاكی از آن است كه عواملی
نظير شناخت سازمان هاي بزرگ و صنايع و دانستن مسائل و مشکالت آنها ،انگيزه كاركنان موسسه ،خدمات جانبی جذاب
در موسسه ،ارائه نمونه هاي موفق كارهاي قبل ،مدرسان باتجربه و سيستم تامين رضايت مشتري بهعنوان عوامل مداخلهگر،
رقبا ،بحرانهاي سياسی ،اجتماعی و زيستی و قيمتها بهعنوان عوامل زمينهاي و مهارتهاي كاركنان موسسه آموزشی،
بانکهاي اطالعاتی قوي ،استفاده از فناوريهاي نوين آموزشی ،بستهبندي مناسب خدمات آموزشی ،برخورداري از
استانداردهاي آموزشی و مناسب بودن فضاي آموزش به عنوان عوامل علی تأثيرگذار بر بازاريابی مؤسسات آموزش و توسعه

 -1دانشجوي دكتري مديريت بازرگانی ،دانشککده علکوم انسکانی ،دانشکگاه آزاد اسکالمی ،همکدان ،ايکران (مسکبول مکاتبکات
)ahmadshanian@gmail.com
 -2دانشيار ،گروه مديريت بازرگانی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه كردستان ،سنندج ،ايران.
 -3استاديار ،گروه مديريت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ايران.
 -4استاديار ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ايران.
 -5استاديار ،گروه مديريت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ايران.
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منابع انسانی شناخته شدند .در مدل تحقيق ،افزايش درآمد ،توسعه برند ،افزايش قدرت در توسعه مدرسان و مربيان و
توسعه اعتبار ملی ،از پيامدهاي به كارگيري راهبردهاي مناسب براي بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی
استخراج گرديد.

کلمات کلیدی:

مدل بازاريابی ،خدمات آموزش و يادگيري ،مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی.

مقدمه
امروزه اهميت برند و شهرت سازمان يا مؤسسه در بازار به خوبی شناخته شده است و مهم بودن
آن در نگرش منبع محور ريشه دارد كه تمركز اصلی آن بر توسعة تصوير سازمان براي ذينفعان درونی و
بيرونی است ( .)1در نظرية منبعمحور میتوان شهرت ،برند و نام سازمان را منبع ارزشمند و
نامحسوسی در نظر گرفت كه میتواند براي سازمان مزيت رقابتی ايجاد كند ( .)2از جمله نهادهايی كه
برند و شهرت آنها بيش از پيش اهميت يافته است ،دانشگاهها و مؤسسههاي آموزشی هستند كه اغلب
آنها امروزه به سمت بازارگرايی و بازاريابی خدمات خود سوق داده شدهاند .تغيير روش ،رويکرد بازاريابی
و توجه مؤسسههاي آموزشی به بازارهاي جانبی ،از يک سو موجب شده است كه مؤسسههاي آموزشی
تغييرات سازمانی را متحمل شوند و از سوي ديگر ،توجه آنها به گروههاي هدف ،به برقراري ارتباطات
چندجانبه و بازارگراتر شدن مؤسسههاي آموزشی منجر شده است .اين مسبله مؤسسههاي آموزشی را
براي جذب فراگير ،وارد عرصة رقابت كرده است ( .)3با افزايش رقابت بين مؤسسههاي آموزشی براي
جذب مخاطب ،بهكارگيري اصول بازاريابی براي كسب موفقيت و دستيابی به اهداف سازمانی ضرورت
يافته است ( .)4با كاهش نقش دولت در تأمين بودجه مورد نياز مراكز آموزشی ،مؤسسههاي آموزشی به
ميزان زيادي رقابتی و بازارمحور شدهاند.
پژوهشهاي بازاريابی در حوزة آموزش در كشورهاي درحالتوسعه چندان جديد نيست ،اما پژوهش-
هاي انجام شده در اين كشورها فقط بر شناسايی عوامل مؤثر بر انتخاب نهادهاي آموزشی نظير دانشگاه،
اعم از عوامل فردي و محيطی ،متمركز شده و به معيارهاي انتخاب مؤسسه آموزشی به صورت خاص
توجه نکردهاند .ضمن اينکه اين پژوهشها نتوانستند مدلی ارائه دهند كه مؤلفهها و معيارهاي بازاريابی
نهاد آموزشی را دربرداشته باشد .نتايج و يافتههاي اين پژوهشها نيز بسيار مبهم است .در نهايت به دليل
تفاوتهاي فرهنگی ،اقتصادي ،اجتماعی و غيره نمیتوان اين نتايج را به جامعة ايران و نهادهاي آموزشی
تعميم داد .اين پژوهش در ايران به داليلی كه پيشتر گفته شد ،موضوع جديدي است و جزء نخستين
پژوهشها در حوزه مؤسسات آموزشی خصوصی محسوب میشود.
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مؤسسات آموزشی به منظور حفظ بقاي خود ،بايد استراتژيهاي بازاريابی موفقی را توسعه دهند و
ياد بگيرند چگونه حرفهاي عمل كند .همچنين بايد استراتژيهاي رقابتی مناسبی را به كار بگيرند تا
بتوانند نيازهاي بالقوة مشتريان را برآورده كنند ( .)5شناسايی نيازهاي متعدد و گستردة ذينفعان
مؤسسههاي آموزشی ،از طريق بازاريابی در آموزش ميسر است ،از اين رو با توجه به اهميت اين موضوع،
پژوهش حاضر بر آن است الگويی براي بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی ارائه دهد .به-
طوري كه پژوهش حاضر قصد دارد معيارهاي تأثيرگذار بر بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع
انسانی (شرايط علّی ،عوامل زمينهاي و عوامل مداخلهگر) را در قالب يک الگو ارائه كند و راهکارهايی براي
رقابت بهتر در حوزة آموزش و توسعه منابع انسانی ارائه دهد .پژوهش حاضر از آن جهت اهميت دارد كه
راهبردهاي مختلف براي بازاريابی و عوامل مؤثر بر آن را شناسايی كرده و آنها را در قالب يک الگوي علّی
به بوتة آزمايش گذاشته است .بنابراين با توجه به مطالب اشاره شده براي كمک به توسعة نظام آموزش و
توسعه منابع انسانی در كشور ،حفظ و بقاي نظام آموزشی ،شناسايی و برآورده كردن نيازها و
خواستههاي مشتريان و ذينفعان آن ،ارائة خدمات باكيفيت و ايجاد مزيت رقابتی ،طراحی الگوي
بازاريابی مؤسسههاي آموزش و توسعه منابع انسانی ضروري و بااهميت به نظر میرسد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
توسعه پايدار و دستيابی به شکوفايی اقتصادي ،اجتماعی ،سياسی و فرهنگی هر جامعه از بستر
نيروي انسانی آن جامعه میگذرد .در حقيقت نيروي انسانی به عنوان جوهره اصلی و مركز ثقل فرايند
توسعه و پيشرفت هر جامعه در نظر گرفته میشود و سطح و كيفيت دانش ،بينش و مهارت نيروي انسانی
آن است كه ميزان رشد و توسعه يک جامعه را تعيين میكند .بنابراين سرمايهگذاري و برنامهريزي در
آموزش نيروي انسانی انديشمند ،ماهر و داراي انعطاف ذهنی و تحرک انديشه ،پيششرط ايجاد و تداوم
هر گونه تحول و توسعه در تمامی ابعاد جامعه به شمار میرود ( .)6اهميت آموزش و يادگيري به عنوان
يک مزيت رقابتی بر همه آحاد مردم محرز و آشکار شده است .آموزش همواره به عنوان وسيلهاي مطمبن
در جهت بهبود كيفيت ،عملکرد و حل مشکالت در نظر گرفته میشود و فقدان آن ازجمله مشکالت
كليدي و بحرانی هر جامعهاي است ( .)7سرمايهگذاري در آموزش كه به منزله تشکيل سرمايه انسانی
است ،بهرهوري منابع توليد و كارايی بنگاههاي اقتصادي را افزايش میدهد و در نهايت ،به رشد اقتصادي
منجر میشود كه چنانچه اين رشد در سطح كالن پايدار باشد ،به منزله خلق فرصتهاي شغلی جديد،
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كاهش هزينههاي مبادله و در نتيجه ،بهبود كسبو كار است ( .)8آموزش را میتوان به صورت اكتساب
نظامدار و تحول دانش ،مهارتها و نگرشهاي موردنياز افراد براي عملکرد مناسب در يک تکليف يا شغل
يا بهبود عملکرد در محيط شغلی تعريف كرد .آموزش از طريق ايجاد نيروي كار با دانش و مهارتهاي
وسيع عملکردهاي هر نهاد و جامعهاي را بهبود میبخشد ( .)9مبانی نظري نشان میدهد كه آموزش
براي اينکه تأثير مثبتی بر بروندهاي فردي و سازمانی داشته باشد بايد به صورت برنامهريزي شده و
بلندمدت باشد .بسياري از مطالعات تجربی نشان میدهند كه آموزشهاي يادگيريمحور و مهارتمحور
بلندمدت و برنامهريزي شده تأثير مثبت بر پيامدهاي فردي و سازمانی دارند ( .)6،10در سال ،1985
بازاريابی استراتژيک براي مؤسسات آموزشی توسط فيليپ كوتلر و كارن اف .اي .فاكس 1ظاهر شد و
مبانی بازاريابی محکمی را براي فعاليتهاي اساسی واحدهاي مدرسه /كالج ارائه داد .در سال  ،1993جان
اچ هولکوم 2آن را بازاريابی آموزشی ناميد كه در سيستمهاي مدارس دولتی آمريکا شناخته شد .وي
روشهايی را براي ارائه خدمات آموزشی كارآمدتر با بهبود فعاليتهاي دانشآموزان ،اعضاي شوراي
اداري ،مديران مدرسه و غيره ارائه داد ( .)11بانل )2005( 3استدالل میكند هدف از برنامه بازاريابی،
آمادگی براي آينده است .بخشی از اين برنامهريزي براي شناسايی ابهامات و داشتن برنامههاي احتمالی
براي مقابله با مشکالت احتمالی است و همچنين استدالل میكند كه بايد به عنوان يک ويژگی مثبت
مديريت تلقی شود و ابزاري انعطافپذير باشد و نه محدوديت براي مديريت ( .)12از طرف ديگر ،در
برخی مواقع چشمانداز مثبتی از عملکرد مؤسسات آموزشی ديده نمیشود .عملکرد اين مؤسسات در
بخشی از زمينهها در راستاي برنامهها و اهداف معين در آييننامه تأسيس اين مؤسسات نبوده است .اين
درحالی است كه امکانات و منابع قابلتوجهی بهكار گرفته شده است؛ اما خروجی اين مؤسسات مقبول و
مطلوب عوامل دستاندركار اعم از مديران و بهخصوص فراگيران نيست .به نظر میرسد كاربردي نبودن
آموزشهاي مراكز آموزش و يادگيري مهمترين ضعف و كاستی آنها باشد ( .)13طبق اظهارات مانيو و
مانيو )2014( 4امروزه آموزش به عنوان يک صنعت خدماتی شناخته شده است ،مؤسسات آموزشی براي
كسب جايگاه برتر و حفظ مزيت رقابتی ،ناچارند به انتظارات و نيازهاي مشتريان خود توجه نمايند (.)14

Philip Kotler and Karen F.A. Fox

1

John H. Holcomb

2

Bunnell

3

Maniu and Maniu

4
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همانطور كه اناچه )2011( 1بيان داشته است ،در محيط رقابتی كنونی ،مؤسسات آموزشی ،به عنوان
عوامل اصلی ايجاد و اشاعه دانش ،بايد خدمات آموزشی خود را به منظور پاسخگويی به نيازهاي ضمنی
وصريح جامعه ،وفق دهند ( .)15براي اين منظور جهتگيري به سمت كسب رضايت مشتري و الزامات و
نيازهاي ضروري ذينفعان ،چه در سطح كالن و چه در سطح خرد بسيار ضروري است (.)16
در پژوهشی كه توسط بارتلت 2و همکاران ( )2016با هدف بررسی نقش آموزش در تامين نيازهاي
بازار كار انجام شد ،مشخص شد كه فراگيران نهادهاي آموزشی از كيفيت آموزشی كه در آنجا دريافت
كردهاند ،نسبتاً راضی بودهاند ،اما معتقدند كه موقعيت شغلی آنها با روشهاي آموزشی مناسبتر ،برنامه-
هاي درسی مرتبطتر و بهروزتر و داشتن مدرسان با صالحيت بيشتر بهبود خواهد يافت ( .)17بر اساس
يافتههاي فالح حقيقی و محمودي ( ،)1397اصلیترين آسيبهاي وارد بر عملکرد نهادهاي آموزشی در
زمينه توسعه نيروي انسانی ،ضعف منابع و كاركرد آموزشی موسسات آموزشی ،نامناسب بودن سياست-
هاي توسعه علم و فناوري و عدم توجه به آمايش در نظام آموزش نهادها بود ( .)18نتايج پژوهش حاجی
علی اكبري و همکاران ( )1398عوامل ساختاري سازمان بيشترين تأثرگذاري را بر بازاريابی آموزشی
دارد و متغيرهاي منابع مالی ،خدمات و محصول آموزشی و رويه و سياستهاي آموزشی در اولويتهاي
بعدي قرار میگيرند ( .)19بابايی كسمايی و نادي ( )1397نتيجه گرفتند كه خلق و ارائه ارزش به
مشتريان نهادهاي آموزشی و مديريت ارتباط با مشتريان آن نهادها از مهمترين عوامل بازاريابی آموزشی
بهحساب میيابند ( .)20در پژوهش رمضانی و همکاران ( )1398مشخص شد كه عوامل ساختاري،
مديريتی-اداري ،عدم شفافيت و آگاهی نسبت به بازاريابی در نهادهاي آموزشی ،عوامل سياسی،
اقتصادي و فرهنگی -اجتماعی ،هماهنگی بين كاركردي ،بهعنوان عناصر اثربخش بازاريابی آموزش
هستند .ايشان بيان داشتند كه بازتعريف سياستگذاري و برنامهريزي در آموزش ،مديريت بازاريابی
داخلی و بيرونی ،بازارمحوري ،مديريت و برنامهريزي ،اصول قيمتگذاري و استفاده از فناوريهاي نوين
راهبردهاي قابل اجرا براي بازاريابی آموزش میباشند (.)21
چيرامبا و مرينگ )2020( 3در تحقيق خود آشکار كردند كه خلق ارزش میتواند بازاريابی آموزشی
را تحت تأثير قرار دهد ( .)22گارسيا و همکاران )2021( 1اشاره كردند كه رسانههاي اجتماعی میتواند
Enache

1

Bartlett
Chiramba & Maringe

2
3
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باعث موفقيت هرچه بيشتر بازاريابی آموزشی شود ( .)23ريکومينی و همکاران )2021( 2در پژوهش
خود اذعان داشتند كه براي طراحی مدلهاي بازاريابی آموزش نياز به بهرهگيري از نوآوري و تجربيات
مديران بازاريابی است ( .)24در پژوهش اسمورويک و ويسپستاد )2020( 3مشخص شد كه مؤلفههاي
تأثيرگذار بر بازاريابی آموزش عالی شامل خلق ارزش ،تبادل منابع بالفعل و كاربرد تجربيات موفق بودند
(.)25
از نظر محمديها و همکاران ( )1398بازاريابی آموزشی ،يک متغير اساسی است كه نقش اصلی را
در رقابت پنهان بين كشورها به عهده دارد ،چرا كه آموزش از يک مقوله اجتماعی فراتر رفته و به يک
مقوله اقتصادي تبديل شده است .در سالهاي اخير ،بازار آموزشی پوياتر و پيچيدهتر شده است .نيروهاي
زيادي در بازار وجود دارند كه سعی در شکلگيري فضاي آموزشی دارند بهطوري كه رقابت بين
مؤسسات آموزشی رو به افزايش است ( .)26در اين زمينه ،مؤسسات آموزشی به دنبال راههاي جديدي
براي بهبود حضور در بازار و افزايش رضايت هستند .لذا ،بازاريابی میتواند يکی از راهحلها باشد (.)27
رقابت در بخش آموزش ،مؤسسات آموزشی را وادار به تدوين استراتژيهاي رقابتیتر براي بازاريابی می-
كند .رقابت ميان مؤسسات آموزشی سبب شده است كه در سالهاي اخير توجه به وضعيت كيفی نظام
آموزشی و تنوع خدمات آموزشی در اولويت قرار گيرد .محققان سعی در اثبات اين موضوع هستند كه
بازاريابی آموزشی يک عملکرد مديريتی ضروري است كه امروزه براي واحدهاي آموزشی در محيط
رقابتی بسيار حياتی است ،زيرا بهرهوري يک واحد آموزشی به خودي خود كافی نيست و بايد تصوير
موثري را در بين ذينفعان نشان دهد .عالوه بر آن ،اتخاذ شيوه بازاريابی در واحدهاي برتر آموزشی،
راهحلی براي كاهش تأثيرات منفی الگوي افزايش خدمات آموزشی ،در سطح عمومی است كه بيشتر به
صورت عدم توجه فردي مخاطبان و مشکل اساسی مديريت مؤسسات آموزشی در زمينه رقابت جهانی
تجلی پيدا میكند ( 28و .)29
جدول  .1خالصهاي از پژوهشهاي انجام شده
پژوهشگر

سال

چيرامبا و مرينگ ()22

2020

نتایج کلیدی
بازاريابی آموزش از طريق خلق ارزش

1

Garcia
Riccomini
3
Smørvik & Vespestad
2
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گارسيا و همکاران ()23
ماهاجان و گوالهيت

1

2021

رسانههاي اجتماعی ابزاري قدرتمند در مدلهاي بازاريابی آموزش

2020

تأثيرگذاري موفق استراتژي بازاريابی آميخته در آموزش و توسعه منابع
انسانی

()30
نوفايرپی و همکاران

2

2020

3

2020

براي بازاريابی آموزش نياز به بهرهگيري از بازاريابی آميخته است

()31
قيپاندولوا و همکاران

گنجاندن برنامههاي آمادگی كاري در طراحی مدل بازاريابی آموزش

()32
4

گوين و همکاران ()33

2021

ريکومينی و همکاران

2021

نقش پررنگ خلق ارزش در مدل بازاريابی آموزش و توسعه منابع
انسانی

()24

بازاريابی آموزش

اسمورويک و ويسپستاد

2020

5

2021

()25
استاروستين و موساتووا

بهرهگيري از نوآوري و تجرب يات مديران بازاريابی در طراحی مدلهاي
مؤلفه هاي تأثيرگذار بر بازاريابی آموزش عالی شامل خلق ارزش ،تبادل
منابع بالفعل و كاربرد تجربيات موفق

()34

بهكارگيري برنامهريزي بازاريابی فنی و راهبردي در طراحی مدلهاي
بازاريابی آموزشی
عوامل مؤثر در بازاريابی آموزش عبارتاند از عوامل درون و برون

ياسينی و همکاران ()3

2017

رمضانی و همکاران ()21

1398

سيستمی ،سياستگذاري كالن آموزشی و خصوصیسازي مؤسسههاي
آموزشی ،نقش دولت ،عوامل اجتماعی فرهنگی و عوامل اقتصادي
عناصر اثربخش بازاريابی آموزش عبارتاند از عوامل ساختاري،
مديريتی-اداري ،عدم شفافيت و آگاهی نسبت به بازاريابی در نهادهاي
آموزشی ،عوامل سياسی ،اقتصادي و فرهنگی -اجتماعی ،هماهنگی بين
كاركردي

روش پژوهش
جهتگيري فکري (پارادايم) حاكم بر پژوهش حاضر كيفی از نوع متوالی اكتشافی است .پژوهش
حاضر از لحاظ هدف كاربردي است .كاربردي بودن مطالعه به اين دليل كه به طراحی و تبيين مدل
1

Mahajan & Golahit
Ndofirepi
3
Nghipandulwa
4
Nguyen
5
Starostin & Musatova
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بازاريابی مؤسسههاي آموزش و توسعه منابع انسانی پرداخته شده است .نتايج تحقيق میتواند در
برنامهريزيهاي توليدكنندگان و خدمات آموزشی و همچنين برگزاري مناسب برنامههاي بازاريابی
كمک نمايد .پژوهش حاضر از لحاظ گردآوري دادهها ،از رويکرد مطالعات ميدانی استفاده شده است.
چرا كه اين پژوهش در محيط و ميدان عمل خارج از محيطی كه امکان و قابليت كنترل متغيرها توسط
پژوهشگر باشد ،و همچنين خارج از رويکرد صرف نظري توسط پژوهشگر به انجام رسيد .به لحاظ
ميزان نظارت و درجه كنترل متغيرها ،در پژوهش حاضر به منظور شناسايی اجزاي مدل و واكاوي رابطه
بين اجزا و فرايندها از طرح تحقيق توصيفی به شيوه تحليلی بهره گرفته شد.
روش پژوهش اصلی در اين تحقيق بهرهگيري از نظريه داده بنياد بود .مراحل اجرايی نظريه داده
بنياد در اين پژوهش عبارت است از :نمونهگيري نظري ،جمعآوري دادهها ،كدگذاري و تحليل دادهها
كه هم زمان با آنها آغاز گرديد و تا اشباع نظري ادامه داشت .در نمونهگيري نظري ،نمونهها به شکلی
انتخاب میشوند كه به خلق تبوري كمک كنند .پايان نمونهگيري نظري بر اساس اشباع دادهها
مشخص گرديد .پس از اشباع نظري ،مدل يا نظريه ساخته شد .پس از ساخته شدن نظريه ،از اعتبار آن
مطمبن گرديد؛ بدين گونه كه نمونهي مورد بررسی ،نظريه يا مدل به دست آمده را تأييد نمود .اما علت
استفاده از روش نظريه داده بنياد در اين مطالعه را میتوان اين مطلب دانست كه ،با توجه به اينكه اوالً
هر كدام از مدلهاي بازاريابی مؤسسات آموزشی ،داراي محدوديتهاي خاص خود هستند و نيز شرايط
خاص و متفاوت تبليغات رسانههاي ارتباطی در ايران نسبت به رسانههاي ارتباطی خارج از كشور كه
تبوريهاي مذكور با توجه به شرايط آنان بهكار برده شده است؛ ثانياً پژوهشهاي اندكی با اين عنوان و
يا به صورت مدون در سطح كشور صورت پذيرفته است كه بتواند مدل بازاريابی مؤسسههاي آموزش و
توسعه منابع انسانی را مورد تحليل و بررسی قرار دهد .به عبارت ديگر ،موضوع مورد مطالعه در
مطالعات قبلی مورد غفلت قرار گرفته يا به صورت سطحی به آن توجه شده است .بنابراين محقق با
انجام پژوهش به روش نظريه داده بنياد به دنبال آن است كه اين شکاف تحقيقاتی را پُر كند .اين روش
زمينهاي را براي جمعآوري اطالعات دقيق و واقعی از ميدان تحقيق فراهم مینمايد.
جامعه مورد مطالعه ،از قشري انتخاب شدند كه بيشترين تعامل و ارتباط با منابع انسانی داشتند.
به اين ترتيب مديران مؤسسات آموزشی ،بهعنوان جامعه تحقيق تشکيل دادند كه اين افراد نيز تجربه
خاصی در رابطه با پديده مورد نظر داشتند .در اين مطالعه در ابتداي امر چندتن از مديران مؤسسات
آموزشی بهصورت هدفمند انتخاب شدند.

265

ارائه مدل بازاريابی و تبليغات ارائه دهندگان  /....احمد شانيان ،رضاشافعی ،تحفه قبادي لموكی ،بهروز بيات و مرضيه بيات

روش اصلی گردآوري دادههاي نظريه داده بنياد ،مصاحبه عميق با جامعه مورد مطالعه بود .رويکرد
مصاحبه از نوع نيمه ساختارمند و بدون ساختار انتخاب شد .مصاحبهها روي موضوع بازاريابی مؤسسات
ارائهدهنده خدمات آموزش ،يادگيري و توسعه منابع انسانی و عوامل مؤثر بر آن تمركز داشت .براي
انجام مصاحبهها ،پرسشهايی درنظر گرفته شد .نخست ،بهمنظور دستيابی به تعريف واحد از بازاريابی
مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی و شروع مصاحبهها ،پرسش اوليهاي مطرح گرديد .اين پرسش به
اين صورت بود " :از نظر شما بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی به چه معناست؟" .پرسش
اوليه در راستاي پديدهشناسی میباشد .به منظور درک كاملی از عوامل مؤثر بر بازاريابی مؤسسه
آموزش و توسعه منابع انسانی چندين پرسش پيگيري طرح گرديد .برخی از اين پرسشها شامل موارد
زير بودند:
" به نظر شما چه عواملی بر بازاريابی موفق مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی مؤثر است؟"،
" چه عواملی در بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی مداخلهگر هستند؟"" ،چه راهبردهايی
براي بازاريابی مؤثر در مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی وجود دارد؟" و نيز "بازاريابی مؤسسه
آموزش و توسعه منابع انسانی چه پيامدهايی به دنبال خواهد داشت؟".
به اين ترتيب اطالعات حاصل از مديران مؤسسات آموزشی طی انجام مصاحبه عميق انفرادي با 5
نفر از آنها به اشباع نظري رسيد .حين انجام مصاحبه با مديران مؤسسات آموزشی ،با كسب اجازه از
شركتكنندگان تمامی مصاحبهها ضبط گرديد و عکسبرداري نيز صورت پذيرفت .ميانگين زمان
مصاحبههاي صورت گرفته با هريک از شركتكنندگان  40دقيقه برآورد گرديد كه مدت زمان مصاحبه
به نوع مصاحبه ،گروه مصاحبه شونده و موقعيت مصاحبهها بستگی داشت.
سه مرحلهي كدگذاري براي تحليل دادهها استفاده شد كه براي تکوين منسجم ،منظم و مشروح
نظريه به كار میروند عبارت اند از :كدگذاري باز ،محوري و انتخابی .در مرحله كدگذاري باز ،پس از
استخراج جمالت اصلی ،اجزاي مشابه و معنیدار مباحث به صورت كدهايی مشخص و براي هر كدام از
كدهاي اصلی و محوري يک كد انتخاب شد .در گام بعدي يعنی كدبندي متمركز كه گام دوم از
كدگذاري باز است و هدف آن مقايسه كردن كدها باهم براي شناخت كدهاي متداخل و مشابه است،
محقق تالش نمود تا با تعيين و مرتب كردن كدها يا مفاهيم ،كدهاي مشابه و مشترک را درقالب يک
مقوله واحد قرار دهد .بنابراين انبوه دادهها (كدها -مفاهيم) به تعداد مشخص و محدودي از مقولههاي
عمده كاهش يافت .در مرحله كدگذاري محوري محقق مجدداً مقولهها را باهم مقايسه و در سه دسته
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كلی طبقهبندي نمود كه شامل مقولههاي شرايطی ،مقولههاي تعاملی يا فرايندي و پيامدي است.
محقق هم زمان با انجام كدگذاري باز وارد كدگذاري محوري شد و اين تغيير مرحله براي محقق
ملموس نبود .قبل از انجام اين مرحله ،از متخصصان و برخی از شركتكنندگان درخواست گرديد،
خرده مقولهها و مقولههاي به دست آمده از كدگذاري باز را بررسی نمايند و به اين طريق اگر طبقهاي
غير منطقی در بين طبقات معرفی شده ،وجود دارد حذف كنند كه در اين اقدام تمام خرده مقولهها و
مقولهها حاصل توسط افراد مذكور تأييد شد .در مرحله كدگذاري انتخابی ،ابتدا ارتباط بين مقولهها را
كه طی مرحله كدگذاري محوري بهدست آمده بودند مشخص گرديد .به اين ترتيب روابط موجود بين
مقوله هاي استخراج شده مشخص گرديد و پديده بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی به-
عنوان هسته مركزي قرار داده شد .سپس با مشخص نمودن روابط بين عوامل شناسايی شده با هسته
مركزي ،چهارچوب مفهومی تحقيق ارائه گرديد .به منظور دستيابی به اعتبار يافتهها ،از روشهايی نظير
مثلثسازي (چندجانبهنگري) ،درگيري طوالنی مدت با دادهها ،انتخاب واحد معنايی مناسب ،انتخاب
مقدار داده مورد نياز و استفاده از نقل قول و روايتهاي متن تحرير شده ،استفاده شد .در پژوهش
حاضر از دو شيوه براي دستيابی به سهسويهسازي استفاده شد .اول اينكه افراد مورد مطالعه به نحوي
انتخاب شدند كه متعلق به مؤسسات مختلفی بوده و ديدگاههاي متفاوت (چندگانهاي) نسبت به موضوع
ارائه دادند .دوم اينكه ،جمعآوري دادهها به شيوههاي مختلفی صورت گرفت كه افراد در شرايط
متفاوت قادر به ارائه نظرات خود باشند ،بهطور مثال ،از مصاحبهي عميق بهصورت فردي و نيمه-
ساختارمند و حتی مشاهدهي غيرمشاركتی ،كه به اين ترتيب شركتكنندگان در شرايط مختلف قرار
گرفته و اطمينان حاصل شد كه شرايط محيطی يا عوامل بيرونی نتايج را تحت تأثير خويش قرار نداده-
اند .در پايان مدل بهدست آمده در اختيار چندتن از افراد قرار داده شد تا از تطابق نتايج بهدست آمده
با واقعيت اطمينان حاصل شود .هم چنين ،پژوهشگر تالش كرد كليه مراحل توليد و تحليل داده را تا
حد امکان مستندسازي كند تا امکان پيگيري و تکرار مطالعه توسط ساير پژوهشگران فراهم شود.
تجزیهوتحلیل یافتهها
ویژگیهای جمعیتشناختی
تجزيهوتحليل ويژگیهاي جمعيتشناختی مشاركتكنندگان نشان داد كه يک نفر آنها زن و چهار
نفر نيز مرد بودند .از لحاظ سنی ،ميانگين سنی نمونه پژوهش  42/6سال بوده است .از لحاظ سطح
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تحصيال ت نيز يک نفر كارشناسی ،دو نفر كارشناسی ارشد و دو نفر نيز داراي تحصيالت دكتري بودند.
مشاركتكنندگان در رشتههاي مديريت دولتی ،مديريت آموزش ،مديريت بازرگانی و حسابداري
تحصيل كرده بودند .بهطوري كه همه مشاركتكنندگان در حوزه آموزش فعال بودند .ميانگين تجربه
كاري مشاركتكنندگان نيز  11/6سال بود (نگاره .)1

نگاره  .1ويژگیهاي جمعيتشناختی مشاركتكنندگان
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طراحی مدل بازاریابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی
به منظور طراحی مدل بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی ،از نظريه داده بنياد بهره گرفته
شد .به طوريكه از طريق سه مرحله كدگذاري باز ،محوري و انتخابی دادههاي حاصل از مصاحبه،
تجزيه و تحليل شدند .جمعآوري و تجزيه و تحليل دادهها بهصورت همزمان انجام شد .پس از انجام
مصاحبهها و رسيدن به نقطه اشباع و برخورد با دادههاي تکراري ،كار جمعآوري دادهها پايان يافت.
سپس اين اطالعات براساس مراحل ذكر شده در نظريه داده بنياد تجزيه و تحليل شدند.
در مرحله كدگذاري باز ،اطالعات جمع آوري شده سطر به سطر مطالعه شده و مفاهيم مستتر در آنها
به شکل كد استخراج شد .به عبارت ديگر ،در اين مرحله ،ابتدا جمالت اصلی تحت عنوان مفاهيم از
نقل قول هاي مستقيم حاصل از مصاحبه استخراج شدند .براي جلوگيري از اتالف وقت و سردرگمی،
محقق نکات و مضامين كليدي از نقلقولها استخراج و كدگذاري گرديد .پس از فرآيند مرحله اول
كدگذاري ،مفاهيم داراي ويژگیهاي مشترک و مشابه از نظر معنايی در يک دسته قرار گرفته و
زيرمجموعه يک خرده مقوله يا مقوله مشخص را تشکيل دادند .به اين ترتيب در كدگذاري باز عالوه بر
كدگذاري مفاهيم 75 ،گويه و  25مقوله بهدست آمد.
جدول ( )2مقولههاي حاصل از تحليل مفاهيم استخراج شده
مقوله

گویه

شناخت سازمانهاي بزرگ و

شناسايی سازمانها و نهادهاي مرتبط با مؤسسه و تحليل چالشهاي آنها

صنايع و دانستن مسائل و
مشکالت آنها

ارتباط با ساير سازمانهاي وابسته
تالش براي حل مشکالت ساير سازمانها و طرحريزي اهداف براساس آنها
مهارت كاركنان مؤسسه در نحوه ارتباط با مخاطبان

مهارتهاي كاركنان موسسه
آموزشی

مهارت فنی كاركنان مؤسسه براي بازاريابی
سرلوحه قرار دادن اخالقمداري توسط كاركنان
مهارتهاي مختلف كاركنان (تخصصی -عمومی) براي توسعه فعاليکتهکاي
اقتصادي مؤسسه
سطوح مختلف انگيزشی كاركنان براي پيشبرد بازاريابی
نحوه انگيزه دادن مديران به كاركنان براي دخيل شدن آنها در فعاليتهکاي

انگيزه كاركنان موسسه

بازاريابی
وجود ارتباط قوي بين سطح انگيزه كاركنان و عملکرد شغلی آنها
مشاركت دادن كاركنان در مسبوليتهاي آموزشی
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نوع انگيزه كاركنان و سطح تأمين آنها براي انجام وظايف محوله
دسترسی به دادههاي مورد نياز براي تحليل بازار
ايجاد بانکهاي اطالعاتی جامع
بانکهاي اطالعاتی قوي

بسترهاي فناوري اطالعات در كشور
بهروز بودن اطالعات دريافتی از سازمانها و جامعه
در دسترس بودن دادهها و اطالعات الزم براي توسعه بازاريابی

استفاده از فناوريهاي نوين
آموزشی
بستهبندي مناسب خدمات
آموزشی
خدمات جانبی جذاب در
موسسه
ارائه نمونههاي موفق كارهاي
قبل

بهرهگيري از فناوريهاي آموزشی براي توسعه اهداف بازاريابی مؤسسه
بهروز نمودن فناوريهاي آموزشی مورد استفاده در مؤسسه
ارتقاي كيفيت بستهبندي محصوالت
خالقيت در بستهبندي محصوالت مؤسسه
تنوع در بستهبندي خدمات آموزشی
تنوع در خدمات قابل ارايه مؤسسه
خالقيت و جذابيت در خدمات جانبی مؤسسه
بهرهگيري از تجربيات موفق
ارايه كارهاي موفق كه در گذشته شاخص بودهاند
برخورداري از مدرسان داراي

مدرسان باتجربه

گواهينامه TTT

جذب مدرسان داراي سابقه موفق و باتجربه
ارتقا سطح كيفی ساير مدرسان از طريق تعامل با مدرسان باتجربه
ارايه مدارک اعتبار آموزشی

برخورداري از استانداردهاي
آموزشی

اخذ مجوزهاي آموزشی در موسسه
برخورداري از تيپهاي قرارداد مختلف آموزشی در موسسه
رعايت استاندارهاي الزم براي ارايه انواع آموزشها
رعايت استاندارهاي الزم در طراحی فضاي آموزشی

مناسب بودن فضاي آموزش

دسترسی راحت به مکان آموزش
جذاب بودن فضاي آموزشی براي فراگيران
برخورداري از سيستم رضايتسنجی مشتري

سيستم تامين رضايت
مشتري

سيستم صدور صورتحساب دقيق و شفاف
برخورداري از منشور اخالقی
پيگيري ميزان رضايت مشتريان از خدمات آموزشی
تعدد رقباي همطراز

رقبا

تنوع رقباي جديد در بين مؤسسات آموزشی و فعاليتهاي آنها
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بحرانهاي سياسی ،اجتماعی
و زيستی
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شيوع بيماري كرونا در سطح كشور
تأثير تغييرات اقليمی بر قطع شدن برق مؤسسات
تحريمهاي بينالمللی وارد شده بر كشور
افزايش بیرويه قيمت محصوالت و خدمات

قيمتها

عدم ثبات قيمتها در بازار
عدم يکسانی قيمت محصوالت و خدمات مشابه در بين برخی مؤسسات
بهرهگيري از مدياهاي مختلف در بازاريابی و تبليغات

استفاده از مدياهاي متنوع

ملزم كردن كاركنان براي آشنايی با انواع مدياها
بهروز رسانی مدياهاي مورد استفاده در مؤسسه

ارزيابی اثربخشی برنامههاي
آموزشی

ارزيابی اثربخشی برنامههاي آموزشی بهصورت دورهاي
شناخت نقاط قوت و ضعف برنامههاي آموزشی
استفاده از مديران و كاركنان متخصص صنعت مورد نظر در تدوين برنامکه-

همکاري مشترک با مديران

هاي آموزشی

و كاركنان متخصص صنايع

بهککرهگيککري از تجربيککات مککديران متخصککص صککنايع در بازاريککابی خککدمات
آموزشی
انجام نيازسنجی دورهاي و منظم از ساير سازمانها و صنايع

نيازسنجی

رعايت اصول نيازسنجی علمی در عمل
اعمال نتايج نيازسنجی در خدمات برنامههاي آموزشی
استفاده از بازاريابی منطقهاي

بازاريابی

شركت در نمايشگاههاي داخلی و خارجی
برگزاري جشنوارهها
اسپانسر شدن در رويدادهاي آموزشی

بهرهگيري از سيستم
مديريت كيفيت

پيادهسازي اصول مديريت كيفيت در مؤسسه
آگاهسازي كاركنان با مديريت كيفيت و همراسکتا كکردن آنهکا بکا ايکن نکوع
سيستم
افزايش درآمد در كوتاهمدت و درازمدت

افزايش درآمد

افزايش تقاضا براي محتوا و موضوعهاي متنوع
كاهش هزينهها در درازمدت
شناخت برند در سطح ملی و حتی بينالمللی

توسعه برند

افزايش اعتبار برند در بين ساير برندهاي آموزشی
افزايش اعتماد به برند در بين مخاطبان

افزايش قدرت در توسعه
مدرسان و مربيان

توانمند شدن مدرسان مؤسسه در جنبههاي گوناگون
ارتقا هويت اجتماعی مدرسان مؤسسه
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ارتقاي شاخصهاي خدمات آموزشی كشور
توسعه اعتبار ملی

مشاركت در مسبوليتهاي اجتماعی
مطرح شدن كشور در ارايه خدمات بازاريابی آموزشی

در مرحله بعد ،كدگذاري محوري صورت گرفت كه براساس آن مقولههاي استخراج شده ،در قالب
مقولههاي شرايطی ،تعادلی و پيامدي طبقهبندي شدند .تشخيص هر يک از مقولهها براساس ابعاد سه-
گانه فوق ،مبتنی بر داده ها و اطالعاتی بود كه توسط مصاحبه شوندگان بيان شد .نتايج حاصل در
جدول ( )3ارائه شده است .مقولههاي شرايطی كه در واقع همان درونداد مدل هستند ،عبارتند از:
شناخت سازمانهاي بزرگ و صنايع و دانستن مسائل و مشکالت آنها ،مهارتهاي كاركنان موسسه
آموزشی ،انگيزه كاركنان موسسه ،بانکهاي اطالعاتی قوي ،استفاده از فناوريهاي نوين آموزشی ،بسته-
بندي مناسب خدمات آموزشی ،خدمات جانبی جذاب در موسسه ،ارائه نمونههاي موفق كارهاي قبل،
مدرسان باتجربه ،برخورداري از استانداردهاي آموزشی ،مناسب بودن فضاي آموزش ،سيستم تامين
رضايت مشتري ،رقبا ،بحرانهاي سياسی ،اجتماعی و زيستی و قيمتها .عوامل فرايندي -تعاملی شامل
استفاده از مدياهاي متنوع ،ارزيابی اثربخشی برنامههاي آموزشی ،همکاري مشترک با مديران و كاركنان
متخصص صنايع ،نيازسنجی ،بازاريابی و بهرهگيري از سيستم مديريت كيفيت میباشد .در نهايت
پيامد هاي افزايش درآمد ،توسعه برند ،افزايش قدرت در توسعه مدرسان و مربيان و توسعه اعتبار ملی
كه همان بروندادهاي مدل هستند ،بهعنوان مقولههاي پيامدي مطرح شدند.
جدول ( )3طبقهبندي مقولهها به تفکيک ابعاد شرايطی ،تعاملی و پيامدي
مقوله

نوع مقوله

شناخت سازمانهاي بزرگ و صنايع و دانستن مسائل و مشکالت آنها
مهارتهاي كاركنان موسسه آموزشی
انگيزه كاركنان موسسه
بانکهاي اطالعاتی قوي

شرايطی
شرايطی
شرايطی
شرايطی

استفاده از فناوريهاي نوين آموزشی
بستهبندي مناسب خدمات آموزشی

شرايطی
شرايطی

خدمات جانبی جذاب در موسسه

شرايطی

ارائه نمونههاي موفق كارهاي قبل

شرايطی

مدرسان باتجربه

شرايطی
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برخورداري از استانداردهاي آموزشی
مناسب بودن فضاي آموزش
سيستم تامين رضايت مشتري
رقبا
بحرانهاي سياسی ،اجتماعی و زيستی
قيمتها

شرايطی
شرايطی
شرايطی
شرايطی
شرايطی
شرايطی

استفاده از مدياهاي متنوع
ارزيابی اثربخشی برنامههاي آموزشی
همکاري مشترک با مديران و كاركنان متخصص صنايع
نيازسنجی
بازاريابی
بهرهگيري از سيستم مديريت كيفيت

تعاملی
تعاملی
تعاملی
تعاملی
تعاملی
تعاملی

افزايش درآمد
توسعه برند
افزايش قدرت در توسعه مدرسان و مربيان
توسعه اعتبار ملی

پيامدي
پيامدي
پيامدي
پيامدي

براساس مدل بدست آمده (نگاره  )2میتوان گفت كه بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی
تحت تأثير يکسري شرايط خاصی بوده است .اين شرايط در سه دسته ،شرايط علی ،شرايط زمينهاي و
شرايط مداخلهگر طبقهبندي شدهاند .بر اساس يافتهها ،شرايط علی عبارتند از مهارتهاي كاركنان
موسسه آموزشی ،بانکهاي اطالعاتی قوي ،استفاده از فناوريهاي نوين آموزشی ،بستهبندي مناسب
خدمات آموزشی ،برخورداري از استانداردهاي آموزشی و مناسب بودن فضاي آموزش و نيز شرايط
مداخلهگر شامل شناخت سازمانهاي بزرگ و صنايع و دانستن مسائل و مشکالت آنها ،انگيزه كاركنان
موسسه ،خدمات جانبی جذاب در موسسه ،ارائه نمونههاي موفق كارهاي قبل ،مدرسان باتجربه و
سيستم تامين رضايت مشتري بودند .بهعالوه رقبا ،بحرانهاي سياسی ،اجتماعی و زيستی و قيمتها در
شرايط زمينهاي طبقهبندي شدند .شرايط مذكور بهطور كلی و در امتداد با يکديگر باعث شدهاند
بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی تحت تأثير قرار گرفته و بهعنوان عوامل اصلی در توسعه
آن شناخته شوند .لذا بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی متأثر از اين شرايط بوده است .اما
در اين ميان يکسري عوامل به عنوان تعامالت يا راهبردها كه شامل استفاده از مدياهاي متنوع ،ارزيابی
اثربخشی برنامه هاي آموزشی ،همکاري مشترک با مديران و كاركنان متخصص صنايع ،نيازسنجی،
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بازاريابی و بهرهگيري از سيستم مديريت كيفيت میباشند ،با تأثير بر بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه
منابع انسانی سبب پديدار شدن پيامدهاي افزايش درآمد ،توسعه برند ،افزايش قدرت در توسعه مدرسان
و مربيان و توسعه اعتبار ملی میشوند.

شرایط زمینهای
رقبا ،بحرانهاي سياسی ،اجتماعی و زيستی و قيمتها

راهبردها


استفاده از مدياهاي
متنوع



ارزيابی اثربخشی
برنامههاي آموزشی



همکاري مشترک با
مديران و كاركنان
متخصص صنايع

مربيان



نيازسنجی

توسعه اعتبار ملی



بازاريابی



بهرهگيري از سيستم
مديريت كيفيت

پیامدها



افزايش درآمد



توسعه برند



افزايش قدرت در
توسعه مدرسان و



شرایط علی

طبقه محوری



مهارتهاي كاركنان
موسسه آموزشی



بانکهاي اطالعاتی قوي



استفاده از فناوريهاي
نوين آموزشی



بستهبندي مناسب
خدمات آموزشی



برخورداري از
استانداردهاي آموزشی



مناسب بودن فضاي
آموزش

بازاریابی مؤسسه
آموزش و توسعه
منابع انسانی

شرایط مداخلهگر
شناخت سازمانهاي بزرگ و صنايع و دانستن مسائل و
مشکالت آنها ،انگيزه كاركنان موسسه ،خدمات جانبی جذاب
در موسسه ،ارائه نمونههاي موفق كارهاي قبل ،مدرسان
باتجربه و سيستم تامين رضايت مشتري

نگاره ( )2چارچوب مفهومی بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی
شرايط علّی عبارت است از حوادث ،وقايع و اتفاقهايی كه به وقوع يا گسترش يک پديده میانجامد .يکی
از شرايط علی كه بر بروز پديده (بازاريابی مؤسسات ارائهدهنده خدمات آموزش،يادگيري و توسعه منابع
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انسانی) تأثير میگذارد مهارتهاي كاركنان مؤسسه آموزشی است .مهارتهاي كاركنان در زمينههاي
فنی ،تخصصی -عمومی ،ارتباطی و حتی مهارتهاي اخالقی میتواند شرايطی را فراهم كند تا بازيابی
مؤسسات آموزش و توسعه منابع انسانی را ارتقا دهد .از ديگر شرايط علی ،بانکهاي اطالعاتی قوي
میباشد .متخصصان اشاره نمودند كه ايجاد بانکهاي اطالعاتی جامع در مؤسسات ،در دسترس بودن و
دسترسی به داده هاي مورد نياز براي تحليل بازار ،بسترهاي فناوري اطالعاتی موجود در كشور و بهروز
بودن دادههاي دريافتی از ساير نهادها ،همه دست به دست هم میدهند تا بانکهاي اطالعاتی قوي را
در مؤسسات آموزشی ايجاد كنند و اين عامل میتواند بازاريابی اين مؤسسات را توسعه دهد.
مصاحبهشوندگان خاطرنشان كردند كه استفاده از فناوريهاي نوين آموزشی از مؤلفههاي اصلی توسعه
بازاريابی مؤسسات آموزشی و توسعه منابع انسانی هستند .به اين صورت كه بهرهگيري از فناوريهاي
آموزشی براي توسعه اهداف بازاريابی مؤسسه و بهروز نمودن آنها بخشی از فرآيند بازاريابی بهحساب
میآيد و میتواند باعث موفقيت اين امر مهم باشد .عامل بستهبندي مناسب خدمات آموزشی بهعنوان
يکی ديگر از شرايط علی بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی شناخته شد .در اين عامل به
م واردي از قبيل ارتقاي كيفيت ،خالقيت و تنوع در بستهبندي محصوالت و خدمات آموزشی مؤسسه
پرداخته شده است .به عبارتی ديگر ،براي يک بازاريابی موفق در هر كسبوكاري بهطور ويژه در
مؤسسههاي آموزش و توسعه منابع انسانی بستهبندي خدمات و محصوالت يک بعد مهم و ضروري
میباشد.
در هر محيط آموزشی رعايت استانداردهاي آموزشی يک اصل غيرقابل انکار میباشد .در مؤسسههاي
آموزش و توسعه منابع انسانی نيز اين عامل میتواند نقش بهسزايی در بازاريابی محصوالت و خدمات
ايفا نمايد .لذا ،توجه به اصولی نظير اخذ مجوزهاي آموزشی الزم ،ارايه مدارک اعتبار آموزشی ،رعايت
استانداردهاي ضروري براي ارايه آموزشها و حتی برخورداري از تيپ قراردادهاي مختلف آموزشی در
مؤسسه بيش از پيش حس می شود .يکی ديگر از شرايط علمی براي توسعه بازاريابی مؤسسات آموزش
و توسعه منابع انسانی كه شايد كمتر به آن توجه میشود ،مناسب بودن فضاي آموزشی است .در اين
پژوهش نيز اثبات شد كه جذاب بودن فضاي آموزشی براي فراگيران ،دسترسی راحت به مکان آموزشی
و رعايت استانداردهاي الزم در طراحی فضاي آموزشی از عوامل اصلی بازاريابی مؤسسه هستند.
دومين دسته از عواملی كه در فرآيند بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی تأثيرگذار بودند،
عوامل مداخلهگر هستند .شرايط مداخلهگر ،شرايطی هستند كه باعث میشوند اتخاذ راهبردها ،تسهيل
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يا محدود شود .برپايه مصاحبههاي انجام شده يکی از عوامل مداخلهگر مقوله شناخت سازمانهاي
بزرگ و صنايع و دانستن مسايل و مشکالت آنها بود .اين بدان معناست كه همواره شناسايی سازمانها
و نهادهاي مرتبط با مؤسسههاي آموزش و توسعه منابع انسانی و تحليل چالشهاي آنها ،ارتباط با ساير
سازمانهاي وابسته و تالش براي حل مشکالت آنها و طرحريزي اهداف بر اساس مشکالت آنها يک بعد
مهم در شکلگيري فرآيند بازاريابی مؤسسات آموزش و توسعه منابع انسانی است.
همواره انگيزه كاركنان در نهادها و سازمانهاي مختلف ،تسهيلكننده برونداد نهايی سازمانها بوده
است .اين در حالی است كه در انگيزه كاركنان بايستی به مسايلی از قبيل سطوح مختلف انگيزشی
كاركنان براي پيشبرد باز اريابی ،نحوه برانگيختن كاركنان توسط مديران ،وجود ارتباط قوي بين ميزان
انگيزه كاركنان و عملکرد شغلی آنها و نوع انگيزه كاركنان و سطح تأمين آنها توجه نمود .حتی مشاركت
دادن كاركنان در مسبوليتهاي آموزشی میتواند انگيزه كاركنان را متأثر قرار دهد .از ديگر عوامل
مداخله گر در بازاريابی مؤسسات آموزش و توسعه منابع انسانی خدمات جانبی جذاب در مؤسسه و ارايه
نمونههاي موفق كارهاي قبلی شناخته شد .مشاركتكنندگان مشخص نمودند كه تنوع در خدمات قابل
ارايه مؤسسه و خالقيت و جذابيت در خدمات جانبی مؤسسه و همچنين بهرهگيري از تجربيات موفق
سايرين و ارايه كارهاي موفقی كه در گذشته شاخص بودهاند ،میتوانند در فرآيند توسعه بازاريابی
مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی مداخله كنند.
از ديگر عوامل مداخله گر ،وجود مدرسان باتجربه در مؤسسه است .هنگامی كه مؤسسه آموزشی داراي
مدرسان توانمند و متبحر در زمينههاي تخصصی باشد ،میتواند خود نوعی تبليغ و بازاريابی براي
مؤسسه باشد .اما ،مؤسسه بايد اقدام به جذب مدرسانی كند كه داراي سابقه موفق باشند ،مدرسان
بايستی داراي گواهينامههاي تخصصی باشند و تالش براي ارتقا سطح كيفی ساير مدرسان از طريق
تعامل با مدرسان باتجربه صورت گيرد .در نهايت ،مدنظر قرار دادن سيستم رضايت مشتري در مؤسسه
آموزش و توسعه منابع انسانی آخرين مقوله مداخلهگر در بازاريابی میباشد .توجه به ميزان رضايت
مشتري در نهادهاي توليدكننده و خدماتی همواره يکی از عواملی است كه موجب ارتقا فعاليتهاي پس
از توليد يک محصول يا خدمات میشود .اما ،در برخی از موارد به آن كمتوجهی شده است .براي
دستيابی به يک سيستم تأمين رضايت مشتري موفق و پايدار بايستی ابتدا به برخورداري از سيستم
رضايت سنجی مشتري مبادرت ورزيد .همچنين ،برخورداري از منشور اخالقی در مؤسسه و تجهيز به
سيستم صدور صورتحساب دقيق و شفاف میتواند اين سيستم را بااعتبار و اقتدار جلوه دهد .از طرف
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ديگر ،پيگيري ميزان رضايت مشتريان از خدمات و محصوالت آموزشی نيز از ديگر اجزاي اصلی آن به
شمار میرود.
زمينه يک پديده ،در واقع همان محل حوادث و وقايع متعلق به يک پديده است كه در طول طيف
بعدي نشانگر سلسله شرايط خاصی است كه در آن راهبردهاي كنش /كنش متقابل صورت میگيرد .در
پژوهش حاضر شرايط رقبا ،بحرانهاي سياسی ،اجتماعی و زيستی و قيمتها زمينه پديده مورد بررسی
بودند .يافتهها آشکار نمود كه تعدد رقباي همطراز و تنوع رقباي جديد در بين مؤسسات آموزش و
اقدامات آنها زمينه فعاليت هاي موازي با رقبا را در بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی ايجاد
كرده است .از طرف ديگر ،بحرانهاي سياسی ،اجتماعی و حتی محيطزيستی نيز (نظير شيوع بيماري
كرونا در سطح كشور و جهان ،تأثير تغييرات اقليمی بر منابع مصرفی و تحريمهاي بينالمللی) زمينه
بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی را تحتالشعاع قرار داده است .همچنين ،قيمتها شرايط
بازاريابی را براي محصوالت و خدمات ناپايدار كرده است .اين عامل كه خود تشکيلدهنده افزايش
بیرويه قيمت محصوالت و خدمات ،بیثباتی قيمتها و عدم يکسانی قيمت در بين برخی مؤسسات
است ،زمينه بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی را در درازمدت تغيير میدهد.
پديده يا مقوله محوري ،پديده مورد نظر ،ايده و تفکر محوري يا واقعهاي است كه جريان كنشها و
واكنشها به سوي آن رهنمود می شوند تا به آن پاسخ دهند .در واقع ،مقوله محوري پديدهاي است كه
اساس و محور فرايند است .اين مقوله همان عنوان يا مفهومی است كه براي چارچوب يا مدل به وجود
آمده در نظر گرفته میشود .مقولهاي كه بهعنوان مقوله محوري انتخاب میشود بايد بهقدر كافی
انتزاعی بوده كه بتواند ساير مقولههاي اصلی را به آن ربط داد .در اين پژوهش با توجه به مقولههاي
استخراج شده می توان گفت كه مقوله بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی مقولهاي است كه
میتواند ساير مقولهها را پوشش دهد و نيز جنبه تحليلی داشته باشد .در يک نگاه كلی میتوان گفت
كه جامعه مورد مطالعه ،بر بازاريابی موفق مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی كه تحت عوامل
متعددي صورت میپذيرد تأكيد داشتند .پديدهاي كه در بستر اجتماعی ،سياسی و محيطزيستی ،رقبا و
قيمت ها وجود دارد و عوامل مختلفی بر بروز آن مؤثر است كه در صورت بکارگيري راهبردهاي مربوط
به آن می توان به پيامدهايی مانند افزايش درآمد ،توسعه برند ،افزايش قدرت در توسعه مدرسان و
مربيان و توسعه اعتبار ملی دستيافت.
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كنشها و برهم كنشها بيانگر رفتار خاص ،فعاليتها و تعامالت هدفداري است كه در پاسخ به پديده
اتخاذ میگردد .اين بد ان معناست كه در راستاي اهداف موردنظر بايستی راهبردهايی درنظر گفته شود
تا بروندادها و پديده كه همان بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی است ،با موفقيت به
سرانجام برسد .براي اين منظور نمونه پژوهش شش راهبرد اصلی را مؤثر دانستند .استفاده از مدياهاي
متنوع يکی از اين راهبردها بوده است .آنها معتقد بودند كه بهرهگيري از مدياهاي مختلف در بازاريابی و
تبليغات ،ملزم كردن كاركنان براي آشنايی با آنها و بهروزرسانی مدياهاي مورد استفاده در مؤسسه می-
تواند بروندهاي مثبتی براي بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی به همراه داشته باشد .از
ديگر راهبردها ارزيابی اثربخش برنامههاي آموزشی و نيازسنجی از مخاطبان بوده است .هنگامی كه يک
ارزيابی اثربخشی از برنامههاي آموزشی مؤسسه به صورت دورهاي صورت میگيرد و عالوهبر آن ،نقاط
قوت و ضعف برنامههاي آموزشی شناسايی میگردد ،برنامههاي آموزشی بعدي و محصوالت و خدمات
آنها اين پتانسيل را پيدا میكنند كه يک مرحله جلوتر از برنامههاي قبلی باشند .همچنين ،انجام
نيازسنجیهاي دورهاي از ساير سازمانها ،صنايع و بهطور كلی از مخاطبان اصلی مؤسسه ،رعايت اصول
نيازسنجی بهصورت علمی و اعمال نتايج نيازسنجیها در برنامهها موجب ارتقا بازاريابی موفق و بروز
پيامدهاي مثبت در مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی میشود .همکاري مشترک با مديران و
كاركنان متخصص صنايع نيز يکی ديگر از راهبردهاي پيشنهادي مشاركتكنندگان بود .مصاحبه-
شوندگان اشاره نمودند كه بهرهگيري از مديران و كاركنان متخصص صنايع موردنظر و بهرهگيري از
تجربيات آنها در دو بعد تدوين برنامههاي آموزشی و بازاريابی خدمات آموزشی در راستاي بروندادهاي
بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی هستند .بهرهگيري از سيستم مديريت كيفيت ،شرايط
راهبردي ديگر بود كه از مصاحبهها استخراج گرديد .پيادهسازي اصول مديريت كيفيت در مؤسسه و
آگاه كردن كاركنان و هم راستا نمودن آنها با اين نوع سيستم شالوده اين راهبرد را تشکيل میدهند .در
نهايت ،يکی از راهبردهايی كه در اين فرآيند نقش مهمی خواهد داشت ،بازاريابی است .اين راهبرد از
طرق مختلفی قابل پيادهسازي است كه از مهمترين آنها میتوان به بازاريابی منطقهاي ،شركت در
نمايشگاههاي داخلی و خارجی ،برگزاري جشنوارهها و اسپانسر شدن در رويدادهاي مرتبط با فعاليت-
هاي مؤسسه اشاره كرد.
پيامدها آخرين حلقه مدل بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی است .به بيان ديگر ،برخی از
مقولههاي استخراج شده بيانگر نتايج و پيامدهايی هستند كه در اتخاذ راهبردها حاصل میگردد.
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پيامدهاي حاصل از بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی شامل مقولههاي افزايش درآمد،
توسعه برند ،افزايش قدرت در توسعه مدرسان و مربيان و توسعه اعتبار ملی میباشد .شايد واضحترين
پيامد حاصل از اجرايی نمودن راهبردهاي بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی ،افزايش
درآمد باشد .اين افزايش درآمد در قالب افزايش تقاضا براي محتوا و موضوعهاي متنوع ،كاهش هزينهها
در درازمدت و درنهايت افزايش درآمد در كوتاهمدت و درازمدت بروز خواهد نمود .افزايش قدرت در
توسعه همه جانبه مدرسان و مربيان يکی ديگر از پيامدهاي اين فرآيند میباشد .مشاركتكنندگان
اعتقاد داشتند كه اتخاذ راهبردهاي الزم براي بازاريابی موفق مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی
باعث توانمندي مدرسان در جنبههاي گوناگون و ارتقاي هويت اجتماعی آنها در جامعه میشود .از
طرف ديگر ،بازاريابی صحيح و پايدار مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی بر اساس مدل تدوينشده،
توسعه برند را به همراه خواهد داشت .توسعه برند نيز به اين صورت است كه برند در سطح ملی و حتی
بين المللی شناخته خواهد شد و اعتبار و اعتماد به برند در بين مخاطبان و ساير برندهاي آموزشی نمود
بيشتري خواهد داشت .در نهايت ،شايد پيامد نهايی كه در درازمدت بهوقوع بپيوندد توسعه اعتبار ملی
است .اين در حالی است كه اين اقدام منجر به ارتقاي شاخصهاي خدمات آموزشی كشور ،مطرح شدن
كشور در ارايه خدمات بازاريابی آموزشی و مشاركت در مسبوليتهاي اجتماعی میشود.
جمعبندی و نتیجهگیری
اين پژوهش به طراحی مدل بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی با بهرهگيري از تبوري داده
بنياد پرداخت .نتايج نشان داد كه براي بازاريابی موفق و مؤثر توليدات و خدمات مؤسسه متأثر از
مجموعهاي از عوامل علی ،زمينهاي و مداخلهگر میباشد .هنگامی كه اين عوامل شرايط الزم را براي
بازاريابی فراهم نمايند ،نياز است است تا استراتژيهاي مناسب و كاربردي را براي اين اقدام تدوين نمود
تا در نهايت برونداد فرآيند بازاريابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی كه همان پيامدها میباشد
حاصل گردد .مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی براي رقابت با ساير مؤسسهها يا به عبارت ديگر براي
بازاريابی ،بايد با شناخت سازمانهاي بزرگ و صنايع و دانستن مسائل و مشکالت آنها ،ارتقاي مهارت-
هاي كاركنان خود ،انگيزه دادن به آنها از طرق مختلف ،تجهيز خود به بانکهاي اطالعاتی قوي،
استفاده از فناوريهاي نوين آموزشی بهطور مداوم ،بستهبندي مناسب و جذاب و متنوع خدمات
آموزشی ،ارايه خدمات جانبی جذاب در موسسه ،ارائه نمونههاي موفق در كارهاي قبل بهعنوان الگوي
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برتر ،جذب و تجهيز مدرسان باتجربه ،مجهز كردن خود به استانداردهاي آموزشی مورد نياز ،استاندارد
نمودن فضاي آموزشی ،مجهز شدن به سيستم تامين رضايت مشتري ،شناخت كامل و جامع رقبا،
برنامهريزي براي مقابله و سازگاري با بحرانهاي سياسی ،اجتماعی و زيستی در سطح كشور و جهان و
تعديل كردن قيمت ها با توجه به شرايط مخاطبان ،شرايط اصلی و اوليه براي ورود به بازار رقابت را
فراهم نمايند و كاركردهاي خود را به نحو مطلوبی انجام دهند .با فراهم شدن شرايط اصلی مؤسسه
آموزش و توسعه منابع انسانی با بهرهگيري از راهبردهاي اصلی خود كه شامل بهرهگيري از مدياهاي
متنوع در مؤسسه و بازاريابی ،ارزيابی اثربخشی برنامههاي آموزشی ،همکاري مشترک با مديران و
كاركنان متخصص صنايع ،نيازسنجی دورهاي و تکميلی ،بازاريابی كارا و بهرهگيري از سيستم مديريت
كيفيت است ،بروندادهاي مثبتی را عايد خود و مخاطبان میكند كه به نوعی اين فرايند را به عنوان
استراتژي محصولو يا خدمات در نظر میگيرند .در نهايت ،میتوان نتيجه گرفت كه با طی كردن صحيح
اين فرآيند ،بروندادهاي كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت افزايش درآمد ،توسعه برند ،افزايش قدرت در
توسعه مدرسان و مربيان و توسعه اعتبار ملی براي مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی حاصل خواهد
شد.
مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی براي درک مشتري ،رقبا و محيط ،بايد تأثيرات داخلی و خارجی را
در محيط كسبوكار خود در نظر بگيرد .اين امر مؤسسه را قادر میسازد تا استراتژيهاي مناسب را براي
اطمينان از بازاريابی مؤثر و مزيت رقابتی انتخاب كند .در همين راستا ،با توجه به اينکه بازاريابی در
زمينة آموزش ،خواستار چشمانداز دقيق و تخصصی است ،به مديران مؤسسه آموزش و توسعه منابع
انسانی پيشنهاد میشود در مؤسسه خود براي بازاريابی در زمينة خدمات آموزشی ،گروه و تيم تخصصی
تشکيل دهند .سياستگذاران مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی براي پيگيري و نظارت بر كيفيت و
محتواي آموزش در مؤسسات كشور در مقايسه با كشورهاي موفق ،كميتهاي در اين زمينه تشکيل دهند.
مديران ارشد مؤسسه ،از كاركنان و مدرسان با دانش و تجربة زياد در تصميمگيريها و برنامهريزيهاي
مربوط به بازاريابی در زمينة آموزش استفاده كرده و زمينة مشاركت گروهی در اين خصوص را فراهم
كنند .همچنين ،مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی میتواند بودجه جداگانهاي را براي بازاريابی و
ارزيابی بروندادها و اثربخشی بازاريابی اختصاص دهد تا در اين امر موفقيتها آشکار گردد.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی آموزش مديريت استرس و رابطه آن با خودکارآمدی کارکنان بود .اين پژوهش ازنظرهدف
کاربردی ،ازنظرداده ها آميخته اکتشافی (کيفی وکمی) و ازنظر اجرای پژوهش ،ازنوع داده بنيا د ( مرحله کيفی ) و ازنظر
کمی پيمايشی مقطعی بود  .جامعه مورد مطالعه در بخش کيفی شامل صاحب نظران و خبرگان ( متخصصان روانشناسی و
مديريت آمورشی ومتخصصان پزشکی اجتماعی ) طبق مالک های ورود و خروج در بخش کيفی و دربخش کمی شامل
کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی زنج ان ،قزوين و مازندران و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در سال 1399بود
که دوره آموزش مديريت استرس راديده بودند  .حجم نمونه و شيوه نمونه گيری دربخش کيفی براساس اصل اشباع نظری
 12نفر بااستفاده از روش نمونه گيری هدفمند ودر بخش کمی طبق فرمول کوکران 220نفربا استفاده از روش نمونه گيری
چندمرحله ای انجام پذيرفت .جهت جمع آوری داده ها دربخش کيفی از روش مصاحبه نيمه ساختاريافته و پرسشنامه
محقق ساخته و در بخش کمی از پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی شوارترز و جروسالم ( )1992استفاده شد  .برای
ارزيابی روايی و پايايی دا ده های بخش کيفی از معيارهای قابليت اعتبار ،انتقال پذيری ،و تاييد پذيری استفاده شد .جهت
تاييد روايی ابزار بخش کمی از روايی محتوا و نظر چند نفر از متخصصان استفاده شد و پايايی پرسشنامه ها طبق فرمول
آلفای کرونباخ محاسبه گرديد .ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه آموزش محقق ساخته برابر با  0/84و ضريب آلفای کرونباخ
پرسشنامه خودکارآمدی / 81به دست آمد که نشان می دهد ابزارهای تحقيق از پايايی مطلوبی برخوردارند .دربخش کيفی
جهت تحليل داده ها از تحليل محتوای مصاحبه ها ،بااستفاده از روش کدگذاری ( کدگذاری باز ،محوری و انتخابی) تحليل
عاملی تاييدی  ،تحليل عاملی اکتشافی و معادالت ساختاری و آمار توصيفی استفاده شد و در ادامه برای سنجش رابطه بين
شيوه های مقابله بااسترس با خودکارآمدی از تحليل رگرسيون چندمتغيری استفاده شد ..نتايج نشان دادکه برای مقابله با
شرايط پر استرس يعنی از سه راهبرد ا ساسی مقابله مسئله مدار ،مقابله هيجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدارمی توان
برای الگوی آموزش مديريت استرس استفاده کرد و در مجموع مولفه های ارائه شده برای مقابله با شرايط پر استرس از اعتبار

 -1دانشجججوی دکتججری مججديريت آموزشججی ،دانشججکده روانشناسججی و علججوم تربيتججی ،دانشججگاه آزاد اسججالمی واحججد تهججران
جنوب  ،تهران ،ايران.
 -2دانشججيار ،گججروه علججوم تربيتججی ،واحججد تهججران جنججوب ،دانشججگاه آزاد اسججالمی ،تهججران ،ايججران( .مسججوول مکاتبججات:
)ahmadi_a30203@yahoo.com
 -3استاديار ،گروه علوم تربيتی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران.
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الزم و مناسبی برخوردار میباشدوهرسه مولفه اصلی(راهبرد مقابله مسئله مدار ،مقابله هيجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب
مدار) در جهت تبيين و برازش از وضعيت مناسبی برخوردار است ودر پژوهش حاضر پرسشنامه مقابله با شرايط پر استرس
معتبر بوده و مورد تأييد می باشد .راهبردهای مقابله با شرايط پر استرس بر خودکارآمدی افراد تاثير متفاوتی دارند به نحوی
که راهبرد مقابله مسئله مدار با خودکارآمدی رابطه مثبت معناداری دارد و اثر راهبرد مقابله مسئله مدار بر خودکارآمدی
افزايشی است (.) p <0/05به معنای ديگرهرچه برراهبردمقابله مسئله مدار تاکيد شود،خودکارآمدی افراد هم افزايش
میيابد و در مقابل راهبرد م قابله هيجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدار با خودکارآمدی رابطه منفی و کاهشی
دارد( ) p <0/05به نحوی که هرچه برراهبرد هيجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدار تاکيد شود،خودکارآمدی افراد هم
کاهش می يابد.

کلمات کلیدی:

راهبردهای مقابله با شرايط پر استرس  ،خودکارآمدی.

مقدمه
در عصر جديد زندگی افراد و سازمانها از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است .يکی از
عوامل مؤثر بر زندگی افراد و سالمت جسمی و روانی آنها استرس است .استرس در مديريت رفتار
سازمانی از اهميت و جايگاه ويژه ای برخوردار است و از آن جايی که شرايط کار دائماً در حال تغيير
است ،اين بحث همواره با درجات مشخصی در رابطه با مسائل مرتبط با کار در سازمانها وجود دارد و
در چند دهه اخير آهنگ حرکت زندگی شتاب بيشتری گرفته و تحوالت در دنيای کار به صورت جدی
تری خودنمايی نموده است .اگرچه عده ای از صاحب نظران ،استرس را الزاماً مخرب نمی دانند اما اکثر
پژوهشگران معتقدند که آن بر هم زننده بهداشت روانی است و در شرايط فعلی سازمانها ،يکی از
مشکالت مديران میباشد که تا حدود زيادی بازدهی و بهره وری را کاهش داده و سبب مشکالت
رفتاری است .شواهد نشان می دهد که هميشه شغل پر استرس ،اثرات منفی بر کارکنان ندارد ،حتی
باعث انگيزه ،در کار می شوند؛ اما وقتی کارکنان احساس کنترل خود را از دست بدهند و شرايط برای
آنان غيرقابل پيش بينی شده ،استرس بيشتر برايشان غلبه میکند ( .)1تاثير استرس روانشناختی بر
سالمتی به طور گسترده تاييد شدهاست ( 2و  .)3استرس يک عامل خطر اساسی برای ايجاد اختالالت
روانی مانند افسردگی است( .)4با اين حال ،مسيری که ارتباط استرس را با يک بيماری آشکار مرتبط
می کند  ،به خوبی درک نشده و هنوز ناشناخته مانده است چرا که در مواجهه با مشکالت  ،برخی از
افراد بيمار می شوند در حالی که ديگران سالم می مانند با اين حال ،مسيری که در معرض يک بيماری
ثابت قرار دارد به خوبی درک نشده است (.)5
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مبانی نظری وپیشینه پژوهش
1

يکی از مدلهای رايج توصيف مسيرهای استرس توسط الزاروس و فولکمن در اوايل سال 1987
ارائه شد و اولين گزارشات مربوط به سال  1966بود( 6و .)7مدل استرس تبادلی روی تراکنش فرد -
محيط تاکيد دارد و پيشنهاد میکند که واکنش استرسی به شدت تحتتاثير فرآيندهای ارزيابی فردی
قرار دارد  .زمانی که فرد با عوامل استرس زا روبهرو شد  ،ارتباط عوامل استرس زا ( ارزيابی اوليه ) و
منابع خود برای غلبه بر استرس ( ارزيابی ثانويه ) را ارزيابی میکند  .گفته میشود که ارزيابیهای اوليه
و ثانويه تاثيری بر راهبردهای مقابله انتخابشده توسط فرد دارند  .مقابله بر واکنش استرسی قرار دارد
و همچنين سالمت طوالنیمدت  ،سالمت روانی و عملکرد اجتماعی را تحتتاثير قرار میدهد( .)8مدل
تبادلی الزاروس و فولکمن ( )1985از مدلهای ارزيابی استرس می باشد که استرس را به عنوان يک
فرآيند مورد بررسی قرار می دهد .آنها عقيده دارند که تعبير و تفسير رويدادهای استرس زا ،خيلی
مهمتر از خود رويدادهاست .آنها بر فرآيندهای شناختی که بين شرايط محيطی و واکنش پذيری
ارگانيزم ميانجی می شوند تاکيد زيادی دارند .طبق نظر الزاروس بيشتر روياروئیهای استرس زا از
طريق فرآيند سه مرحله ای پيش بينی  ،انتظار و پيامد صورت می پذيرد که در سراسر اين فرآيند بر
دو مفهوم اصلی ارزيابی شناختی و پاسخهای کنار آمدن تاکيد می شود.ارزيابی شناختی نيز شامل دو
نوع ارزيابی اوليه و ثانويه است که در ارزيابی اوليه ميزان مرتبط بودن استرس با سالمتی فرد و احتمال
برد و باخت مطرح می شود .ارزيابی ثانويه نيز ميزان کفايت فرد در سازگاری يا غلبه بر استرس را در بر
می گيرد( .)9کل مدل تبادلی استرس توسط الزاروس و فولکمن (  ) 1987در مطالعه های متعددی
مورد بررسی قرار گرفتهاست  .با وجود تعداد مطالعات قبلی  ,اشکاالت متعددی وجود دارند که
تحقيقات تجربی بيشتری درباره ساختار مدل تبادلی استرس را پيشنهاد میکنند  .برای مثال  ,اکثر
مطالعات فقط بخشهايی از مدل نظری را مورد ارزيابی قرار دادند( 10و  .)11الزاروس و فولکمن
پيشنهاد دادند که راهبردهای مقابلهای را میتوان به راهبرد مقابله هيجان مدار و مساله مدار
طبقهبندی کرد( .)12راهبرد هيجان مدار بر روی کاهش احساسات منفی  ,از جمله استراتژیهای
سرزنش و اجتناب تمرکز میکند  ,در حالی که هدف راهبرد مسئله مدار مديريت مشکالت مانند حل
مساله و جستجوی حمايت اجتماعی است  .برخی از محققان همچنين راهبرد های مقابله را به
مشارکت و عدم مشارکت تقسيم کردند  ،در حالی که راهبرد مشارکت با عوامل استرس زا يا احساسات
منفی برخورد می کرد و راهبرد عدم مشارکت از رويدادهای استرس زا يا احساسات مرتبط اجتناب می
کردد( .)13مقابله منفی شامل انکار  ,اجتناب  ,افکار واهی و کنارهگيری است  ,در حالی که مقابله
مثبت به حل مسائل به روشی منطقی و مستقيم اشاره میکند( .)14يک گروه نوظهور از مطالعات

Lazarus and Folkman
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شواهدی در رابطه با اثر تعاملی خودکارآمدی و راهبرد های مقابله ارائه داد( .)15مطالعات ديگر خاطر
نشان می کندکه تاثير خودکارآمدی ممکن است تحتتاثير راهبرد مقابله باشد  .با توجه به چارچوب
يکپارچه فرآيند مقابله  ,خودکارآمدی به عنوان يک عامل شخصی و راهبرد مقابله به عنوان يک فرآيند
تبادلی  -وضعيتی ،برای تعيين پيامدهای سالمت  ,به يکديگرمرتبط هستند( .)16يافتههای ديگرنشان
داد که خودکارآمدی پايين بخشی از آسيبپذيری يک فرد در برابر مشکالت روانی و مقابله منفی است
که میتواند اين آسيبپذيری را تضعيف کند( .)17مطالعات ديگر يک مدل تعديلکننده را پيشنهاد
میکنند و از اين فرضيه پشتيبانی میکنند که راهبردمقابله ممکن است تاثير خودکارآمدی بر نتايج
سالمتی را تحتتاثير قرار دهد( .)18عالوه بر اين  ،محققان ديگرنشان دادهاند که افراد مبتال به عدم
اطمينان باال به احتمال زياد از راهبردهای مقابله ناسازگارانه استفاده میکنند که منجر به پريشانی
روانی میشوند ( .)19خودکارآمدی را می توان به عنوان اعتقاد به توانايی دستيابی به اثرات مطلوب از
طريق عمل  ،اعتقاد به داشتن توانايی برای مقابله با وظايف يا عوامل استرس زا و تأثيرگذاری بر برخی
رويدادها توصيف کرد( .)20همانطور که تحقيقات قبلی نشان می دهد  ،خودکارآمدی می تواند پردازش
اطالعات را سوگيری کند  ،اين امر می تواند واکنش های رفتاری و احساسی را شکل دهد.
خودکارآمدی پايين با واکنش منفی بيشتر به محرک های تهديد آميز همراه است  ،در حالی که
خودکارآمدی باالتر منجر به واکنش سازگارتر در برابر محرک های تهديد آميز می شود و رفاه و
سالمتی را تسهيل می کند( .)21همچنين  ،خودکارآمدی بخشی از مهارت افراد برای مقابله با تهديدها
است و ممکن است بر نحوه برخورد با تهديد تأثير بگذارد .خودکارآمدی باالتر به راهبردهای مقابله با
حل مشکالت بيشتر و مقابله موثرتر مربوط می شود( .)22مهارت های شناختی-رفتاری آموزش
مديريت استرس با اصالح فرايند های ادراکی ،کاهش نشانه های استرس و کاهش ارزيابی های منفی
باعث افزايش ارزيابی های مثبت فرد می شوند .اين مهارت ها به افراد مضطرب و پُر استرس کمک می
کنند تا با بازسازی الگوی تفکر خويش بتوانند يک واقعه را کمتر صدمه زننده ارزيابی کنند(.)23
مطالعات متعدد از جنبه های مختلف تاثير مهارتهای آموزش مديريت استرس و خودکارآمدی را
بررسی نموده اند .مطالعه بال )2021( 1به دنبال تعيين اين مساله بود که آيا راهبردهایهای مقابله با
تنش و خودکارآمدی برای کاهش استرس شغلی مفيد هستند يا خير  .وی نتيجه گرفت راهبردهای
مقابله مبتنی بر رويکرد را میتوان در کاهش استرس شغلی مفيد دانست  ،اما استراتژیهای مقابله
اجتناب مدار تنها به استرس شغلی بالقوه منجر میشود( .)24نتايج مطالعه براون )2019(2نشان داد که
در حالی که هر دو سطح خودکارآمدی مديريت استرس و طرز فکر استرس مثبت با افزايش قابلتوجه

Ball, J. M.
Brown, M. J.
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اشتغال زايی در ارتباط بودند  ،خودکارآمدی مديريت استرس يک شاخص بهتر از طرز فکر استرس
مثبت بود ( .)25مطالعه هندرسون  )2019(1نشان داد افزايش خودکارآمدی در راهبردهای مقابله موثر
با استرس می تواند در کاهش استرس های آتی به هنگام انتقال دانشجويان پرستاری به تجربه حرفهای
پرستاری مفيد باشد( .)26نتايج مطالعه ماکارا و همکاران )2019( 2نشان داد که خودکارآمدی به
عنوان يک تعديلکننده قابلتوجه جهت و قدرت روابط بين استرس درک شده و خستگی روانی
جسمانی حس حرفهای را تغيير میدهد(.)27يافتههای لويد وهمکاران )2017( 3نشان داد که تنها
کارکنان با سطوح پايين خودکارآمدی مرتبط با کا ر و سطح بااليی از انگيزه کار ذاتی  ،مزايای آموزش
مديريت استرس را بر حسب ميزان خستگی احساسی خود تجربه کردند .و آنان بيشتر در معرض
مزايای بالقوه آموزش مديريت استرس می باشند (.)28نتايج مطالعه بابايی وهمکاران ( )1399حاکی
از تاثير مثبت آموزش مديريت استرس بر خ ودکارآمدی و کيفيت زندگی پرستاران بود .آموزش مديريت
استرس سبب شد تا مهارت های موثر برای ارزيابی ،تعامالت اجتماعی و حل مشکالت پرستاران افزايش
يابد و به تبع خودکارآمدی و بهبود کيفيت زندگی آنان باال برود( .)29مطالعه وليا  )2021(4نشان داد
بين خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای مقابله ای استرس همبستگی وجود دارد ( .)30با توجه به
نتايج بدست آمده از تحقيق مته  ، )2021(5مشخص شد که راهبرد مقابله ای مثبت و پيش بينی
کننده مثبت خودکارامدی است و استراتژی عدم مقابله بر خودکارآمدی ،پيش بينی کننده منفی
است( .)31در مطالعه باديس -کوپک و همکاران )2021( 6راهبردهای فعال مقابله با استرس به طور
قابلتوجهی توسط پاسخ دهندگان دارای حس خودکارآمدی باالتراستفاده شد  .راهبردهای اجتناب از
مقابله با استرس به طور قابلتوجهی توسط پاسخ دهندگان دارای خودکارآمدی پايين مورد استفاده قرار
گرفتند(.)32
با توجه به پژوهشهای صورت گرفته ،پژوهشگر بدنبال پاسخ به سؤال های پژوهش زير است:
 )1مؤلفههای الگوی آموزش مديريت استرس کدامند؟
 )2الگوی آموزش مديريت استرس کارکنان ازچه اعتبار ی برخوردار است؟
 )3آيا الگوی آموزش مديريت استرس ،با خودکارآمدی کارکنان رابطه دارد ؟

Henderson, K. J.
Makara-Studzińska, M et al
Lloyd, J et al
Vellia, Vellia
Mete, P.
Bodys-Cupak, I. et al

1
2
3
4
5
6
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روش شناسی پژوهش
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی آموزش مديريت استرس و رابطه آن با خودکارآمدی کارکنان بود.
اين پژوهش ازنظرهدف کاربردی ،ازنظرداده ها آميخته اکتشافی ( ابتداکيفی و سپس کمی) و ازنظر
اجرای پژوهش ،ازنوع داده بنيا د ( مرحله کيفی ) و ازنظر کمی پيمايشی مقطعی بود .
جامعه مورد مطالعه در بخش کيفی شامل صاحب نظران و خبرگان ( متخصصان روانشناسی و مديريت
آمورشی ومتخصصان پزشکی اجتماعی ) طبق مالک های ورود و خروج در بخش کيفی ودربخش کمی
شامل کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی زنجان ،قزوين و مازندران و وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشکی در سال  1399بود که دوره آموزش مديريت استرس را گذرانده بودند  .حجم نمونه دربخش
کيفی براساس اصل اشباع نظری  12نفر و حجم نمونه دربخش کمی طبق فرمول کوکران 220نفر
تعيين گرديدند .روش نمونه گيری در بخش کيفی روش نمونه گيری هدفمند ،و روش نمونه گيری در
بخش کمی روش نمونه گيری چندمرحله ای بود .ابزار بخش کيفی روش مصاحبه نيمه ساختاريافته و
پرسشنامه محقق ساخته و ابزار بخش کمی پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی شوارترز و
جروسالم ( )1992بودند .برای ارزيابی روايی و پايايی داده های بخش کيفی از روش ارزيابی لينکن و
گويا (  ) 1985با معيارهای قابليت اعتبار ،انتقال پذيری ،و تاييد پذيری استفاده شد .جهت تاييد روايی
بخش کمی از روايی محتوا و نظر چند نفر از متخصصان استفاده شد و برای پايايی پرسشنامه ها طبق
فرمول آلفای کرونباخ محاسبه گرديد .ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه آموزش محقق ساخته مقابله با
شرايط پراسترس برابر با  0/84و ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه خودکارآمدی /81به دست آمد که
نشان می دهد ابزارهای تحقيق از پايايی مطلوبی برخوردارند .در تجزيه و تحليل داده ها ،دربخش
کيفی جهت تحليل داده ها از تحليل محتوای مصاحبه ها ،با استفاده از روش کدگذاری ( کدگذاری باز،
محوری و انتخابی) تحليل عاملی تاييدی  ،تحليل عاملی اکتشافی و معادالت ساختاری و آمار توصيفی
و در بخش کمی جهت تجزيه وتحليل داده ها از تحليل رگرسيون چندمتغيری استفاده شد.
یافته های پژوهش
با توجه به اينکه پژوهش از نوع آميخته (ابتدا کيفی و سپس کمی) می باشد ،تجزيه وتحليل داده
ها شامل دو بخش تجزيه وتحليل داده های کيفی و تجزيه وتحليل داده های کمی است .به نحوی که
در بخش کيفی با بهره گيری از روش داده بنياد در چارچوب سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری ،و کدگذاری انتخابی به انجام میرسد و در بخش کمی هم با استفاده از آزمونهای مناسب
آماری وبه منظور بررسی سوالهای پژوهش مورد بررسی و ارزيابی قرار میگيرد .به نحوی که ابتدا از
تکنيک تحليل عاملی استفاده میشود تا ضمن تعيين وضعيت مولفههای اساسی پژوهش،اعتبار آنها
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مورد سنجش قرار گي رد و در ادامه با بهره گيری از تکنيک تحليل رگرسيون چند متغيری ارتباط
متغيرهای تحقيق مورد بررسی واقع میشود.
جدول  :1چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه در بعد مدیریت استرس

در جدول 1مفاهيم اوليه ای که از تحليل محتوا حاصل شده ،ارائه شده است .اطالعات جدول ،1
بيانگر محور اساسی سؤال های پژوهش بوده و در قسمت دوم در جدول  2پاسخ های ارائه شده توسط
مصاحبه شوندگان آورده شده است که از کدگذاری باز به دست آمده است و در جدول  ، 3کد مربوط
به مصاحبه شونده نشان داده شده است .درنهايت در جدول  2تعداد  28شاخص و مفهوم اوليه از
مصاحبه با خبرگان استخراج شد.
بر اساس مفاهيم و مقوله های جدول قبل ،زمينه کدگذاری محوری فراهم شد که در جدول3
آورده شده است .در کدگذاری محوری بين مفاهيم و مقوله های مرتبط با هم ارتباط برقرار گرديد .
همان طور که مالحظه می گردد جدول  3حاوی سه طبقه بوده و هر يک از طبقات دربرگيرنده
زيرطبقات و مفاهيم مربوط به خود است .اين طبقات در جدول  2از محورهای  Aتا  cمشخص شده
اند.
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جدول  2مرتب سازی نهايی و خوشه بندی کليه مفاهيم و کدهای )  Aتا ) Cاستخراج شده از تکنيک مصاحبه نيمه
ساختاريافته

همانطور که يافته های جدول  2-4نشان می دهد در مرحله سوم از فرايندکدگذاری داده های
گردآوری شده ،مرتب سازی نهايی و خوشه بندی کليه مفاهيم و کدهای محوری را در سه طبقه
صورت گرفته است.
در مرحله آخر از فرايند تحليل کيفی حاضر ،يافته های حاصل از تجزيه و تحليل ،حول محور
هدف اصلی با پيوند دادن کدها) کدگذاری باز( ،مفاهيم) کدگذاری محوری (و درنهايت رابطه بين
طبقات)کدگذاری گزينشی (مشخص شد .طبقات به دست آمده و نتايج نهايی در جدول  3درج
گرديد
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جدول :3کدگذاری نهایی نتایج تحلیل محتوای مصاحبه نیمه ساختاریافته در مدیریت استرس
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جدول  :4سواالت و بارهای عاملی تشکیلدهنده پرسشنامه محقق ساخته در سه مولفه به دست
آمده بعد از چرخش

همانطور که در جدول  4مالحظه میگردد بارهای عاملی سواالت در سه مولفه ارائه شجده اسجت.
با توجه به نتايج اين جدول سواالت  1تا 9بيشترين بار عاملی يا همبستگی را بجا عامجل اول دارنجد و بجا
توجه به محتوای اين سؤاالت میتجوان ادعجا کجرد کجه ايجن سجواالت سجبک مقابلجه ای مسجئله مجدار را
میسنجد .از سوال  10تا 18هم بيشترين بار عاملی يا همبستگی را با مولفه دوم دارند و بجا توججه بجه
محتوای سؤاالت میتوان ادعا کرد که اين سواالت سبک مقابله ای هيجان مدار را مجیسجنجد .از سجوال
 19تا  28نيز بيشترين بار عاملی يا همبستگی را با مولفه سوم دارند و بجا توججه بجه محتجوای سجواالت
میتوان ادعا کرد که اين سواالت سبک های مقابله ای اجتناب مدار را میسنجد.
به منظور تحليل عاملی تاييدی از نرم افزار Smart PLSنيز استفاده شد تا وضعيت الگوی
تحليل عاملی تاييدی نيز استخراج و گزارش شود.

293

رابطهی آموزش مديريت استرس با خودکارآمدی /نسرين اسدی ،امينه احمدی و اسدا ..عباسی

شکل :1الگوی تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب استاندارد

در نهايت با توجه به مبانی نظری ،مصاحبه با خبرگان و تحليل عاملی تاييدی و اکتشافی مشخصات
الگو در شکل زير قابل مشاهده است:
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آشنایی با راهبردهای مقابله

سبک مقابله
مساله مدار

کنترل افکار غیر منطقی و جایگزینی آن با افکار
منطقی
شناسایی سبک های مقابله ای مثبت
تغییر شیوه رویارویی با موقعیت آزار دهنده
تمرکز برروی مسئله برای حل آن
تصاویر ذهنی خوشایند
شناسایی استرس های شغلی خوب و بد
نشان دادن واکنش مثبت به دیگران
تفکر درباره شیوه حل مسائل مشابه

مشخصات الگوی

سبک مقابله
هیجان مدار

مدیریت استرس

غلبه برخشم
تالش برای سازمان دادن کارها برای تسلط به
موقعیت
کنترل اضطراب
خودباز نگری
یافتن الگوی مناسب
توجه و تمرکز بر جنبه های مثبت و منفی کار
انجام تالش و کوشش بیشتر در انجام
کارها
دادن انگیزه به خود
اعطای فرصت به خود برای دورشدن از موقعیت

سبک مقابله
اجتنابی

تجزیه و تحلیل موضوع قبل از نشان
دادن واکنش
پرداختن به مسائل قبل از واکنش
شناخت موقعیت های خانوادگی
دور کردن ذهن از فعالیت و مشغول
شدن به کار دیگری
توانایی نه گفتن
امتناع و دوری از اتفاقات و حوادث بد
شناسایی تفاوت های بین اضطراب،
ترس و افسردگی
توانایی تغییر در هیجانات
بهره گیری از موقعیت های مناسب
انجام تالش در سختی ها

شکل :2مشخصات الگوی مدیریت استرس
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در مجموع با توجه به خروجی های نرم افزار اسمارت پی ال اس می توان به اين نتيجه رسيد که
مدل تحقيق با داده های حاصل از اين تحقيق منطبق است.
درداده های بخش کمی ،آزمون تحليل رگرسيون چندمتغيری مورد استفاده قرار گرفت .ابتدا
مشخصههای آماری نظير ميانگين و انحراف معيار خرده مقياسهای مقابله با شرايط پر استرس
استخراج گرديد که نتيجه حاصله در جدول شماره  1آمده است.
جدول  : 5شاخصهای آماری خرده مقیاس های مقابله با شرایط پر استرس

متغير خرده مقياس

مقابله با شرایط
پر استرس

میانگین

انحراف معیار

راهبرد مقابله مسئله مدار

56.6

10.1

راهبرد مقابله هيجان
مدار

53.8

9.0

راهبرد مقابله اجتناب
مدار

54.7

7.6

نتايج جدول شماره  5حاکی از آن است که ميانگين راهبرد مقابله مسئله مدار  56/6و ميانگين
راهبرد مقابله هيجان مدار  53/8و راهبرد مقابله اجتناب مدار  54/7بدست آمده است.
مشخصه های آماری نظير ميانگين و انحراف معيار خودکارآمدی استخراج گرديد که نتيجه حاصله
در جدول شماره  6زير آمده است.
جدول  :6شاخصهای آماری خودکارآمدی

متغير
متغير

ميانگين

انحراف معيار

30.6

3.9

خودکارآمدی

نتايج جدول شماره  6حاکی از آن است که ميانگين خودکارآمدی افراد نمونه آماری برابر با
 30/6به دست آمده است.
جدول :7شاخصها و آمارههای تحلیل رگرسیون
ضريب همبستگی

مجذور ضريب همبستگی

R

R2

ضريب تعديل
شده

اشتباه معيار
برآورد

.506a

.256

.245

.61631

نتيجه جدول شماره  7نشان می دهد که راهبردهای مقابله با شرايط پر استرس با خودکارآمدی
دارای  0/506درصدضريب همبستگی است و25/6درصداز واريانس خودکارآمدی افراد راتبيين می کند.
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جدول :8آزمون تحلیل واریانس رگرسیون
منبع تغيير

مجموع مجذور

درجه آزادی

ميانگين
مجذورات

اثررگرسيون

28.186

3

9.395

اثرباقيمانده

82.046

216

.380

جمع

110.232

219

سطح
معنی داری

ميزان
F

Sig.

24.735

0/001

دراطالعات جدول  8به تحليل واريانس مشاهده شده(216، f=24/7و ) df =3راهبردهای مقابله
با شرايط پر استرس با خودکارآمدی افراد معنادار است) p< 0/05( .به اين ترتيب گويايی جدول
نمايانگر اين نکته است که بين راهبردهای مقابله با شرايط پر استرس با خودکارآمدی ارتباط معنی
داری وجوددارد.
جدول :9متغیرهایی که وارد رگرسیون شده اند

ضريب تفکيک
شاخصها
B

خطای
معيار

مقدارثابت

.555

.382

ضريب معيار
تفکيک رگرسيون

نسبت

t

سطح
معناداری

Beta
1.453

0/001

راهبرد مقابله مسئله
مدار

.430

.065

.410

6.612

0/001

راهبرد مقابله هيجان
مدار

-.252

.099

-.172

-2.554

0/001

راهبرد مقابله اجتناب
مدار

-.159

.066

-.162

-2.892

0/001

ارقام مندرج درترازهای جدول  9نشان داد راهبردهای مقابله با شرايط پر استرس بر خودکارآمدی
افراد تاثير متفاوتی دارند به نحوی که راهبرد مقابله مسئله مدار با خودکارآمدی رابطه مثبت معناداری
دارد و اثر راهبرد مقابله مسئله مدار بر خودکارآمدی افزايشی است (. ) p< 0/05به معنای ديگر هرچه
برراهبرد مقابله مسئله مدار تاکيد شود،خودکارآمدی افراد هم افزايش میيابد و در مقابل راهبرد مقابله
هيجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدار با خودکارآمدی رابطه منفی و کاهشی دارد( ) p< 0/05به
نحوی که هرچه برراهبرد هيجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدار تاکيد شود،خودکارآمدی افراد هم
کاهش میيابد.
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بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی آموزش مديريت استرس و رابطه آن با خودکارآمدی کارکنان
دانشگاه های علوم پزشکی زنجان ،قزوين و مازندران و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در سال
 1399بود .اين پژوهش ازنظرهدف کاربردی ،ازنظرداده ها آميخته اکتشافی ( ابتداکيفی و سپس کمی)
و ازنظر اجرای پژوهش ،ازنوع داده بنياد( مرحله کيفی ) و ازنظر کمی پيمايشی مقطعی بود  .سواالت
پژوهش عبارت بودنداز )1مؤلفههای الگوی آموزش مديريت استرس کدامند؟  )2الگوی آموزش مديريت
استرس کارکنان ازچه اعتبار ی برخوردار است؟  )3آيا الگوی آموزش مديريت استرس ،با خودکارآمدی
کارکنان رابطه دارد ؟
در پاسخ به سوال اول پژوهش ،ابتدا نتايج تحليل محتوای مصاحبه نيمه ساختاريافته در بخش
کيفی نشان داد همبستگیهای موجود در بين دادهها برای تحليل عاملی مناسب میباشند و از انسجام
الزم و کافی برای تبيين عوامل ومؤلفههای مقابله با شرايط پر استرس و زيرمقياسهای آن يعنی
زيرمقياس راهبرد مقابله مسئله مدار ،زيرمقياس راهبرد مقابله هيجان مدار و زيرمقياس راهبرد مقابله
اجتناب مدار برخوردار می باشند .بنابر نتايج و شواهد به دست آمده میتوان گفت از مولفههای اصلی
برای مقابله با شرايط پر استرس يعنی از سه راهبرد اساسی مقابله مسئله مدار ،مقابله هيجان مدار و
راهبرد مقابله اجتناب مدار می توان برای الگوی آموزش مديريت استرس استفاده کرد.
در پاسخ به سوال دوم پژوهش ،نتايج ضرايب ويژه نشان می دهد همه مواد  48گانه می تواند
مقابله با شرايط پر استرس را تبيين نمايد ولذا در اين پژوهش به عنوان گويهها و بارهای عاملی مناسب
برای مقابله با شرايط پر استرس شناخته می شوند .بنابر شواهد و نتايج به دست آمده  ،میتوان به اين
نتيجه اشاره نمود که در مجموع مولفههای ارائه شده برای مقابله با شرايط پر استرس از اعتبار الزم و
مناسبی برخوردار میباشد .به بيان ديگرهرسه مولفه اصلی در جهت تبيين و برازش از وضعيت مناسبی
برخوردار است و می توان در پاسخ به سوال دوم اذعان نمود پرسشنامه مقابله با شرايط پر استرس
معتبر بوده و مورد تأييد میباشد .وبراين اساس میتوان از آنها به عنوان مولفههای مقابله با شرايط
استرس بهره برداری نمود.
در پاسخ به سوال سوم پژوهش ،راهبردهای مقابله با شرايط پر استرس بر خودکارآمدی کارکنان
تاثير متفاوتی دارند به نحوی که راهبرد مقابله مسئله مدار با خودکارآمدی رابطه مثبت معناداری دارد و
اثر راهبرد مقابله مسئله مدار بر خودکارآمدی کارکنان افزايشی است .،به معنای ديگر هرچه برراهبرد
مقابله مسئله مدار تاکيد شود،خودکارآمدی کارکنان هم افزايش میيابد و در مقابل راهبرد مقابله
هيجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدار با خودکارآمدی کارکنان رابطه منفی و کاهشی داردبه نحوی
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که هرچه برراهبرد هيجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدار تاکيد شود،خودکارآمدی کارکنان ومديران
هم کاهش میيابد.
در مجموع نتايج بخش کيفی وکمی پژوهش حاضر نشان داد الگوی آموزش مديريت استرس در
بهبودخودکارآمدی عمومی کارکنان ومديران اثربخش بوده است .مولفههای ارائه شده برای مقابله با
شرايط پر استرس از اعتبار الزم و مناسبی برخوردار میباشدوهرسه مولفه اصلی(راهبرد مقابله مسئله
مدار ،مقابله هيجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدار) در جهت تبيين و برازش از وضعيت مناسبی
برخوردار است ودر پژوهش حاضر پرسشنامه مقابله با شرايط پر استرس معتبر بوده و مورد تأييد
میباشد.
يافته های پژوهش حاضر با بخشی از يافته های ون دن براند وهمکاران)34( )2020( 1؛ ژو و
همکاران)35( )2021( 2؛ وليا  )36( )2021(3؛ تايو)37()2015(4؛ والنتی و فاراسی)38( )2021( 5؛
کوناشفسکی و همکاران)39( )2021( 6؛ برما و همکاران )40( )2021( 7باقری مقيمی وهمکاران(
 )41()1398؛دبری و همکاران ( )42( )1393؛ قجاوند و همکاران ( )43( )1398؛ فاريابی وهمکاران
()44()1395؛ حافظی وهمکاران ( )45()1398؛ اسماعيلی وهمکاران ( )46( )1395همسويی دارد که
نشانگر آن است که آموزش مديريت استرس در بهبود خودکارآمدی عمومی کارکنان موثر بوده است.
مطالعه ون دن براند وهمکاران )2020( 8نشان می دهد که در زمان تجربه تعارض نقش ،
کارکنانی که تمايل به استفاده از راهبرد مقابله هيجان مداردارند  ،بيشتر در معرض تهديد در محيط
کار قرار میگيرند  .بنابراين  ،سازمانها ممکن است بخواهند مداخالتی با هدف ايجاد آگاهی کارکنان از
خطرات مرتبط با استفاده مکرر از راهبرد مقابله هيجان مدار را هنگام مواجهه با تعارضات نقش ،سازمان
دهی کنند  .عالوه بر اين  ،خودکارآمدی ارتباط مثبتی با راهبرد مقابله مساله مدار داشت .با اين حال ،
استفاده ازراهبرد مقابله مساله مدار در هنگام تعارض نقش  ،ناکافی است  .بنابراين  ،سازمانها بايد
مراقب باشند که اين سبک مقابله را در زمانی که عامل استرس زا به عنوان غيرقابلکنترل درک
میشود  ،تشويق کنند.
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مطالعه ژو و همکاران ( )2021نشان داد راهبردهای مقابله ای مسئله مدار و اثر واسطه ای
خودکارآمدی و راهبردهای مقابله مسئله مدار  ،تأثير غير مستقيم قابل توجهی بر عالئم اختالل استرس
پس از سانحه داشت .نتايج مطالعه وليا ( )2021نشان داد که بين خودکارآمدی و راهبرد مقابله
هيجان مدار رابطه معنی داری وجود دارد و بين خودکارامدی و راهبرد مقابله مسئله مدار نيز رابطه
معنی داری وجود دارد .در مطالعه تايوو ( )2015نيز راهبرد مقابله مسئله مدار با خودکارآمدی
همبستگی مثبت داشت .مطالعه والنتی و فاراسی( )2021نشان داد که خودکارآمدی با راهبردهای
مقابله مسئله مدار،پس از در دسترس بودن رابطه ای و انعطافپذيری ذهنی  ،به طور مثبتی با سازگاری
دانشگاه همراه بود  ،در حالی که راهبردهای مقابله هيجان مدار ارتباط معنی داری نداشتند .مطالعه
کوناشفسکی و همکاران ( )2021يک رابطه مثبت بين خودکارآمدی و تاب آوری استرس را با راهبرد
مقابله مسئله مدار نشان می دهد .در بخشی از مطالعه برما و همکاران ( )2021بيماران با استفاده از
راهبردهای مقابله ای هيجان مدار بيشتر از راهبردهای مقابله مسئله مدار سازگار با عوامل استرس زا
بودند  ،تقريباً دو سوم بيماران مورد مطالعه سطح خودکارآمدی پايينی داشتند .بين راهبردهای مقابله
ای  ،خودکارآمدی و عوامل استرس زا در بين بيماران مورد مطالعه همبستگی منفی معناداری وجود
داشت .در حالی که بين راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی رابطه مثبت آماری معنی داری وجود
داشت .مطالعه باقری مقيمی وهمکاران(  )1398نشان می دهد که بين سبکهای مقابله ايی و
خودکارامدی در مبتاليان به سرطان و افراد عادی تفاوت معناداری وجود داشته و نمرات باالتر در
راهبرد مساله مدار با خودکارامدی بهتری همراه است و خودکارآمدی بهتر منجر به رفتارهای ارتقاء
دهنده سالمت می شود .يافته های پژوهش دبری وهمکاران ( )1393نشان داد که بين سرسختی
روان شناختی ،راهبردهای مقابله با استرس و خودکارآمدی در امدادگران رابطه معناداری وجود دارد.
يافته های قجاوند و همکاران ( )1398نشان داد آموزش خودکارآمدی عمومی بر افزايش راهبرد مقابله
با استرس مسئله مدار و کاهش راهبرد مقابله با استرس هيجان مدار و اجتنابی اثربخش است .يافته
های فاريابی وهمکاران ()1395نشان داد آموزش سبکهای مقابلهای مبتنی بر مدل الزاروس و
فولکمن به کارکنان میتواند باعث افزايش استفاده از روشهای مقابلهای مسئله مدار و کاهش استفاده
از سبکهای مقابلهای هيجان مدا ر و افزايش سطح سالمت در تمامی ابعاد بخصوص بعد روانی کارکنان
شود .نتايج حافظی وهمکاران ( )1398نشان داد بين خودکارآمدی فردی با سبک مقابله مسئله مدار و
هيجان مدار و واجتنابی رابطه وجود دارد .نتايج اسماعيلی وهمکاران ( )1395نشان داد بين ابعاد شيوه
ه ای مقابله ب ا استرس شيوه مقابله مسأله مدار ،هيجان مدار و اجتنابی و خودکارآمدی رابطه معناداری
وجود دارد .همچنين يافته ها ی وی نشان می دهد تفاوت بين نمرات دانش آموزان دختر و پسر در
شيوه مقابله هيجان مدار در پرسشنامه شيوه مقابله با استرس معنادار است ولی تفاوت نمرات بين
دانش آموزان دختر و پسر در شيوه مسأله مدار و اجتناب مدار معنادار نيست.
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در تبيين يافته های پزوهش حاضر می توان گفت:
يافته های پزوهش حاضر را می توان بر اساس ديدگاه الزاروس و فولکمن ( )1984و بندورا
( )1978تبيين نمود  .ديدگاه الزاروس و فولکمن ( )1984را می توان در دو شکل کلی از راهبردهای
انطباقی و سازگار با شرايط استرس زا بيان نمود که شامل راهبرد مسئله مدار و راهبرد هيجان مدار می
باشد.راهبرد مسئله مدار شامل تالش های هدفمند برای کنترل و يا تغيير منبع استرس زا می باشد.
به عنوان مثال  ،فردی که به هنگان فشار روانی  ،به ورزش وگردش می پردازد تالش می کند بخشی
از فشار روانی وارده را کاهش دهد .راهبرد هيجان مدار  ،کوشش هاورفتارهايی هستند که برای تعديل
واکنش های هيجانی در شرايط استرس زا صورت می گيرند ،مانندکسی که در مقابل عوامل استرس زا
به گروه ها و دوستان رو می آورد و يا به مواد مخدر متوسل می شود .به عقيده الزاروس و فالکمن
()1985مقابله عبارت است از کوشش های رفتاری و شناختی که برای غلبه بر مشکالت انجام می
شود،در حالی که فرد بر اين باور است که برای حل آن به انرژی و توانی فراتر از وجود خود نياز دارد
(.)47
به نظر بندورا  ،تاثير برداشت انسان از خودکارآمدی گسترده بوده و شامل موارد زيراست ): ( 1افراد
به چه فعاليت هايی می پردازند ( 2) ،چه مقدار از تالش های خود را صرف يک موقعيت مشخص می
کنند  ( 3) ،برای چه مدت در مقابل موانع ايستادگی می کنند و ( 4واکنش های هيجانی فرد به هنگام
پيش بينی يک موقعيت و يا هنگام انجام آن چگونه است .بديهی است که تفکر ،احساسات و رفتار انسان
در موقعيت هايی که به توانايی خود احساس اطمينان می کند متفاوت از رفتار وی در موقعيت هايی
است که در آن احساس عدم امنيت و يا فقدان صالحيت می کند .لذا درک انسان از خودکارآمدی بر
الگوهای تفکّر ،انگيزش  ،عملکرد و برانگيختگی هيجانی فرد تاثير می گذارد .در نظريه شناختی اجتماعی
 ،در آسيب شناسی روانی  ،يادگيری رفتار های خاص و واکنش های عاطفی مورد توجه است ،ولی به طور
فزاينده ای بر نقش انتظارات مختل کننده و خود پنداره نيز تاکيد می کند .ممکن است فرد به اشتباه
انتظار داشته باشد که از پی بعضی از حوادث ،رويدادهای دردناکی اتفاق بيفتد و يا بعضی از موقعيت ها با
درد همراه باشد .بتابراين ،ممکن است طوری عمل کند که گويی از موقعيت های خاصی اجتناب می
نمايد و يا به نحويرفتار کند که موجب ايجاد موقعيتی شود که سعی داشت از آن اجتناب کند .به عنوان
مثال  ،فرد فکر می کند نزديکی به ديگران با درد و ناراحتی همراه است ،پس با ساير افراد به طرزی
خصمانه رفتار می کند و در نتيجه ،از سوی آنها طرد می شود و لذا انتظار وی در اين مورد که نزديکی به
ديگران به نااميدی و طرد منجر خواهد شد ،تاييد می شود.فرآيندهای شناختی به دليل خودارزيابی های
مختل کننده و به خصوص ،از نظر خودکارآمدی ضعيف يا ناکارآمدی درک شده نيز نقشی در آسيب
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شناسی روانی بازی می کنند .خودکارآمدی ادراک شده ،برداشتی است که در آن فرد می تواند به انجام
تکليفی بپردازد که الزمه يک موقعيت است و يا با آن انطباق دارد .در ناکارآمدی ادراک شده  ،فرد
احساس می کند که قادر نيست تکليفی را به انجام برساند که الزمه يک موقعيت است و يا با خواسته
های آن در موقعيت در انطباق است .بنابراين ،در نظريه شناختی اجتماعی ،اين ناکارآمدی ادراک شده
است که نقش اصلی را در اضطراب و افسردگی افراد بازی می کند  .معتقد است که افراد مبتال به
اضطراب اجتماعی عمدتاً از لحاظ باورهای مختل درباره کارآمدی خود و نه از لحاظ مهارت های اجتماعی
واقعی ،با ديگران متفاوتند .از نظر بندورا درمانگر بايد شرايط محيطی توانا سازی فراهم کند تا افراد مبتال
به هراس و استرس بتوانند عليرغم باورهايشان عملکرد موفقی داشته باشند .او تقسيم تکاليف دشوار يا
ترس آور به تکاليف کوچکتر را به عنوان روشی برای تحقق اين امر پيشنهاد می کند( .)48خودکارآمدی
همچنين نقش محوری در خودگردانی حاالت هيجانی و سالمت روان افراد دارد .افراد با خودکارآمدی
قوی ،استقامت و پشتکار بيشتری داشته و کمتر مضطرب و افسرده اند .آنها بيشتر موفق بوده و کمتر
مستعد آسيب های اجتماعی روانی همچون اعتياد يا اختالل های روان آزردگی هستند .افرادی که باور
دارند می توانند تهديد های بالقوه را کنترل نمايند کمتر از کسانی که باور به توانايی در ا دارة تهديد های
بالقوه را ندارند ،برانگيختگی و اضطراب را تجربه می کنند .از طرف ديگر عدم خودکارآمدی در رسيدن به
اهداف مطلوب بر ارزيابی فرد از ارزشمندی خود و احساس رضايتمندی وی تاثير می گذارد و می تواند
باعث احساس افسردگی  ،غمگينی و بيهودگی گردد(.)49قضاوت در مورد خودکارآمدی شخصی  ،مفهوم
مرکزی در احساس بی کفايتی فرد افسرده است .عدم خودکارآمدی در اثرگذاری بر وقايع و شرايطی که
به طور معنی دار در زندگی فرد دارای ارزش هستند و همچنين ناتوانمندی برای دريافت تقويت کننده
های محيطی ،احساس غم ،نااميدی و اضطراب را در فرد برمی انگيزاند(.)50
کارکردن در حوزه مشاغل وابسته به پزشکی به داليل مختلف چالش برانگيز است ،زيرا که نوع
کار مستلزم سرعت عمل بوده و ماهيت آن در حال تغيير ميباشد و مهمتر از همه اين که شغل کارکنان
مراکز علوم پزشکی نيازمند توجه و ارائه مراقبت دائم و تعامل با مراجعان و وابستگان آنها است که غالباً
ممکن است در بحران بيماری های همه گير يا بومی به سربرند .بنابراين بنابراين ،با آموزش مديريت
استرس و راهبردهای مقابله ای متناسب در کارکنان علوم پزشکی ،می توان پيامدهای عدم کنترل
استرس در مورد جامعه را تغيير داد .آموزش مديريت استرس با روابط اجتماعی و همچنين سازگاری
اجتماعی،هيجانی و شغلی بهتر کارکنان با جامعه مرتبط است و اين امر با خودآگاهی باال مرتبط است.
همچنين مديريت موقعيت ها نوعی راهبرد مقابله ای محسوب می شوند و هر راهبردی که بتواند به
کاهش موقعيت فشار زا کمک نمايد راهبرد مناسبی به شمار می رود ،زيرا استفاده از راهبردهای مقابله
ای بستگی به شرايط و موقعيت دارد و نمی توان آنها را به مناسب و نامناسب تقسيم کرد .راهبردهای
مسئلهمدار مقابله ای شامل (رفتارهای حل مسئله و جستوجوی حمايت اجتماعی) ،راهبردهای
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هيجانمدار شامل (اضطراب و خودانتقادی) و راهبردهای اجتنابی شامل(تفکر آرزومندانه و انکار
مشکالت) می گردند .به عنوان مثال  ،هنگامی که فرد از راهبردهای سازنده حل مسئله ،مانند
مسئوليت پذيری استفاده می کند مسئوليت حوادث پيش آمده را می پذيرد .در چنين شرايطی برای
رسيدن به اطالعات صحيح و مناسب تالش می کند که اين امر می تواند باعث حل مناسب مسئله
شودو فرد ديدگاهی خوش بينانه توام با احساس کنترل وکارآمدی بر موقعيت داشته باشد .در مقابل
فردی که به راهبردهای مقابله ای نادرست متوسل می شود ،به علت تعبير و تفسير نادرست از موقعيت
ممکن است به نتيجه نادرستی برسد و تصميم غيرواقع بينانه ای بگيرد که ناشی از ناکارآمدی خود می
باشد .اين موضوع باعث می شودفرد شرايط موقعيت و محرک ها را خارج از کنترل و توان خود و
اتفاقات و حوادث را مربوط به شانس و ساير عوامل غيرقابل کنترل بداند .به دنبال چنين باور و
ديدگاهی ممکن است به جای تفکر مثبت ،سازنده و قابل کنترل ،همه چيز را به عوامل ماورايی نسبت
دهد و در قبال حوادث به وجود آمده احساس مسئوليت نکند و خود را اسير حوادث و درمانده احساس
کندو سرانجام تسليم رويدادها و حوادث شود که همه اين موارد ناشی از ناکارآمدی فرد است .فرد با به
کار بستن سبک مقابله کارآمد مسئله مدار از مهارت های شناختی برای حل مسئله استفاده می کند .بر
اين اساس ،راه های مقابله با مشکل مستقيماً بررسی می شود و معموالً با يافتن راه حل های مناسب برای
مشکل ،رضايت روان شناختی حاصل می شود .از سوی ديگر ،اين وضعيت آشفتگی هيجانی را کاهش
داده و باعث نظم و انسجام فکری می شود .در سايه انسجام فکری و آرامش به دست آمده منبع استرس
نيز بهتر شناسايی شده و ممکن است به صورت قابل کنترل ارزيابی شود .شناخت منبع کنترل ،از يک
سو ،و قابل کنترل ارزيابی کردن آن ،از سوی ديگر ،به افزايش سالمت روانی کمک می کند .
در نتيجه چنانچه استرس به طور صحيح و درست از طريق اموزش های مناسب استرس مديريت
شود نه تنها سالمت افراد را به خطر نمی اندازد بلکه فرد را در برابر شرايط مشابه در آينده واکسينه می
کند .داشتن مهارت هايی که به فرد کمک می کنند تا در مسير دست يابی به موفقيت ها استرس کمتری
داشته باشد عالوه بر افزايش سالمت روانی ،سبب کارايی باالتر او می شود؛ مهارت های کنترل استرس
می تواند بر خلق مناسب فرد در محيط های آموزشی نيز مؤثر باشد
پژوهش حاضر از نظر زمانی به سال 1399حدود میباشد واگر بخواهيم نتايج را تعميم دهيم ،بايد
جانب احتياط را در نظر داشت .و محدوديت دوم پژوهش هم اينکه به ابزار اندازهگيری متغيرها که
فقط ازمصاحبه و پرسشنامه استفاده گرديده است و از ساير روشهای اندازهگيری مانند مشاهده و يا
مراجعه به اسناد استفاده نشده است.
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پیشنهادها
با توجه به اينکه سبکهای مقابله ای مساله مدار و منطقی میتواند اثر مثبتی بر شاخص
خودکارآمدی کارکنان داشته باشد لذا به متوليان امر توصيه میشود از دانش،توان وتجربه روان شناسان
خبره در شناساندن و معرفی دقيق و مستمر سبکهای مقابله ای مساله مدار به کارکنان بهره برداری
نمايند تا شاهد اثرات سودمند آن در ادارات و سازمان های دولتی باشيم.
پيشنهاد می شود با توجه به تاثير انکارناپذير شيوهای مقابله با استرس بر سطح خودکارآمدی اين
موضوع در سند جامع نظام آموزشی کارکنان کشور بويژه کادر درمان و علوم پزشکی گنجانده شود.
پيشنهاد می شود برای افزايش اعتبار روش های درمانی استرس شغلی کارکنان و قابليت تعميم
پذيری آنها شيوه های مداخله توسط متخصصان متفاوتی اعمال گردد.
پيشنهاد می شود تدوين برنامه ای سازمان يافته که بر اساس آنها آموزش مديريت استرس
کارکنان متناسب با رده ها و سطوح متفاوت شغلی با برگزاری دوره های آموزشی ويژه امکان پذير
باشد
پيشنهاد می شود مطالعات طولی بر روی شناخت عوامل موثر بر کاهش استرس شغلی کارکنان و
مديران سازمان های دولتی ،با استفاده از تاثير راهبردهای مختلف شناختی رفتاری آموزش ها وافزايش
بهبودی متغيرهای مورد مطالعه در اين گروه و ساير افراد و سازمان ها با رصد طوالنی مدت انجام شود.
با توجه به اين که پژوهش حاضر بر روی کارکنان سازمان های دولتی انجام گرفته است  ،لذا
پيشنهاد می شود در اين راستا پژوهشی با نمونه ساير مشاغل از جمله سازمان های خصوصی انجام
گيرد و نتايج پژوهش های اين تحقيق ها موردمقايسه تطبيقی و تجزيه و تحليل قرار گيرد.
تکرار پژوهش های مشابه با مشارکت کنندگان بيشتر و با همگنی باالتر و پيگيری مشارکت
کنندگان در فواصل زمانی مشخص و به مدت طوالنی تر  ،می تواند نتايج قوی تر و راهکارهای عملی
تری را در خصوص کارکنان حاصل نمايد.
دوره های آموزشی جهت رشد باورهای خودکارآمدی و مديريت استرس در مورد نحوه برخورد
مديران سازمان های با کارکنان با استرس باال بويژه در ايام بيماری های همه گير جهانی و بومی برگزار
شود.
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چکیده
پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی آموزش راهبردی و تبیین نقش آن در توسعه منابع انسانی انجام شده است .اين
پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی میباشد که از روش آمیخته از نوع اکتشافی بهعنوان روش پژوهش استفاده کرده است.
جامعه مشارکتکنندگان در بخش کیفی  27نفر و کمی  400نفر از متخصصان حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی و
استراتژی گروه خودروسازی سايپا بهعنوان مشارکتکننده استفاده شده است .از روش نمونهگیری هدفمند در بخش کیفی و
تصادفی طبقهای در بخش کمی استفاده شده است .ابزار جمعآوری دادهها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمهساختاريافته
و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته بود .برای تجزيهوتحلیل دادهها در بخش کیفی از نرمافزار  Excelو کمی
از نرمافزار  AMOSو  SPSS19استفاده شد .روش تجزيهوتحلیل دادهها در بخش کیفی شامل روش دادهبنیاد (کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی) در بخش کمی از روش تحلیل مسیر ،همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی استفاده شده است .نتايج
اين پژوهش در بخش کیفی منجر به شکلگیری الگوی آموزش راهبردی باهدف توسعه منابع انسانی در گروه خودروسازی
سايپا شد و در بخش کمی تأثیر الگوی آموزش راهبردی در تبین توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت .يافتههای
پژوهش نشان میدهد که آموزش راهبردی بهصورت مستقیم و معنیدار بر عواملی چون توسعه فردی و توانمندسازی،
تسهیم دانش و بهبود عملکرد فردی و بهرهوری کارکنان تأثیر دارد .اين نتايج ،انطباق و همسويی اين پژوهش با تحقیقات
پیشین را تأيید میکند .يافتههای اين پژوهش میتواند دﻻلتهای کاربردی و عملیاتی در راستای توسعه منابع انسانی در
گروه خودروسازی سايپا ارائه دهد.
کلیدواژگان :آموزش راهبردی ،توسعه منابع انسانی،گروه خودروسازی سايپا ،نظريه داده بنیاد،روش آمیخته

 1این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول میباشد.
 2دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران( .مسئول مکاتبات)borjikhani@gmail.com :

 3استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دکترای مدیریت آموزشی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران.
 4استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دکترای مدیریت آموزشی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران.
 5استادیار ،عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،وزارت آموزش و پرورش ،تهران ،ایران.

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال هشتم ،شماره  ،30پايیز1400

308

مقدمه
در محیط پررقابت امروز نیروی انسانی بهعنوان يکی از دارايیهای اصلی هر سازمان و نقش آن در
موفقیت آن سازمان غیرقابلانکاراست .در نتیجه مجهز کردن اين دارايی منحصربهفرد به اطالعات،
دانش و مهارت باهدف به حداکثر رساندن عملکرد شغلی ،ضروری به نظر میرسد ( .)1در جهان امروز
آنچه بیش از همه دارای اهمیت میباشد ،توسعه نیروی انسانی است .اقتصاددانان معتقدند آنچه را که
در نهايت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی يک کشور را تعیین میکند ،منابع انسانی آن
کشور است ،نه سرمايه و يا منابع مادی ديگر ( .)2مهمترين مؤلفه سازمانی که در سازگاری ،بقا و توسعه
بنگاهها با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی میتواند مؤثر واقع گردد ،سرمايه دانشی يا منابع انسانی
سازمان ها است.سازمان ها بايستی بتوانند با به کارگیری سیستم های آموزشی و يادگیری هدفمند و
استراتژيک سازگار با مأموريت ،اهداف و استراتژی های سازمانی ،از عهده توسعه و نوسازی و افزايش
سرمايه دانشی و فکری و پرورش منابع انسانی خود برآيند ( .)3سازمانهای امروزی از ارکان مهمی از
قبیل سرمايه ،منابع انسانی ،فناوری و مديريت تشکیل يافته اند که به زعم بسیاری از صاحب نظران،
منابع انسانی مهمترين رکن در اين بین است.زيرا کارآيی سازمان ها منوط به انجام وظايف درست و
صحیح اين نیروها درحوزه های صف وستادی است .لذا تأمین اين سرمايه انسانی مستلزم انجام
فعالیتهای آموزشی منظم در تمامی سطوح سازمانی است ( .)4نظام آموزش ،فعالیت های توسعه و
بهسازی افراد را هدف قرار می دهد بنابراين اختصاص يک موقعیت برجسته به اين امر در برنامهريزی
استراتژيک سازمانی ،به بازسازی فرهنگ مناسب توسعه کمک با ارزشی میکند .آموزش و توسعه در
راستای تحقق اهداف راهبردی سازمان به اجرا در می آيد و منافعی برای افراد و سازمان از جمله؛
سودآوری ،کسب مزيت رقابتی ،افزايش دانش شغلی دارد( .)5مديريت بر آموزش منابع انسانی با نگاه
راهبردی ،مديريت با ارزشترين سرمايههای سازمان يعنی نیروی کار قلمداد می شود .مزيت رقابتی
سازمان ها بیش از هر چیز ،اساساً به کیفیت آن بستگی داردکه آموزش تاثیر بسزايی در ارتقاء آن
دارد( .)6آموزش راهبردی نقش مهمی در جهت گیری و توسعه افراد در آينده ايفا میکند و برای اداره
و انجام عملیات مورد نیاز و ضروری سازمانی ترکیب« دانش ،مهارت و استعداد « را برای سازمان ها
فراهم می کند( .)7امروزه صنعت خودروسازی کشوربا چالشهايی نظیر "تحريمهای بینالمللی اقتصادی
و صنعتی ،تغییرات سريع و پرشتاب تکنولوژيکی ،خواستههای متنوع مشتريان ،انتظارات زياد ذينفعان،
الزامات قانونی و زيست محیطی و مديريت کیفیت" مواجه است .صنعت خودرو در آستانه يک تغییر
بزرگ است و فنآوری عامل پیشران اين تغییراست که توسط الزامات قانونی ،جمعیتی و زيستمحیطی
شکل داده میشود .پیشرفتهای تکنولوژيکی و الزامات زيستمحیطی خودروسازان جهان را به سمت
تولید خودروهای پاک و هوشمند سوق میدهد ( .)8هفت تغییربزرگ تکنولوژيکی را در سطح بین
المللی برای صنعت خودرو پیشبینی شده که عبارتند از-1:تبديل سوختهای فسیلی به سوختهای
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جديد-2.سبکترکردن وزن خودروها-3خودروهای هوشمند خودران -4ارتقا توانمندیهای زنجیره
تأمین -5رقبای جديد-6راننده مشترک و در حال تغییر -7اينترنت خودروهای آينده را نام برد؛ لذا با
بررسی چالشها و تغییرات فوق الذکر ،ضرورت و اهمیت آموزش راهبردی با نگاه به آينده برای منابع
انسانی شاغل در صنعت خودروسازی را دوچندان نموده است( .)9صاحبنظران در تاکید بر اهمیت نقش
آموزش،نظريهها و ديدگاههای گوناگونی را ارائه دادهان د و اعتقاد دارند که آموزش روش استفاده شده
جهت کسب مهارت و دانش کارکنان برای انجام کارهايشان است( .)10به عبارت ديگر آموزش به عنوان
يک موضوع انتقادی مديريت سرمايه انسانی و همچنین سريعترين بخش افزايش کارايی کارکنان است.
آموزش بعنوان طرحهايی برای بهبود کارآيی کارکنان ،توانايیهای فیزيکی و ذهنی کارکنان در راستای
فرايندهایکاری کارآمد است( .)11آموزش بیانگر تالش برنامهريزی شده سازمان جهت تسهیل
يادگیری شايستگی های مرتبط با شغل کارکنان که شامل دانش ،مهارت ها يا رفتارهايی است که برای
موفقیت عملکرد شغلی مهم و ضروری است(.)12اصطالح آموزش به مفهوم تغییر دانش ،نگرش و تعامل
با همکاران است( .)13همچنین آموزش در تعريفی ديگر به معنی ايجاد فرصت مناسب و نوعی تالش
در جهت بهبود عملکرد در ارتباط با مسائل حوزه مربوطه میباشد ( .)14آموزش تجربهای مبتنی بر
يادگیری و به منظور ايجاد تغییرات نسبتاً پايدار در فرد ،تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی،
توانايیها ،تغییر مهارت ها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی نمايد( .)15از يک نگاه ديگر آموزش يک
وظیفه اساسی در سازمان ها و يک فرايند مداوم و همیشگی است.آموزش نوعی سرمايه گذاری مفید و
يک عامل کلیدی در توسعه می باشد که اگر به درستی و شايستگی برنامه ريزی و اجرا شود ،می تواند
بازده قابل مالحظه ای داشته باشد ( .)16اجرای آموزش و توسعه نیروی انسانی سبب می شود تا افراد
بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط ،بطور مؤثر فعالیت هايشان را ادامه داده و برکارايی و
اثربخشی خود بیفزايند.در جامعه ای که به سرعت در حال دگرگونی است آموزش کارکنان نه تنها
مطلوب است بلکه فعالیتی است که هر سازمانی بايد برای آن منابعی را در نظر بگیرد تا همواره منابع
انسانی کارآمد و مطلعی در اختیارداشته باشد ( .)17بهطور عمده دو دلیل اساسی برای نیاز سازمان به
آموزش با رويکرد استراتژيک وجود دارد :اولین دلیل آن است که تغییرات تکنولوژی ،فشار شديدی بر
سازمان و مديريت آن وارد میکند بهگونهای که پرداختن به آنها نیاز به کارکنانی با انواع خاصی از
مهارتها و توانمندیهای خاص را ايجاب مینمايد .دومین دلیل آنکه قابلیت جايگزينی مهارتهای
مختلف و تقاضای نسبی متغیر برای يادگیری و بازآموزی مهارتهای فعلی ،جنبههای تحريککنندهای
از هر برنامه آموزشی در حال رشد است میبايست بهجای برنامههای ثابت آموزشی بهعنوان نقطه آغاز
برنامهريزی استراتژيک آموزش و تلفیق آموزش با استراتژی سازمانی به حساب آيد (.)18
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1

پژوهش هايی در رابطه با آموزش راهبردی و توسعه منابع انسانی انجام شده است .شوت و هاريس ()19
در پژوهشی گزارش دادند که آموزش نیروی انسانی نقش مهمی در هماهنگسازی صنعت در درون و
تعامل با محیط بیرون دارد و رابطه معنی داری بین آموزش نیروی انسانی با اثربخشی فرايندهای کاری
در صنعت وجود دارد .انگتوا )20( 2در پژوهشی نشان می دهد که داشتن يک برنامه آموزش راهبردی و
بلندمدت ،نه تنها منتج به بهبود عملکرد فردی و سازمانی بصورت پايدارمی گردد بلکه سبب ارائه
خدمات با کیفت و در نهايت افزايش رضايت مشتريان می گردد ورابطه معنی داری بین برنامه های
آموزشی هدفمند و بهبود عملکرد فردی و سازمانی وجود دارد .فوتیس و میتساکیس )21(3درپژوهشی
بیان کردندکه سازمان ها بايد دوباره نقش مهم توسعه منابع انسانی راهبردی را در نظر بگیرند و سیاست
های آموزش و توسعه منابع انسانی و شیوه های مرتبط با رقابت فردی و سازمانی و تغییر و رشد را مورد
توجه قراردهند .فرانکلین)22(4در پژوهشی ،آموزش و توسعه را يک فرايند حیاتیمی داند وگزارش دادند
که بهبود عملکردکارکنان به آمورش وتوسعه بستگیدارد و رابطه معنادار ومثبتی بینآموزش استراتژيک
وعملکردکازکنان وجوددارد.ويچت)23(5در پژوهشی بیان می کند که آموزش تأثیر بسزايی درهمسوسازی
استراتژیهای کسب وکار با رقابتپذيری شرکت ها دارد .لذا هرچه درک و شناخت متخصصان آموزش و
توسعه از همراستايی استراتژی و آموزش بیش تر باشد ،همسويی بیشتری بین کسب وکار و آموزش
ايجاد و موجب افزايش رقابت پذيری شرکت ها می گردد .مبیتا ،آنزيا )24( 6در پژوهشی گزارش دادند
که متناسب با هر نوع استراتژی کسب و کار ،آموزش خاصی برای توسعه نیروی انسانی نیاز است .برنامه
های آموزشی و توسعه ای بايد در چارچوب چشم انداز و استراتژی های کسب و کار تدوين و همسو با آن
در شرکت ها اجراگردد .بیگدلی مجرد و همکاران )25( ،در پژوهشی نشان می دهد که آموزش راهبردی و
يادگیری محور تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر تسهیم دانش ،توسعه حرفه ای و استراتژی های منابع
انسانی دارد .اتابکی و همکاران ( )26در پژوهش خود گزارش دادند که همبستگی معناداری بین آموزش
و بهسازی سرمايه های انسانی با رويکرد استراتژيک وجود دارد .عصار و همکاران ( )27در پژوهشی بیان
داشتند ازنظرخبرگان چهارمتغیر:چشم اندازو مأموريت ،اهداف وراهبردها ،قوانین ومقررات و فرهنگ
سازمانی تاثیر بسزايی در همسوسازی اهداف آموزش و توسعه منابع انسانی و اهداف کالن پلیس حرفه
ای ناجا دارد .شکرزاده و همکاران ( ،)28در پژوهشی گزارش دادند که استراتژی آموزش و توسعه منابع
1 - Short, T. & Harris, R
2 - Engetou ,E
3- Fotios V. Mitsakis
4 - Franklin .D. K
5 - Vichet ,S
6- Mobita.A
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انسانی بر تسهیم دانش در سازمان تاثیر دارد .اريک )29(1در پژوهشی نشان داد که آموزش هدفمند و
راهبردی تاثیر مثبتی در بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان دارد.بررسی ها و مطالعات انجام گرفته بر
روی پیشینه های مرتبط با موضوع پژوهش نشان می دهد که عمده پژوهش ها در حوزه آموزش و توسعه
منابع انسانی شاغل در صنعت خودروسازی با رويکرد واکنشی بوده است .اما تغییرات سريع فناوری های
پیشرفته ودانش های جديد طراحی ،ساخت وتولید درصنعت خودرو،نیازمند برنامه ريزی آموزشی با ماهیت
راهبردی وفراکنشی می باشد.در اغلب شرکت های خودروسازی همسويی هدفمند و پايداری بین آموزش
و توسعه منابع انسانی با برنامه ها واستراتژیهای خرد وکالن سازمانها وجود ندارد و به همین دلیل
برنامه های آموزشی اثربخشی ﻻزم را ندارند .لذا با توجه اهمیتی که آموزش راهبردی بر توسعه منابع
انسانی دارد و از آنجاکه پژوهش های قابل توجهی در اين زمینه انجام نشده است پژوهشگران برآن شده
اند تا ابتدا به طراحی الگ وی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی پرداخته وسپس نقش اين
الگو بر توسعه و توانمندسازی منابع انسانی را مورد بررسی قرار دهند.جدول شماره  1خالصه پژوهش ها
را به شرح ذيل نشان می دهد.
جدول.1خالصه پژوهش ها ( منبع  :يافته های تحقیق)
پژوهشگر

سال

نتیجه پژوهش

کدها  ،مفاهیم و مقوله ها

شوت و
هاريس

2016

آموزش راهبردی نقش مهمی درهماهنگ
سازی صنعت دردرون سازمان وتعامل با محیط
بیرون ازسازمان دارد .همچنین رابطه معناداری
بین آموزش نیروی انسانی بااثربخشی
فرايندهای کاری در صنعت وجود دارد.

کد ها :هماهنگ ساز ،تعامل با محیط ،آموزش نیروی انسانی ،
اثربخشی فرايندهای کاری
مفاهیم :تسهیل گری آموزش راهبردی  ،هوشیاری محیطی ،
نتیجه گرايی
مقوله  :بینش استراتژيک ،کسب و کار محور

انگتوا

2017

برنامه آموزش راهبردی و بلند مدت ،نه تنها
منتج به بهبودعملکرد فردی وسازمانی بصورت
پايدار بلکه سبب ارائه خدمات با کیفیت و در
نهايت افزايش رضايت مشتريان می گردد.

کدها  :بهبود عملکرد فردی و سازمانی ،بهبود پايدار ،کیفیت
خدمات  ،رضايت مشتريان
مفاهیم :توسعه فردی  ،توسعه سازمانی ،ذينفع محور
مقوله  :توسعه محور ،کسب و کار محور

فوتیس و
میتساکیس

2017

آموزش راهبردی درتوسعه فردی،رقابت
پذيری ،تغییر و توسعه سازمانی تاثیر بسزايی
دارد و سازمان ها بايد به اين امر توجه فراوان
داشته باشند.

کدها  :توسعه فردی ،رقابت پذيری ،تغییر ،توسعه سازمانی
مفاهیم  :توسعه فردی  ،توسعه سازمانی ،شرايط کسب و کار
مقوله  :توسعه محوری ،کسب و کار محور

فرانکلین

2014

آموزش و توسعه را يک فرايند حیاتی می داند
و اعتقاد دارد که بهبود عملکرد کارکنان به
آمورش و توسعه بستگی دارد و رابطه
مستقیمی بین آموزش استراتژيک و عملکرد
کارکنان وجود دارد.

کدها  :آموزش،توسعه فردی ،بهبود عملکرد
مفاهیم  :توسعه فردی
مقوله  :توسعه محوری

ويچت

2009

آموزش راهبردی تأثیر بسزايی در همسوسازی
استراتژی های کسب و کار با رقابت پذيری
شرکت ها دارد .لذا هرچه درک و شناخت
متخصصان آموزش از همراستايی استراتژی

کدها  :همسوسازی  ،همراستايی  ،رقابت پذيری  ،چشم انداز
دقیق  ،درک کارکنان تعامل آموزش و استراتژی سازمان ،رقابت
پذيری
مفاهیم  :توسعه فردی  ،توسعه سازمانی ،شرايط کسب و کار ،

-Eric.O.D

1
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کسب و کارو آموزش بیشتر باشد ،همسويی
بیشتری بین کسب وکار و آموزش ايجاد و در
نتیجه موجب افزايش رقابت پذيری شرکت ها
می گردد.

هوشمندی ،فراکنشی
مقوله  :توسعه محوری ،کسب و کار محور ،چابکی

مبیتا آنزيا

2004

متناسب با هر نوع استراتژی کسب و کار،
آموزش خاصی برای توسعه نیروی انسانی نیاز
است .برنامه های آموزشی و توسعه ای بايد
در چارچوب چشم انداز و استراتژی های
کسب و کار تدوين و همسو با آن در شرکت
ها اجرا تا اثربخشی آموزشی محقق گردد.

کدها  :همسوسازی  ،همراستايی آموزش با استراتژی کسب و
کار  ،توسعه نیروی انسانی  ،چشم انداز دقیق  ،آموزش اثربخش،
مفاهیم  :توسعه فردی  ،توسعه سازمانی ،شرايط کسب و کار ،
بینش استراتژيک
مقوله  :توسعه محوری ،کسب و کار محور ،استراتژی محور

بیگدلی مجرد
و همکاران

2016

آموزش راهبردی و يادگیری محور تأثیر
مستقیم بر تسهیم دانش ،توسعه حرفه ای و
استراتژی های منابع انسانی دارد.

کدها :آموزش راهبردی ،يادگیری محوری ،تسهیم دانش ،توسعه
حرفه ای  ،استراتژی های منابع انسانی ،
مفاهیم  :توسعه فردی و سازمانی  ،بینش استراتژيک ،شرايط
کسب و کار  ،فراکنشی و هوشمندی
مقوله  :توسعه محوری ،کسب و کار محور ،چابکی

اتابکی و
همکاران

206

همبستگی معناداری بین آموزش و بهسازی
سرمايه های انسانی با رويکرد استراتژيک
وجود دارد.

کدها :آموزش راهبردی ،بهسازی ،رويکرد استراتژيک ،سرمايه
انسانی
مفاهیم  :توسعه فردی و سازمانی  ،بینش استراتژيک ،شرايط
کسب و کار  ،فراکنشی
مقوله:توسعه محوری،کسب وکار محور،استراتژی محور و چابکی

عصار و
همکاران

2015

چشم انداز ،مأموريت ،اهدا ف ،راهبردها،
قوانین ومقرراتو فرهنگ سازمانی تاثیر
بسزايی در همسوسازی اهداف آموزش و
توسعه منابع انسانی در سازمان دارد.

کدها :چشم انداز ،ماموريت  ،اهداف  ،راهبردها  ،قوانین ،
مقررات و فرهنگ سازمانی آموزش راهبردی ،بهسازی  ،رويکرد
استراتژيک  ،سرمايه انسانی
مفاهیم  :بینش استراتژيک  ،ضابطه مندی  ،ساختارمندی و
توسعه فردی
مقوله  :توسعه محوری ،کسب و کار محور ،استراتژی محور و
ساختار محوری

شکرزاده و
همکاران

2013

آموزش با رويکرد راهبردی بر توسعه منابع
انسانی و تسهیم دانش در سازمان تاثیر دارد.

کدها :رويکرد استراتژيک ،تسهیم دانش توسعه منابع انسانی
مفاهیم  :بینش استراتژيک  ،توسعه فردی ،توسعه سازمانی
مقوله  :توسعه محوری ، ،استراتژی محور و ساختار محور

اريک

2012

آموزش هدفمند و راهبردی تاثیر مثبتی در
بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان دارد

کدها :آموزش هدفمند  ،راهبردی  ،بهره ور ،بهبود عملکرد
مفاهیم  :هوشمند  ،آينده محور ،بهره ور بینش استراتژيک،
توسعه فردی،
مقوله  :توسعه محوری ، ،استراتژی محور و چابک

بنابراين در اين پژوهش محقق به دنبال پاسخگويی به سه سوال اساسی می باشد که عبارتند از :
-1الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودروسازی چگونه بايد باشد؟
-2ارتباطابعادومولفههایآموزش راهبردی باهدف توسعه منابع انسانیدرصنعتخودروسازیچگونه است؟
-3اعتبارسنجی الگوی آموزش راهبردی باهدف توسعه منابع انسانی درصنعت خودروسازی چگونه است؟
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تعریف آموزش راهبردی
آموزش راهبردی بیانگر فرآيندی است که چگونگی انجام کارهای اصلی يک مجموعه آموزشی را هدايت
و رشدپايدار آن را با همکاری کلیه بخش های سازمانی از طريق بکارگیری روش های علمی جهت
شناسايی،تدوين ،اجرا و ارزيابی استراتژی های آموزشی در چارچوب استراتژی های کالن منابع انسانی و
سازمان به سمت آينده فراهم می آورد .عیدی و خراسانی( )30آموزش راهبردی ،به صورت فراکنشی در
سازمانعمل می نمايدکه با در نظر گرفتن تغییرات و شرايط حال و آينده محیط و جامعه بیرون سازمان
و بازخوردهای دريافتی حاصل از آن به تحقق اهداف آموزشی همسو با اهداف کالن سازمان می
پردازد.کافمن و هرمن( ) 31آموزش و بهسازی استراتژيک با حمايت از استراتژی های کسب وکار ،با
اقدامات و فعالیت های آموزشی مناسب سازمان را جهت نیل به موفقیت ها و اهداف از پیش تعیین شده
کمک و موجب خلق ارزش در سازمان می گردد .نوئه ()12بنابراين الگوی آموزش راهبردی مدنظر در
اين پژوهش از مقوﻻتی همچون استراتژی محور،چابکی،ساختارمحور،کسب وکارمحور و توسعه محور
شکل گرفته که با توجه به درک شرايط و تغییرات حال و آينده محیط داخل و خارج از سازمان به
توسعه منابع انسانی میپردازد.
روش پژوهش
پژوهش حاضربا هدف طراحی الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی انجام شده است.
مطالعه موردی اين پژوهش،گروه خوروسازی سايپا می باشد.اين پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی می
باشد که از روش آمیخته از نوع اکشتافی(کیفی-کمی) به عنوان روش پژوهش استفاده کرده است .به
اين صورت که در بخش کیفی از روش کیفی داده بنیاد برای شکل دادن به مدل نظری استفاده شد و
در بخش کمی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی پیرسون برای تبیین رابطه آموزش راهبردی
و توسعه منابع انسانی استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان متخصص
در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی واستراتژيک گروه خودروسازی سايپا بودند که با استفاده از
نمونه گیری هدفمند تعداد 27نفر برای انجام مصاحبه انتخاب شدند.منطق نمونه گیری در بخش کیفی،
قاعده اشباع نظری بود.جامعه آماری پژوهش برای بخش کمی هم شامل 400نفر از متخصصان آموزش
و توسعه و استراتژيک گروه خودروسازی سايپا بود که با استفاده از فرمول کوکران ،به عنوان مشارکت
کنندگان تحقیق انتخاب شدند ک ه برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده
شد.ابزار جمع آوری دادهها دربخشکیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاريافته ودر بخشکمی شامل پرسشنامه
محقق ساخته آموزش راهبردی بود.پرسشنامه محقق ساخته دارای 45گويه می باشد که پنج مولفه
ساختار،استراتژی،کسب وکار،توسعه وچابکی را مورد سنجش قرار می دهد.ضريب بدست آمده از آلفای
کرونباخ جهت پايايی پرسشنامه محقق ساخته برابر 0/87می باشد .با توجه به اين که ضريب بدست آمده
بیشتراز 0/7است؛ نشان دهنده پايايی ﻻزم می باشد .ابعاد اين پرسشنامه توسط تحلیل عاملی اکتشافی
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تعیین شده و سپس توسط تحلیل عاملی تأيیدی مورد تأيید قرارگرفته است .تجزيه و تحلیل دادهها در
بخش کیفی در سه مرحله کدگذاری باز،کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی انجام شد.درمرحله کدگذاری
باز ،نام گذاری و طبقه کردن داده ها انجام شد.در مرحله کدگذاری محوری به کشف روابط بین کدها و
طبقه ها پرداخته شد تا مقوله های اصلی استخراج شوند و در مرحله کدگذاری انتخابی هم نتايج گام های
قبلی به شکلی نظام مند در قالب مدل ارائه شد .برای تجزيه وتحلیل داده ها دراين پژوهش در بخش
کیفی وکمی از نرم افزار SPSS 19و AMOSوهمچنین از روش های آماری توصیفی واستنباطی استفاده
شد .
یافتههای پژوهش:
يافته های پژوهش در دو بخش کیفی وکمی ارائه می شود.در بخش اول ،ابتدا اطالعات توصیفی
مصاحبه شوندگان ارائه می شود و سپس نتايج تحلیلکیفی دادههای حاصل از مصاحبه بیان می شود .در
بخش دوم نیز نتايج توصیفی و استنباطی داده هایکمی بیان می شود.
الف( بخش کیفی) :اطالعات توصیفی مربوط به مصاحبه شوندگان به شرح زيرمی باشد.
در بخش کیفی22 ،نفر از خبرگان حوزه های آموزش ،توسعه و استراتژی( 16نفر مرد و  6نفر زن ) با
سطح تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس ودکترا درسمت های سازمانی مدير،رئیس و کارشناس با دامنه
سنی  31الی  60سال مشارکت داشتند.
سوال اول پژوهش :الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی درگروه خودروسازی سايپا
چگونه است؟ برای پاسخ به اين سوال دراين پژوهش عالوه برکدها ،مفاهیم ومقولههای استخراج شده از
يافته های پیشین مندرج در جدول شماره يک ،موارد ديگری هم پس از مصاحبه با خبرگان و تشکیل
گروه های کانونی با ترکیب برخی از کدها ومفاهیم ومقوله ها ،با کدگذاری دادهای جمع آوری شده،
80کد نهايی14مفهوم و 5مقوله اصلی استخراج و احصا گرديد .جدول شماره  2خالصه جريان استخراج
دادههای کیفی پژوهش و شکل شماره،1الگوی طراحی شده اين پژوهش را نشان می دهد.
جدول  .2خالصه جريان استخراج داده های کیفی پژوهش ( منبع  :يافته های تحقیق)
کدنهایی

مفاهیم

مقوله

بوروکراسی پايین
ساختار آموزش
فرهنگ سازمانی
معماری سازمان
رويکرد سازنده گرايی در آموزش

ساختارسازمانی(معماری و ساخت
مناسب دپارتمان آموزش راهبردی)

ساختارمحور
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کدنهایی

مفاهیم

هارمونی سازمانی

ساختارسازمانی(معماری و ساخت
مناسب دپارتمان آموزش راهبردی)

بازسازی در آموزش
انسجام سازمانی
سیستم مند
فرايند محور
استاندارد پذير
رعايت قواعد

نظام مندی (فرايندی و سیستمی بودن
آموزش راهبردی)

مقوله

ساختارمحور

نظام مندی (فرايندی و سیستمی بودن
آموزش راهبردی)
ضابطه مندی(استاندارد پذيری و
قانونمندی آموزش راهبردی)

محرک سازمان
پويا
تفويض اختیار
شفافیت
مديريت تغییر
يادگیری سريع
آموزش بهنگام
درک شرايط محیطی
تغییر پذيری در فناوری
تغییر پذيری در شرايط محیطی
انعطاف پذيری
طراحی سريع آموزش

فراکنشی بودن (بهنگام ،سريع
و انعطاف پذيری و تهاجمی بودن
آموزش راهبردی)

چابکی

محرک استراتژيک
اقتضا يی محور
برنامه ريزی از بیرون به درون
جانشین پروری
تحول گرا
آموزش با شیوه حل مسئله
نیازسنجی هوشمند
طراحی هوشمند دوره ها
فرايند آموزش هوشمندی
هوشمندی محصوﻻت آينده
هوشیاری محیطی
نیازسنجی هدفمند
دانش محوری

هوشمند( هوشیار آموزش راهبردی
نسبت به تغییرات ،فناوری ها  ،دانش
جديد و اينده)
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کدنهایی
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مفاهیم

مقوله

تکنولوژی محوری
دانشبری محصوﻻت آينده
دانايی محور
سواد فناوری

هوشمند( هوشیار آموزش راهبردی
نسبت به تغییرات ،فناوری ها  ،دانش
جديد و اينده)

حرفه ای ( يادگیری مبتنی بر شايستگی ها )
برنامه ريزی هوشمند
برنامه ريزی آينده نگر
برنامه ريزی هدفمند
برنامه ريزی دورنگر
آينده پژوهی
بازانديشی در آموزش

آينده محور( آينده نگر و برنامه
محوربودن آموزش راهبردی)
چابکی
آينده محور( آينده نگر و برنامه
محوربودن آموزش راهبردی)

بازآفرينی آينده
تسهیل گری درسازمان
بازآفرينی در آموزش
نوآوری در اجرا

خالق و نوآور(انعطاف پذی ،تسهیل
گری ،باز آفرينی آموزش راهبردی)

آموزش خالق
کار آفرينی
اقلیم سازمان
تحلیل محیطی
ماهیت کسب و کار
ضعف سازمانی
حمايت سازمانی
عدم ثبات اقتصادی
شرايط اقتصادی پايدار

شرايط کسب و کار (درک بهتر شرايط و
تغییرات محیطی ،قوتها ،ضعفها
،فرصت ها و تهديد های محیطی توسط
آموزش راهبردی)

سیاست های انبساطی

کسب و کار
محور

قوت های پیشبرنده
تهديدهای اقتصادی
رقبای پیشتاز
ايجاد ارزش در سازمان
ايجاد مزيت سازمان
انتخاب درست منابع
بهره وری سازمانی
مديريت بهینه منابع
سبک رهبری آموزش

بهره ور( خلق ارزش و مزيت و بهینه
سازی منابع در سازمان توسط آموزش
راهبردی)
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کدنهایی

مفاهیم

مقوله

بازخورد مديريتی
شیوه مديريت
منافع ذينفعان
کیفیت طلبی
منافع تامین کنندگان
منافع کارکنان

ذينفع محور( درک بیشتر منافع
ذينفعان ،مشتريان  ،کارکنان و
سهامداران با آموزش راهبردی)

کسب و کار
محور

منافع مشتريان
خواسته های ذينفعان
منافع سهامداران
همسويی استراتژيک
جامع نگری آموزش
تعالی گرا
تفکر استراتژيک
همراستا با اسناد باﻻدست
تعريف ماموريت
تعیین چشم انداز

بینش استراتژيک ( آموزش مبتنی بر
پیشرانه ها ( چشم انداز ،ماموريت ،
اهداف ،راهبردها و جامع نگری )

آموزش محتوا محور

استراتژی
محور

آموزش راهبردی
توسعه استراتژيک
بلوغ استراتژيک
بینش جهانی
آموزش اثربخش
هدف مدار
تحقق پذيری

نتیجه گرا( اثربخشی  ،نتیجه گرايی و
تحقق پذيری آموزش راهبردی)

ضمانت اجرای برنامه
سرمايه ساز
بهبود عملکرد سازمان
بومی سازی دانش
تسهیم دانش
دانش آفرينی
توسعه متوازن
توسعه سازمانی
توسعه پايدار

توسعه سازمانی ( بهبود عملکرد سازمانی
 ،دانش آفرينی  ،پايداری و توسعه
متوازن منابع سازمانی با آموزش
راهبردی)

توسعه محور
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مفاهیم

کدنهایی

مقوله

بهبود عملکرد فردی
توانمندی کارکنان
توسعه فردی (بهبود عملکرد فردی،
توانمندسازی کارکنان ،ارتقامهارت و
تغییر نگرش با آموزش راهبردی)

شايسته محوری
توسعه فردی
ارتقا دانش مهارتها
تغییر نگرش

مدل نهایی  :حاصل جمع بندی و خروجی نرم افزار و انجام بررسی های مربوطه منجر به ترسیم مدل
به شرح شکل شماره  1ذيل شده است که می توان تحت عنوان" الگوی آموزش راهبردی با هدف
توسعه منابع انسانی در گروه خودروسازی سايپا " نام برد.
فراکنشی
هوشمند

کسب و کار
محور

آیندهمحور
توسعه فردی
خالق

نتیجه گرا
توسعه سازمانی

بهرهور

نوآور

بینش استراتژیک

نظاممند
ذینفع محور

ساختارم

ضابطهمند

ند

ساختار محور

استراتژی محور

کسب و کار محور

توسعه محور

توسعه منابع انسانی
دانش شخصی ،مهارتهای سازمانی ،تواناییهای شغلی

آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی

شکل  .1الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی( منبع  :يافته های تحقیق)

چابکی
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ب( بخش کمی)
اطالعات توصیفی شرکت کنندگان در بخش کمی به شرح زير می باشد.
جدول  . 3اطالعات توصیفی شرکت کنندگان در پژوهش ( منبع  :يافته های تحقیق)

متغیر
جنسیت

تحصیالت

سن

سابقه

سطوح

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

130

% 69

زن

59

% 31

جمع

189

%100

کارشناسی

67

% 36

کارشناسی ارشد

99

% 52

دکتری

23

%12

جمع

189

%100

40-30

63

%33

50-41

117

% 62

 51به باﻻ

9

%5

جمع

189

%100

کمتر از  15سال

15

%8

15-20سال

55

%29

 20-25سال

40

%21

 30-25سال

79

%42

جمع

189

%100

نتايج يافته های توصیفی نشان می دهد که بیشتر شرکت کنندگان دراين پژوهش را مردان()69%
تشکیل می دهند .بیشترين دامنه سنی مربوط به سنین بین  41تا  50سال ( )%62می باشد و بیشترين
مقطع تحصیلی شرکت کنندگان به کارشناسی ارشد به میزان ( )%52تعلق دارد.
سؤال دوم پژوهش  :ارتباط مؤلفههای آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو
چگونه است؟
سؤال دوم پژوهش،هم بارويکردکیفی و با نظريه داده بنیان به انجام پژوهش پرداخته شد .روش گردآوری
اطالعات اين بخش نیز عالوه بر بررسیپیشینه وادبیاتنظری پژوهش،انجام مصاحبههاینیمه ساختاريافته
و استفاده از يادداشت برداری و نیز تجربه زيسته پژوهشگر منجر به جمعآوری دادههای غنی در زمینه
ارتباط مؤلفهها و زيرمؤلفه های آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودروگرديد.
برای اين که ارتباط اين مقوﻻت و در واقع نظريه داده بنیان پیرامون آموزش راهبردی با هدف توسعه
منابع انسانی در صنعت خودرو به تصوير کشیده شود ،محورهای اصلی و فرعی مقوﻻت و ارتباط بین
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آنها از طريق تبیین ديدگاه مصاحبه شوندگان و پژوهشگران و نويسندگان کتب آموزش راهبردی و
توسعه منابع انسانی،احصاء شد .از مجموع تحلیلهای بخش اول(کیفی)،الگوی مفهومی در زمینه مؤلفههای
آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو و گروه خودروسازی سايپا ترسیم گرديد.
برابر تجزيه و تحلیل کیفی دادهها وخروجی دريافتی از نرمافزار در شکل( )2ارتباط پنج مقوله کلی؛
عوامل ساختارمحور،عوامل استراتژی محور،عوامل کسب و کارمحور،عوامل توسعه محورو عوامل چابکی
با آموزش راهبردی به شرح توضیحات ذيل نشان داده شده است.
 -1مقوله ساختارمحوريعنی (آموزشی فرايند محور با رويکردی سیستمی و برخوردار از معماری مناسب
در سازمان و دارای منطق صحیح نیازسنجی آموزشی منطبق با استانداردهای و الزامات کیفی وقانونی).
 -2مقوله استراتژی محور يعنی (آموزشی دارای چشم انداز ،ماموريت و همسويی استراتژيک با استراتژی
های کسب و کار و اسناد باﻻدستی سازمان با در نظرگرفتن فرصت ها و تهديدها محیط بیرونی و قوت ها
و ضعف های داخل سازمان با تمرکز برتحقق نتیجه و اهداف در بازه زمانی از قبل تعیین شده )-3.
مقوله کسب و کار محور يعنی (آموزش بايد مبتنی بر اهداف کسب و کار باشد .يعنی با در نظرگرفتن
شرايط محیطی و اقتصادی سازمان ،موجب خلق مزيت رقابتی ،ارزش آفرينی ،ارتقاء کیفیت محصول با
هدف رضايت ذينفعان(سهامداران،مشتريان،کارکنان و )...ودر نهايت بهره وری و سود بیشتر برای سازمان
گردد) -4.مقوله چابک ی يعنی(با توجه به تغییرات پر شتاب در صنعت خودروسازی در حال و آينده،
آموزش بايد به صورت فراکنشی و هوشمندانه با حداقل بوروکراسی با بهره گیری روش های نوآورانه و
خالق به يادگیری و آموزش کارکنان جهت انتقال دانشهای جديد وارتقا مهارت در بکارگیری تکنولوژی
های جديد عمل نمايد) -5.مقوله توسعه محوری يعنی ( آموزش راهبردی با توجه به همسويی
استراتژيک با اهداف و استراتژی های کسب و کار ،موجب بهبود عملکرد فردی وسازمانی ،دانش آفرينی،
توسعه متوازن و پايدار ،توانمندسازی کارکنان ،ارتقاء مهارت وغییر نگرش در سازمان می گردد).
آموزش راهبردی

چابکی
ساختارمحور

کسب و کار

محور

استراتژی
محور

شکل  .2مقولههای کلی آموزش راهبردی ( منبع  :يافته های تحقیق)

توسعه
محور
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مطابق با تجزيه و تحلیل کیفی دادههای پژوهش کدهای احصايی ،دستهبندی شده و در ادامه به
تعدادی مفاهیم تبديل شدهاند .برابر شکل خروجی دريافتی از نرمافزار اکسل ،شکل ( )3نشان دهنده
دستهبندی مقولههای فرعی و چگونگی ارتباط مقولههای فرعی با مقولههای کلی میباشد.
آموزش راهبردی

ساختار
محور

چابکی

کسب و
کارمحور

استراتژی

توسعه محور

محور

فراکنشی

کسب و کار

بینش

توسعه فردی

نظاممند

هوشمند

محور

استراتژیک

توسعه

ضابطهمند

آیندهمحور

بهرهور

نتیجهگرا

سازمانی

خالق و نوآور

ذینفع محور

ساختارمند

شکل  . 3مقولههای فرعی و ارتباط آنها ( منبع  :يافته های تحقیق)

سؤال سوم پژوهش  :اعتبار الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت
خودرو چگونه است؟
در پاسخ به سوال سوم ابتدا از ابزار پرسشنامه جهت جمعآوری دادههای پژوهش استفاده شده است.
برای بررسی روايی پرسشنامه و تعیین اين مطلب که محتوای ابزار از چند عامل اشباع شده است ،از
روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی )PC(1استفاده شد .برای اجرای تحلیل
عاملی به شیوه تحلیل مؤلفههای اصلی به منظور حصول اطمینان نسبت به کفايت نمونه برداری و صفر
نبودن ماتريس همبستگی دادهها در جامعه نتايج آزمون  KMOو آزمون کرويت بارتلت محاسبه و در
جدول شماره 4گزارش شده است.

1 . Principal Components Analysis
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جدول  .4نتايج آزمون کفايت نمونه برداری و صفر نبودن ماتريس همبستگی دادهها

آزمون بارتلت

KMO
0/82

مجذور خی

سطح معنیداری

9052/63

0/001

با مشاهده و دقت در جدول شماره 4میتوان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عاملی قابل توجیه است،
زيرا مقدار  ،KMOبرابر 0/82می باشد که بیشتر از حد قابل قبول است .آزمون کرويت بارتلت نیز برابر
 9052/63میباشد که در سطح  0/001معنیدار است.
در ادامه بر اساس مقوﻻتی که در بخش کیفی پژوهش استخراج شد و الگوی مفهومی ترسیم گرديد ،نام
عاملها انتخاب شدند که در ادامه در جدول شماره 5نشان داده شده است .همچنین برخی از مقوﻻت
بخش کیفی در اينجا در هم ادغام و به شکل يک نام واحد برای عامل مورد نظر انتخاب شدند.
جدول  . 5نامگذاری هر يک از عاملها بر اساس سؤاﻻت مربوطه
گويهها

نامگذاری عامل

14-12-7-4-1

عامل ساختار محور

43-41-30-23-21-15-10

عامل استراتژی محور

32-24-18-11-6

عامل کسب و کار محور

44-39-36-35-31-29

عامل توسعه محور

38-34-28-19-5

عامل چابکی

45-41-33-26-22-20-16

عامل آموزش راهبردی

42-37-25-17-9-2

عامل توسعه منابع انسانی

همانطورکه مشاهده میشود براساس نتايج تحلیل عاملی اکتشافی 7،عامل شناسايی و بر اساس مبانی
نظری توسط پژوهشگر نامگذاری شدند .عوامل نامگذاری شده به ترتیب عبارتند از :عامل ساختار محور،
عامل استراتژی محور،عامل کسب وکار محور،عامل توسعه محور،عامل چابکی،عامل آموزش راهبردی،
عامل توسعه منابع انسانی.
پایایی عاملها:در اين قسمت بر اساس آزمون آلفای کرونباخ ،پايايی هر يک از عاملها در جدول
شماره  6گزارش شده است .نتايج جدول نشان میدهد که مقدار آلفای بهدست آمده برای تمامی عوامل
باﻻی  0/70و در حد قابل قبولی است.
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جدول  . 6پايايی عاملها
مقدار آلفا

عاملها
عامل ساختار محور

0/76

عامل استراتژی محور

0/87

عامل کسب و کار محور

0/81

عامل توسعه محور

0/90

عامل چابکی

0/73

عامل آموزش راهبردی

0/79

عامل توسعه منابع انسانی

0/74

شاخصهای توصیفی عاملها
با شناسايی هر يک از عاملها در جدول شماره  7شاخصهای توصیفی عاملها با متغیرهای پژوهش
گزارش شده است.
جدول  .7شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

کشیدگی

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

عوامل ساختار محور

19/57

3/81

-0/61

0/88

عوامل استراتژی محور

18/17

4/21

-0/73

0/53

عوامل کسب و کار محور

21/73

4/37

-0/59

0/74

عوامل توسعه محور

21/82

4/12

-0/57

0/91

عوامل چابکی

19/45

3/18

-0/81

1/47

دانش شخصی

18/87

3/87

-1/01

1/07

مهارتهای سازمانی

20/14

4/26

-0/92

-0/02

توانايیهای شغلی

17/95

3/69

-0/68

-0/06

توسعه منابع انسانی

19/23

3/93

-0/72

-0/41

آموزش راهبردی

18/83

4/20

-0/54

0/51

نتايج شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول شماره  7نشان داده شده است .با
توجه به مطالب جدول ،مالحظه میگردد که شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد متغیرها ،بیان
کننده پراکندگی مناسب دادهها و شاخصهای چولگی و کشیدگی حاکی از طبیعی بودن توزيع
متغیرهای پژوهش میباشند.
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش:
جهت انجام آزمونهای پارامتريک آماری ،آزمون کالموگروف-اسمیرنف انجام شد .به دلیل تعداد باﻻی
نمونهها در اين مدلها برای بررسی اين موضوع از شاخصهای چولگی و کشیدگی استفاده شده است.
نتايج آزمون در جدول شماره  8نشان داده شده است.
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جدول  . 8نتايج آزمون کالموگروف-اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزيع متغیرها

متغیر

ZK-S

P

نتیجه

عوامل ساختار محور

0/08

0/07

نرمال

عوامل استراتژی محور

0/12

0/09

نرمال

عوامل کسب و کار محور

0/07

0/06

نرمال

عوامل توسعه محور

0/11

0/07

نرمال

عوامل چابکی

0/09

0/08

نرمال

دانش شخصی

0/10

0/09

نرمال

مهارتهای سازمانی

0/08

0/06

نرمال

تواناییهای شغلی

0/04

0/11

نرمال

توسعه منابع انسانی

0/06

0/09

نرمال

آموزش راهبردی

0/05

0/08

نرمال

با توجه به جدول شماره  8آماره  zکالموگروف-اسمیرنف برای تمام متغیرها در سطح  0/05معنیدار
نمیباشد .با توجه به اين يافته میتوان بیان نمود که توزيع متغیرهای پژوهش نرمال بوده و میتوان از
آزمونهای پارامتريک برای بررسی سؤالهای پژوهش استفاده نمود.
آزمون الگوی مفهومی و سؤالهای پژوهش:
مبنای تجزيه و تحلیل مدلهای علی در مدليابی معادﻻت ساختاری ،ماتريس همبستگی است .بنابراين
قبل از پرداختن به آزمون الگوی مفهومی ،ماتريس همبستگی متغیرهای پنهان يا مکنون پژوهش
همراه با ضرايب همبستگی و سطوح معناداری آنها برابر جدول شماره  9ارائه تا رابطه بین متغیرها مورد
بررسی قرار گیرد .پژوهش همراه با ضرايب همبستگی و سطوح معناداری آنها برابر جدول شماره  9ارائه
تا رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گیرد.
جدول .9ضرايب همبستگی بین عوامل و سازههای اصلی پژوهش*

شماره

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
**0/428
**0/491
**0/274
*0/161
*0/173
*0/164
**0/215
**0/780
**0/428

1
**0/612
*0/165
0/096
*0/169
0/069
*0/152
**0/845
**0/323

3

1
*0/144
0/112
0/093
0/065
0/064
**0/871
0/112

4

1
**0/272
**0/354
**0/191
**0/233
**0/219
0/069

5

1
**0/332
0/103
0/105
*0/146
*0/173

6

1
**0/317
**0/233
*0/171
**0/272

7

1
**0/323
0/116
**0/780

8

1
*0/166
**0/233

9

1
0/103

10

1

*  =1عوامل ساختار محور  =2عوامل استراتژی محور =3 ،عوامل کسب و کار محور =4 ،عوامل توسعه محور  =5عوامل چابکی =6 ،دانش شخصی=7 ،
مهارتهای سازمانی =8 ،توانايیهای شغلی =9 ،توسعه منابع انسانی -10 ،آموزش راهبردیP>0/01** ،P>0/05* ،
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همان گونه که بیان گرديد جدول شماره  9نشان دهنده ماتريس همبستگی متغیرهای پژوهش است.
در اين ماتريس مالحظه می شود که بین تمامی متغیرهای پژوهش رابطه مثبت معناداری به صورت دو
به دو برقرار می باشد .برای نمونه رابطه آموزش راهبردی با عوامل ساختار محور  ،0/428با عوامل
استراتژی محور ،0/323با عوامل کسب وکارمحور ،0/112با عوامل توسعه محور  ،0/069با عوامل چابکی
 ،0/173با دانش تخصصی  ،0/272با مهارتهای سازمانی ،0/780با توانايیهای شغلی 0/233و با توسعه
منابع انسانی  0/103میباشد.
آزمون مدل نظری پژوهش :
به منظور آزمون مدل نظری پژوهش،الگوی مفهومی پیشنهاد شده از طريق تحلیل مسیر به روش
بیشینه احتمال بررسی شده است .تحلیل مسیر انجام شده ،بسط روش رگرسیون میباشد .در تحلیل
مسیر متغیرهای مدل بهعنوان متغیر آشکار در نظر گرفته میشود .شاخصهايی که برای بررسی برازش
مدل استفاده شدهاند عبارتند از شاخص نسبت مجذور خی 2به درجه آزادی ( )X2/dfکه مقادير کمتر
از  3برای آن قابل پذيرش هستند ،شاخص برازش تطبیقی ،)CFI( 1شاخص نیکويی برازش )GFI(2و
شاخص تعديل نیکويی برازش)AGFI(3که مقادير بیشتر از 0/9نشانگر برازش مناسب مدل هستند،
مجذور میانگین مربعات (مجذور) خطای تقريب )RMSEA( 4که مقادير کمتر از  0/08نشانگر برازش
مناسب مدل هستند .در شکل شماره  4مدل آزمون شده پژوهش حاضر ارائه شده است.

شکل  . 4مدل آزمون شده پژوهش

1. Comparative Fit Index
2. Goodnees Of Fit Index
3. Adjusted Goodnees Of Fit Index
4. Root Mean Square Error Of Approximation
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در مدل آزمون شده مالحظه میشود که مؤلفههای آموزش راهبردی (عوامل ساختارمحور ،عوامل
استراتژی محور،عوامل کسب وکار محور ،عوامل توسعه محور و عوامل چابکی) ضمن ارتباط و همبستگی
دو طرفه با يکديگر ،بر مجموع عوامل درونی يا توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو (دانش تخصصی،
مهارتهای سازمانی و توانايی های شخصی) و نیز يک عامل میانی يعنی آموزش راهبردی تأثیر دارد و
همچنین عوامل درونی بر يکی از عوامل میانی يعنی آموزش راهبردی تأثیرمیگذارد که اين عامل نیز
به نوبه خود بر آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو تأثیرگذار است.
اثرات مستقیم:

اثرمستقیم زمانی رخ می دهد که يک متغیر بدون حضور متغیر سوم يا متغیر واسطه بر متغیر ديگر
تأثیرگذارباشد .به بیان ديگر اين که يک متغیر به تنهايی بتواند متغیر ديگر را پیشبینی نموده و يا
علت بوجود آمدن آن متغیر باشد .با توجه به جدول شماره  10عوامل ساختار محور با ضريب ،0/17
عوامل استراتژی محور با ضريب  ،0/21عوامل کسب و کار محور با ضريب  ،0/16عوامل توسعه محور با
ضريب 0/19و عوامل چابکی با ضريب0/27بر مجموع متغیرهای توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو
(دانش شخصی ،مهارتهای سازمانی و توانايیهای شغلی) تأثیرگذارند .همچنین عوامل ساختارمحور با
ضريب ،0/16عوامل استراتژی محور با ضريب  ،0/25عوامل کسب و کار محور با ضريب  ،0/13عوامل
توسعه محور با ضريب  ،0/19عوامل چابکی با ضريب  0/22بر متغیر آموزش راهبردی اثر مستقیم
دارند .مجموع متغیرهای توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو (دانش شخصی ،مهارتهای سازمانی و
توانايیهای شغلی) با ضريب  0/27بر متغیر آموزش راهبردی اثر مستقیم دارند .متغیر آموزش راهبردی
نیز با ضريب 0/42بر متغیرآموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی درصنعتخودرو تأثیرگذار است.
جدول  .10برآورد ضرايب اثر مستقیم
متغیرها

ضريب مسیر

آماره T

سطح معنیداری

به روی آموزش راهبردی

-

-

-

عوامل ساختار محور

0/16

2/18

0/01

عوامل استراتژی محور

0/25

3/95

0/01

عوامل کسب و کار محور

0/13

11/03

0/001

عوامل توسعه محور

0/19

3/48

0/01

عوامل چابکی

0/22

4/64

0/01

توسعه منابع انسانی

0/27

5/43

0/001

به روی مجموع متغیرهای توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو (دانش
تخصصی ،مهارتهای سازمانی ،توانايیهای شغلی)
عوامل ساختار محور

0/17

2/67

0/01

عوامل استراتژی محور

0/21

2/88

0/01

عوامل کسب و کار محور

0/16

6/78

0/001
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عوامل توسعه محور

0/19

3/48

0/01

عوامل چابکی

0/27

4/59

0/01

به روی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع
انسانی در صنعت خودرو

-

-

-

آموزش راهبردی

0/42

5/23

0/001

میزان واریانس تبیین شده متغیرها:

میزان واريانس تبیین شده متغیرهای درونزای مدل توسط عوامل برونزای مدل درجدول شماره
 11آورده شده است .با مالحظه در نتايج جدول مشاهده میشود که متغیرهای عوامل ساختار محور،
عوامل استراتژی محور،عوامل کسب وکار محور،عوامل توسعه محور و عوامل چابکی 62درصد از واريانس
مجموع متغیرهای الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو را تبیین
مینمايند.همچنین اين متغیرها 74درصد از واريانس آموزش راهبردی را تبیین مینمايد.در نهايت
آموزش راهبردی  18درصد از واريانس آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو
را تبیین مینمايد.
جدول  . 11برآورد میزان واريانس تبیین شده
متغیرها

واريانس تبیین شده

توسعه منابع انسانی

0/62

آموزش راهبردی

0/74

آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو

0/18

آزمون برازندگی مدل:
1

2

3

در بررسی برازش مدل آزمون شده از سه دسته شاخص برازش مطلق ،تطبیقی ومقتصد
5
استفاده شده است.در اين پژوهش شاخص نکويی برازش،)GFI(4شاخص نکويی برازش تعديل يافته
( )AGFIو ريشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده ( )RMRبهعنوان شاخصهای برازش مطلق،
شاخص برازش تطبیقی،)CFI(6شاخص برازش هنجارشده )NFI(7وشاخص برازش افزايشی( )IFIبهعنوان
شاخصهای برازش تطبیقی ومجذورخی2بردرجه آزادی( ،)X2/dfشاخص برازش ايجاز)PCFI( 8و مجذور

1. Absolute
2. Comparative
3. Parsimonious
4. Goodness Of Fit Index
5. Adjusted Goodness Of Fit Index
6. Comparative Fit Index
7. Normed Fit Index
8. Parsimony Fit Index
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میانگین مربعات خطای تقريب )RMSEA(1بهعنوان شاخصهای برازش مقتصد در نظر گرفته شده است.
اين شاخصها به تفکیک در جدول شماره  12آورده شده است.
جدول شماره  .12شاخصهای نکويی برازش مدل آزمون شده پژوهش

شاخصهای برازش مطلق
شاخص

GFI

AGFI

RMR

مقدارحاصل شده

0/91

0/92

0/94

حد قابل پذيرش

بیشر از 0/90

بیشتر از 0/80

مقدار کوچک

شاخصهای برازش تطبیقی
شاخص

GFI

NFI

IFI

مقدارحاصل شده

0/95

0/99

0/93

بیشر از 0/90

بیشر از 0/90

بیشر از 0/90

حد قابل پذيرش
شاخصهای برازش تعديل يافته
شاخص

X2/df

PCFI

RMSEA

مقدار حاصل شده

2/91

0/78

0/07

حد قابل پذيرش

کمتر از 3

بیشتر از 0/60

کمتر از 0/08

همانگونه که درجدول شماره 12مالحظه میشود ،برای مدل آزمون شده شاخص نیکويی برازش (،)GFI
 0/91میباشد که بیشتر از  0/90است .شاخص نیکويی برازش تعديل يافته ( 0/92 ،)AGFIمیباشد که
بیشتر از  0/80است .ريشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده ( 0/94 ،)RMRمیباشد که مقدار
کمتر مورد قبول است .شاخص برازش تطبیقی ( 0/95 ،)CFIمیباشد که بیشتر از  0/90است .شاخص
برازش هنجار شده ( 0/99 ،)NFIمیباشد که بیشتر از  0/90است .شاخص برازش افزايشی (0/93 ،)IFI
میباشد که بیشتر از  0/90است .مجذورخی 2بردرجه آزادی ( 2/91 ،)X2/dfمیباشد .شاخص برازش
ايجاز ( 0/78 ،)PCFIمیباشد .مجذور میانگین مربعات خطای تقريب ( )RMSEAنیز  0/07میباشد .بر
اين اساس مدل آزمون شده مطالعه حاضر با مدل مفهومی و دادههای گردآوری شده برازش مناسبی
دارد واين برازش مناسب بدين مفهوم است که الگوی مفهومی پیشنهادی ارائه شده برای آموزش
راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو دارای اعتبار ﻻزم است.
بحث و نتیجه گیری:
اين پژوهش با هدف طراحی الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی و نقش آن در تبیین
آموزش راهبردی و توسعه منابع انسانی در گروه خودروسازی سايپا انجام شد يافته های اين پژوهش در
بخش کیفی منجر به شکل گیری مدل آموزش راهبردی درگروه خودروسازی سايپا شدکه شامل پنج

1. Root Mean Square Error Of Approximation
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عامل ساختار ،استراتژی ،چابکی ،توسعه وکسب وکار می باشد.در بخش کیفی ،عامل ساختارمحور عبارت
بود از نظام مندی،ساختارمندی وضابطه مندی .عامل استراتژی محور عبارتند از بینش استراتژيک ،
نتیجه گرايی عامل چابکی عبارتند از هوشمندی،فراکنشی،خالقیت ونوآوری.عامل کسب و کار عبارتند از
کسب و کار محور و بهره وری و عامل توسعه عبارتند از توسعه فردی و توسعه سازمانی .همه اين مقوله
ها طبق نظر مصاحبه شوندگان در شکل گیری الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در
صنعت خودروسازی به ويژه در گروه خودروسازی سايپا نقش دارند.پیامدهايی که آموزش راهبردی برای
صنعت خودروسازی از جمله گروه خودروسازی سايپا دارد طبق نظر متخصصان و صاحبنظران مصاحبه
شده عبارت است از:دانش شخصی ،مهارتهای سازمانی ،توانايیهای شغلی ،ارتقا دانش مديريتی و دانش
فنی ،ارتقا مهارت های کاری و شغلی ،بهبود عملکرد وکارايی کارکنان.يافته های پژوهش در بخش کیفی
منجر به بیان دﻻلت های عملیاتی و کاربردی در آموزش راهبردی در گروه خودروسازی سايپا شده است
که اين دﻻلت ها حتی می توانند برای سازمان های ديگر نیز درآموزش راهبردی کارکنان مفید باشد. .در
بخش کمی نتايج نشان داد که به طور کلی بین آموزش راهبردی و توسعه منابع انسانی رابطه معنادار
وجود دارد .بین تمامی متغیرهای پژوهش رابطه مثبت معناداری به صورت دو به دو برقرار میباشد.
رابطه آموزش راهبردی با عوامل ساختار محور  ،0/428با عوامل استراتژی محور  ،0/323با عوامل کسب
و کار محور  ،0/112با عوامل توسعه محور  ،0/069با عوامل چابکی  ،0/173با دانش تخصصی ،0/272
با مهارتهای سازمانی  ،0/780با توانايیهای شغلی 0/233و با توسعه منابع انسانی 0/103میباشد.
همچنین در مدل آزمون شده مالحظه میشود که مؤلفههای آموزش راهبردی (عوامل ساختار محور،
عوامل استراتژی محور ،عوامل ک سب و کارمحور،عوامل توسعه محور و عوامل چابکی) ضمن ارتباط و
همبستگی دو طرفه با يکديگر ،بر مجموع عوامل درونی يا توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو (دانش
تخصصی،مهارتهای سازمانی و توانايیهای شخصی) و نیز يک عامل میانی يعنی آموزش راهبردی تأثیر
داردوهمچنین عوامل درونی بر يکی از عوامل میانی يعنی آموزش راهبردی تأثیر میگذارد که اين عامل
نیز به نوبه خود برآموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو تأثیرگذار است .میزان
واريانس تبیین شده متغیرهای درونزای مدل توسط عوامل برونزای مدل در جدول شماره( )11آورده
شده است .با مالحظه در نتايج جدول مشاهده میشود که متغیرهای عوامل ساختار محور ،عوامل
استراتژی محور ،عوامل کسب و کار محور ،عوامل توسعه محور و عوامل چابکی  62درصد از واريانس
مجموع متغیرهای الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو را تبیین
مینمايند .همچنین اين متغیرها  74درصد از واريانس آموزش راهبردی را تبیین مینمايد .در نهايت
آموزش راهبردی  18درصد از واريانس آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودرو
را تبیین مینمايد.
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پژوهش هايی در رابطه با آموزش و نقش آن بر توسعه منابع انسانی درسازمان ها انجام گرديده
است.)11،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28،29،30،(.يافته های اين پژوهش با مبانی نظری،يافته
ها و نتايج پژوهش های ونتلند ،)18(1شوت و هاريس(،)19ريموند نوئه ،)11(2انگوتا()20فوتیس و
میتساکیس ( ،)21ويچت ( ،)23مبیتا،آنزيا ( )24عصار و همکاران ( ، )1392اتابکی و همکاران (،)26
کندی ،)16(3شکرزاده وهمکاران (،)28بیگدلی مجرد وهمکاران)1395(،کیانا ،)14(4فرانکلین
(،)22گوپتاوشائو،)17(5امران 6وهمکاران( ، )15اديدويان )11(7و ﻻندا )10( 8و اريک ()29همسويی
دارد .در تبین همسويی يافته های اين پژوهش با پژوهشهای قبلی می توان گفت که هم از منظر مبانی
نظری و هم از منظر مبانی پژوهشی نتايج يافته با هم همسو و در ارتباط می باشد اعتقاد دارند که
آموزش راهبردی تاثیرمستقیم ومعناداری بر بهبود عملکرد فردی،توسعه فردی،تسهیم دانش ،بهره وری
کارکنان ،بهسازی و توانمندسازی کارکنان دارد .در جمع بندی و نتیجه گیری يافته های پژوهش چنین
می توان اظهار نمود که منابع انسانی ارزشـمندترين سـرمايه ومحور توانايی ودانش افزايی درسـازمانها
ازجمله صنعت خودروسازی گروه سايپا محسـوب می شود .شريک راهبردی بودن ،نیازمند آن است که
مديران بدانند چه قابلیت و توانمندی هايی متضمن اجرای موفق راهبرد شرکت است که اين مهم با
شناخت ماهیت ارزش آفرينی و نقش سـرمايه هـای انسانی در ارائه ارزش به مشتريان در شرکت
خودروسازی امکان پذير خواهد بود .بدين منظور مبانی نظری والگوهای کافمن وهرمن ،9ونتلند ،نوئه
وخراسانی وعیدی و پیشینه های تجربی پژوهش ،همگی بر رويکرد راهبردی و اقدام فراکنشی آموزش
در سازمان ها تاکید دارند و اعتقاد دارند آموزش بايد در امر توانمندسازی و توسعه منابع انسانی جهت
طراحی،ساخت ودستیابی به آخرين فنآوری ها،پیشاهنگ وهمسو با راهبردهای کالن سازمان عمل
نمايد.
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چکیده
سازمانها به دنبال اعمال سبک مربیگري هستند تا با استفاده از شايستگیهاي مربیگري ،نيروي انسانی خود را متعهد ساخته
و به بهبود عملکرد فردي و سازمانی نائل آيند .با وجود اين ،هيچ تحقيق يا ادبياتی در اين زمينه وجود ندارد که کداميک از
عوامل شايستگیهاي مربیگري بيشترين بهبود عملکرد فردي و سازمانی را براي اين سازمانها به ويژه بانکها بوجود می آورند.
تحقيق حاضر که از لحاظ هدف يا جهتگيري ،توسعهاي کاربردي است در راستاي پاسخگويی به اين چالش ،به صورت جامع و
نظاممند تمامی شاخصهايی که در حوزه شايستگیهاي مربیگري موثر هستند از طريق مطالعه اسنادي و به کمک روش دلفی
فازي و نظر  10نفر از خبرگان شناسايی و با استفاده از رويکرد مدلسازي ساختاري تفسيري /ميکمک فازي جهت نظم
بخشيدن و جهت دادن به پيچيدگی روابط بين شاخصها و از روش فرآيند تحليل شبکهاي به منظور شناسايی شاخصهايی که
بيشترين بهبود عملکرد را در حوزه شايستگیهاي مربیگري براي بانک تجارت به ارمغان میآورند بهره گرفته شد .نتايج نشان
داد که خوشه "طرز فکر مربیگري"نسبت به ديگر خوشهها و شاخص " اشتياق براي عملکرد بلند مدت" از اهميت و تأثير-
گذاري بيشتري در شاخصهاي شايستگیهاي مربیگري در بانک تجارت برخوردار هستند.

کلیدواژهها :شايستگی مربیگري ،طرز فکر مربیگري ،اشتياق براي عملکرد بلند مدت ،ميک مک فازي
 1دانشجوي دکتراي تخصصی مديريت دولتی گرايش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحدد سداوه ،گدروه مدديريت ،سداوه،
ايران
 2اسددتاديار ،گددروه مددديريت ،دانشددگاه آزاد اسددالمی واحددد سدداوه ،گددروه مددديريت ،سدداوه ،ايددران (مسددلول مکاتبددات
) st21115@yahoo.com
 3استاديار ،گروه مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،گروه مديريت ،ساوه ،ايران.
 4استاديار ،گروه مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،گروه مديريت ،ساوه ،ايران.
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مقدمه
امروزه عالقه به اعمال سبک مربیگري در ميان مديران سازمانها در حال رشد است .اين موضوع
توسط تعداد زيادي از رهبران و مديران شرکتها در رويدادهاي مختلف مربیگري ثابت شده است
( .)10به رغم اين عالقه رو به رشد ،هنوز مربیگري به طور گستردهاي گسترش نيافته و مفهوم
مربیگري به طور کامل شناخته نشده است( .)4با توجه به اهميت و ارزش مربیگري در سازمانها،
تالشهاي انجام گرفته براي شناسايی و بکارگيري مناسب مربیگري و نيز پژوهشهايی در زمينه
عوامل مؤثر بر استقرار مربی گري همچنان ناکافی است .متغير هاي زيادي در ارتباط با رفتار مربیگري
مديران سازمانی با کارمندانشان متأثر میشوند .از جمله متغيرهايی که متأثر از اعمال رفتارهاي مربی-
گري مديران میباشد ،تعهد سازمانی و اشتياق شغلی کارکنان است که در قياس با رفتارهاي سنتی
مديران ،تغيير محسوسی خواهند داشت (.)3
مهارتهاي مربیگري به يک بخش ضروري در سازمانهاي معاصر تبديل شده است .انتظار میرود
مديران در مربیگري کارمندانشان براي افزايش مشارکت کارکنان ،سالمت و عملکرد ،و تسهيل
تغييرات سازمانی و شخصی ماهر باشند ( .)13در واقع ،مهارتهاي مربیگري در بسياري از مدلهاي
مدرن رهبري نقش مهمی دارند(.)29
مفهوم رهبر به عنوان مربی نيز بخش مهمی از مدل محبوب رهبري موقعيتی و مدل رهبري عاطفی
هوشمند گلمنز ( )2000است .به نظر میرسد مهارتهاي مربیگري خوب با عملکرد سازمانی در هر دو
مديريت مذکور ارتباط برقرار شود و سطوح سرپرستی (.)10
با توجه به اين مسائل ،سازمانها به طور فزايندهاي در آموزش براي توسعه مهارتهاي مربیگري
مديران خود ( ،)5با حداقل يکی از پنج مدير داراي آموزش مهارتهاي مربیگري دريافت کرده در محل
کار ،سرمايهگذاري میکنند (.)7
طی دو دهه گذشته مربیگري مديران در سازمانها بسيار رواج يافته است و سازمانها و مديران آن را
به عنوان يکی از مطلوبترين رفتارها براي رهبري ،مديريت و يادگيري سازمانی موفق میشناسند .از
آنجايی که مربیگري مديريت از طريق ايجاد فضاي رشد و پرورش نيروي انسانی موجب انعطاف و
تعالی سازمان میشود ،سازمان ها بر آن هستند که اين روش توسعه منابع انسانی را به کار گيرند (.)8
در تحقيقی که در سال  2005توسط موسسه خبره پرسنل و توسعه در انگليس صورت گرفته اعالم شد
که  %88سازمانها براي توسعه کارکنان خود از مربیگري استفاده میکنند .بر اين اساس مربیگري
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مديريت به عنوان يک راهبرد اثربخش توسعه سازمان و يک راه موفق براي توسعه مديران و رهبران در
سازمانها شناخته می شود (.)18
بانک تجارت نيز به عنوان يکی از بنگاههاي بزرگ اقتصادي کشور که براي تداوم فعاليتهاي خود
نيازمند استفاده از نيروهاي انسانی توانمند و کارآ میباشد ،نياز به استفاده از راهبردي متفاوت براي
توسعه سازمان و مديران خود دارد که میتوان مربیگري را از جمله اين راهبردها به شمار آورد.
در انتها بايد گفت :اگر چه توجه به سرمايههاي انسانی امر جديدي نيست؛ اما نگرش به نيروي انسانی با
مربیگري ،نگرشی جديد می باشد؛ که راهی طوالنی براي پيشرفت و گسترش به خصوص در ايران
پيشرو دارد ( .)19بسياري از مديران ،ناکارآمدي و شکست روشهاي سنتی در توسعه و مديريت منابع
انسانی را سالها تجربه نمودهاند و بر اين باورند که براي بهرهبرداري از ظرفيتهاي عظيمی که در
سطوح مختلف سازمان به هدر میرود ،بايد با تغيير نگرش و رويکرد ،به راههاي جديد بينديشند
(.)12در همين راستا ،سازمان ها پول و هزينه زيادي را صرف برنامه توسعه و بهسازي کارکنانشان می-
کنند و بر اين تالشاند تا از استراتژيها و روشهاي مديريتی نوين و کارآمد بهره بگيرند ( .)1يکی از
روشهاي موثر در اين زمينه مربیگري میباشد .در واقع سازمانها بايد به دنبال اين روش مديريتی
باشند تا با بهرهگيري از آن ،نيروي انسانی خود را متعهد ساخته و به بهبود عملکرد فردي و سازمانی و
کسب مزيت رقابتی نائل آيند( . )8با وجود اين ،هيچ تحقيق يا ادبياتی در اين زمينه وجود ندارد که
کداميک از عوامل شايستگیهاي مربیگري بيشترين بهبود عملکرد فردي و سازمانی را براي اين
سازمانها به ويژه بانکها بهوجود میآورند که در تحقيق حاضر در راستاي پاسخگويی به اين چالش ،به
صورت جامع و نظاممند تمامی شاخصهايی که در حوزه شايستگیهاي مربیگري موثر هستند با
استفاده از روش دلفی فازي شناسايی و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و با استفاده از رويکرد
مدل سازي ساختاري تفسيري /ميک مک فازي جهت نظم بخشيدن و جهت دادن به پيچيدگی روابط
بين شاخصها و از روش فرآيند تحليل شبکهاي به منظور شناسايی شاخصهايی که بيشترين بهبود
عملکرد را در حوزه شايستگیهاي مربیگري براي بانک تجارت به ارمغان میآورند بهره گرفته شد.
بر اين اساس پژوهش حاضر بهدنبال اين است تا ضمن شناسايی عوامل مؤثر بر شايستگی مربیگري و
ارزيابی آنان ،مدل ترکيبی مبتنی بر رويکردهاي ميک مک فازي و فرآيند تحليل شبکه اي ساختاري -
تفسيري را ارائه نمايد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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به عنوان يک رهبر ،يکی از مهمترين نقشها ،مربیگري افراد براي انجام بهترينشان است .با انجام اين
کار ،مربيان به آنها کمک میکنند .تصميمهاي بهتري بگيرند .حل مسائلی که آنها پشت سر گذاشتهاند.
مهارتهاي جديد ياد بگيرند و در غير اينصورت پيشرفت حرفهاي خود را انجام دهند ( .)24بعضی از
مردم به اندازه کافی براي دريافت آموزش رسمی در مربیگري خوششانس هستند .پژوهشهاي انجام
شده در اين حوزه ،در قالب جدول  ،1نشان داده شده است.
جدول .1خالصه پژوهشهای صورت گرفته شده در حوزه مربیگری

عنوان تحقيق

نتايج کليدي

منبع

شايستگیهاي مربیگري
مديريتی

مربیگري مديران در سازمانها به عنوان نقش مهم اين
مديران براي توسعه و رشد از هدايت کارمندان به توسعه
عملکرد شده است

دراگنيدز و

تأثير مولفه هاي اجتماعی بر
مدل برند شخصی مبتنی بر
شايستگیهاي فردي

در ميان شايستگیهاي شناسايی شده همسو کردن
اهداف فردي و سازمانی ،يکپارچهسازي مديريت منابع
انسانی و قابليت توسعه حائز اهميت میباشند

صائميان()2016
()25

ارزيابی شايستگیهاي مديران
شرکت ساپکو به روش بازخور
 360درجه

ارزيابی ،به چالش کشيدن و حمايت رويکرد رفتاري در
مديريت مربیگري پديده را به روش توصيفی و دقيق
نشان میدهد

کرمی و
صالحی()2009
()17

اصول و مبانی مربیگري در
سازمانهاي پيشرو

ويژگیهاي ترکيبی افراد شامل دانش ،مهارت،
خصوصيات ،انگيزش ،تصوير ذهنی از عوامل موثر در
شايستگیهاي مربی گري هستند.

صفرزاده و
همکاران()2010
()26

مديريت مبتنی بر شايستگی:
مروري بر سيستم ها و
رويکردها

تمرکز بر روي رفتارهاي بيرونی براي مربیگري موثر
ضروري است و میتواند به عنوان نيروي محرک براي
تغيير رفتار عمل نمايد

دراگاندينديس و
همکاران()2006
()11

کاوش بر روي شايستگیهاي
مربیگري

مربیگري بر اساس رويکرد انسان شناسانه که به ديدگاه
خوشبينانه از شخص ،به لحاظ ارزشها و باورها بر می-
گردد

دائود و
همکاران()2010
()8

مربیگري حرفهاي و شخصی

گوش دادن ،پرسشگري ،مهارتهاي مصاحبه ،مشاهدات،
مهارتهاي تحليلی ،مهارت بازخورد ،ايجاد روابط اعتماد،
مجموعهاي خاص از مهارتهاي مديريتی میباشند.

مک نامار()2012
( )20

توسعه محرک هاي عملکردي
بر اساس شايستگیهاي منابع

چهار جنبه از رفتارهاي مربیگري مديريت بر اساس
رويکرد تيمی عبارتند از ارتباطات باز ،رويکرد تيمی،

لی و
همکاران()2010

همکاران()2006
()11
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( )18

انسانی

ارزش مردم ،پذيرش ابهام

مدلسازي محرکهاي
شايستگی

رفتارهاي مربیگري عبارتند از تفکر ،اطالعرسانی،
توانمند سازي ،ارزيابی ،مشاوره ،حرفهاي بودن ،مراقبت،
توسعه سايرين ،به چالش کشيدن کارکنان

شيپ من و
همکاران()2000
( )27

روش پژوهش
روششناسی تحقيق به هدف ،ماهيت موضوع تحقيق و ابزارهاي پيادهسازي آن میپردازد .اين تحقيق از
لحاظ هدف يا جهتگيري ،توسعه اي کاربردي و براي گردآوري اطالعات از سه روش مطالعه اسنادي،
دلفی فازي و پيمايشی استفاده شده است .رويکر پژوهش حاضر ترکيبی میباشد به طوري که در بخش
کيفی از طريق مطالعه اسنادي و مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی از روش فرايند تحليل شبکه و
ميکمک فازي استفاده گرديده است .در اين تحقيق ،براي توسعه مدل شايستگی مربیگري مديريتی،
پس از بررسی کامل و جامع ادبيات موضوع ،شاخصهاي مرتبط با شايستگیهاي مربیگري مطابق با
نظر هون و اوح به صورت جدول ذيل تشريح گرديدند .در تحقيق انجام شده توسط هون و اوح براي
توسعه مدل شايستگی مربیگري مديريتی ،از پنل کارشناسی استفاده شده است .اين رويکرد به اعتقاد
محققان ،نقاط قوتهايی براي بررسی مفاهيم بد تعريف شده 1و هنگامی که تعداد موضوعات به اندازه
کافی بزرگ نيست ،دارد ( .)13در اين مطالعه سی و پنج عضو پانل تخصصی شامل نوزده مديران
مربیگري از شرکتهاي مختلف و شانزده مربی حرفهاي که اساساً مديران مربی را هدايت میکنند .
جدول  .2شاخص های شایستگیهای مربی گری
خوشههاي شايستگیهاي مربیگري

عناوين شايستگی
.1اعتماد به توانايیهاي بالقوه افراد
 .2تعهد به پرورش و توانمندسازي کارکنان

طرز فکر مربیگري

 .3اشتياق براي عملکرد بلند مدت
 .4اعتقاد به مربیگري به عنوان يک سود دو طرفه
 .5خودنوآوري
 .6احترام به تغيير
 .1مهارت و تخصص

روابط اعتماد به نفس

 .2خود کنترلی و تعادل
 .3اعتبار

Ill-Defined

1
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خوشههاي شايستگیهاي مربیگري

عناوين شايستگی
 .4حمايت از ارزشهاي اخالقی
 .5يادگيري پيوسته از طريق خود انعکاسی
 .6يکپارچگی
 .7مراقبت
 .1پرسشگري
 .2گوش دادن
 .3بازخورد

تعامل مربیگري موثر

 .4تأييد و شناخت
 .5حساسيت به ديگران و محيط
 .6شهود و بينش
 .7تمرکز مربیگري واضح
 .8درک روند مربیگري
 .1هماهنگی شخصی و اهداف سازمانی
 .2تنظيم برنامههاي عملی

مديريت عملکرد و ارتقاء

 .3پيشرفت مديريت و پاسخگويی
 .4پيشبينی تغيير
 .5يکپارچه نمودن مديريت و توسعه منابع انسانی

اطالعات خبرگان به کمک پرسشنامه جمعآوري شده است .در پرسشنامه اين پژوهش که با هدف
کسب نظر خبرگان درباره شاخصهاي شايستگیهاي مربيگري طراحی شده است 26،شاخص در قالب
چهار خوشه شناسايی شدند .به منظور بررسی روايی محتوا و روايی ظاهري ،پرسشنامه اوليه در اختيار
جمعی از خبرگان قرار داده شد .در ادامه مرحله شناخت جهت تکميل اطالعات و غناي مبانی نظري و
همچنين توجه به شرايط بومی بانک تجارت ،جلسات مصاحبه با خبرگان برگزارشد .جامعه آماري اين
پژوهش شامل 10نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان خبره بانک (حداقل تجربه  15سال کاري و
حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته و گرايشهاي مديريت منابع انسانی به صورت توأم) میباشند.
به منظور پااليش و حصول اطمينان از اهميت شاخصهاي شناسايی شده و انتخاب شاخصهاي نهايی
در بانک ا ز روش دلفی فازي استفاده گرديد و هر يک از خبرگان نظر خود را درباره ميزان اهميت
شاخصهاي شناسايی شده در بانک تجارت درطيف هفتگانه فازي از طريق متغيرهاي کالمی (از خيلی
بی اهميت تا خيلی با اهميت) ابراز کردند .پس از انجام مراحل فازي سازي پنل خبرگان ،محاسبه
ميانگين فازي و غربالگري فازي و مقايسه ميانگين فازيزدايی شده در نهايت  20شاخص شايستگی-
هاي مربیگري استخراج گرديدند که مطابق با شکل 1دستهبندي شدند.
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اعتماد به توانايیهاي بالقوه افراد()C1

طرزفکرمربیگري

تعهد به پرورش و توانمندسازي( )C2کارکنان
اشتياق براي عملکرد بلند مدت()C3
خودنوآوري()C4
احترام به تغيير()C5
مهارت و تخصص()C6

روابط اعتماد به نفس

خود کنترلی و تعادل()C7
اعتبار()C8
حمايت از ارزشهاي اخالقی()C9

شايستگیهاي مربیگري

يادگيري پيوسته از طريق خود
انعکاسی()C10
پرسش گري()C11
گوش دادن()C12
تعامل مربیگري موثر

بازخورد()C13
تأييد و شناخت()C14
حساسيت به ديگران و محيط()C15
شهود و بينش()C16
هماهنگی شخصی و اهداف سازمانی()C17

مديريت عملکرد و ارتقاء

تنظيم برنامههاي عملی()C18
پيشرفت مديريت و پاسخگويی()C19
يکپارچه نمودن مديريت و توسعه منابع انسانی ()C20

شکل  .1ساختار سلسله مراتبی شایستگی های مربی گری (منبع :نگارندگان
تحقیق)

sorting
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در اين تحقيق جهت درک وابستگی و ارتباطات بين شاخصها از مدل ساختاري تفسيري استفاده شده
است .چرا که به دليل عدم استقالل بسياري از فرآيندهاي پيچيده سازمان از يکديگر ،نياز است که آنها
را با توجه به تأثيراتی که بر عملکرد و توسعه يکديگر خواهند گذاشت در نظر گرفت .مزيت اين روش
نسبت به روشهاي ديگر اهميتدهی ،در همين مقوله است که شاخصها را مستقل از يکديگر فرض
نمیکند و در حرکت در سطوح اهميت ،از اهميت کم به سمت اهميت بسيار ،از ميزان وابستگی و
استقالل آنان کاسته خواهد شد و به مراتب تأثيرگذاري آنان به شاخصهاي ديگر بيشترخواهدگشت و به
منظور تعيين ميزان استقالل و وابستگی و خوشه بندي شاخصها از تحليل ميک مک فازي و همچنين
شناسايی اوزان شاخصها از رويکرد فرايند تحليل شبکه اي استفاده شده است .اهداف اين تحقيق عبارتند از:
 .1شناسايی شاخصهاي شايستگی هاي مربیگري تأثيرگذار در بانک تجارت و تعيين ارتباطات آنها .2 ،تعيين
قدرت نفوذ و وابستگی شاخصها و خوشه بندي آنها  .3تعيين اوزان اهميت شاخصهاي شايستگیهاي مربی-
گري .شکل  2فرآيند اين تحقيق را نشان میدهد.
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بررسی ادبيات موضوع
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شناسايی و انتخاب شاخصهاي
تحقيق

کسب نظرات خبرگان /دلفی
فازي

جمع آوري دادهها و تشکيل ماتريس خود تعاملی ساختاري

تشکيل ماتريس دسترسی اوليه

خير

آيا سازگاري مفهومی وجود دارد؟

بله

تشکيل ماتريس دسترسی نهايی
ISM/Fuzzy
MICMAC

بخش بندي سطوح

ترسيم مدل

تجزيه و تحليل ميک مک
فازي
ايجادساختارسلسله مراتبی

ANP

تشکيل ماتريس مقايسات زوجی

تشکيل ابر ماتريس

انتخاب بهترين خوشه و
شاخص
شکل .2فرآیند تحقیق(منبع :نگارندگان تحقیق)
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مدلسازی ساختاری تفسیری
مدلسازي ساختاري تفسيري (از اين پس به اختصار  )ISMيکی از ابزارهاي مديريت تعاملی است که
براي نظم بخشيدن و جهت دادن به پيچيدگی روابط بين شاخصها عمل میکند( .)15اين رويکرد مبتنی
بر کامپيوتر و فرآيند يادگيري تعاملی است که افراد و يا گروهها را قادر میسازد روابط پيچيده مابين
عناصر يک سيستم را بررسی و آن را در قالب يک مدل سيستماتيک جامع ساختاردهی کنند( .)30در
واقع اين مدل ،مدلهاي ذهنی غيرشفاف و مبهم از سيستمها را به مدلهاي روشن و آشکار تبديل می-
نمايد( ISM )2براساس تصميم و قضاوت گروهی ارتباط ميان شاخصها و چگونگی ارتباطات را نشان می-
دهد( .)21محققان در حوزههاي مختلف سازمان ،مديريت و صنايع ،از ISMاستفاده بسيار کردهاند .اين
مدل عالوه بر سادگی ساختار و قابل درک بودن براي کاربران،گزينه مناسبی براي مقابله با موضوعات
پيچيده ،به خصوص در زمان بهرهگيري از تفکر سيستماتيک و منطقی میباشد .در اين تحقيق به منظور
پيادهسازي  ISMمطابق با فرآيند زير عمل میشود(:)16،28 ،6
گام اول :شناسایی شاخصهای تحقیق

در اين تحقيق با توجه به جدول  ،1از طريق بررسی ادبيات موضوع و مصاحبه با  10نفر از خبرگان20 ،
شاخص به منظور ساختاردهی به شاخصهاي شايستگیهاي مربیگري استفاده میشود.
گام دوم :جمع آوری دادهها و تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری

در اين مرحله ،خبرگان شاخصهاي تحقيق را از طريق مقايسات زوجی مورد بررسی قرار میدهند و با
استفاده از عالمتهاي زير به تعيين روابط بين شاخصها میپردازند.
 :Vار تباط يک طرفه از  iبه  j؛  :Aار تباط يک طرفه از  jبه  i؛  :Xار تباط دو طرفه از  iبه  jو بالعکس؛ :O
ارتباطی بين  iو jوجود ندارد.
در اين راستا ،خبرگان تحقيق با توجه به عالئم فوق ارتباط بين شاخصهاي تحقيق را در پرسشنامه
مشخص نمودند.
گام سوم :تشکیل ماتریس دسترسی اولیه

ماتريس دسترسی اوليه ،ماتريس  1 -0خود تعاملی ساختاري میباشد که از طريق تبديل عالمتهاي ،V
 X ،Aو  Oبدين صورت است که چنانچه رابطه بين شاخصها به صورت  Vباشد 1=(i,j) ،و (j,i)=0؛ اگر
رابطه به صورت  Aباشد ) 0=(i,jو (j,i)=1؛ چنانچه رابطه بين شاخصها به صورت  Xباشد1=(j,i) =(i,j) ،؛
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و اگر چنانچه رابطه بين شاخصها به صورت  Oباشد 0=(j,i) =(i,j) ،خواهد بود (در صورتی که  i = jباشد
در وروي ماتريس يک قرار داده میشود).
گام چهارم :تشکیل ماتریس دسترسی نهایی

با وارد نمودن انتقالپذيري در روابط بين شاخصها الزم است که ماتريس دسترسی اوليه سازگار شود.
انتقالپذيري بدين صورت است که اگر شاخص  iمنجر به شاخص  jگرديده و شاخص  jنيز منجر به
شاخص  kگردد ،آنگاه شاخص  iنيز منجر به شاخص  kخواهد شد .روش به دستآوردن ماتريس
دسترسی با استفاده از نظريه اويلر است که در آن ماتريس مجاورت را به ماتريس واحد اضافه میکنيم و
سپس اين ماتريس را در صورت تغييرنکردن درايههاي ماتريس به توان  nمیرسانيم .فرمول زير روش
تعيين ماتريس دسترسی را با استفاده از ماتريس مجاورت نشان میدهد:
(1
(2

A+I
M = (A+I) n

که ماتريس  Aماتريس دسترسی اوليه I ،ماتريس همانی و  Mماتريس دسترسی نهايی است .عمليات به
توان رساندن ماتريس بايد طبق قاعده بولين باشد يعنی  1=1×1و .1=1+1نتيجه در جدول 3نشان داده
شده است (در اين جدول اعداد يکه عالمت * گرفتهاند ،نشان میدهند که در ماتريس دسترسی اوليه
صفر بوده و پس ازسازگاري عدد  1گرفتهاند).
جدول .3ماتریس دسترسی نهایی
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

17

18

19

20

1

1

0

1

0

1

*

0

1

1

*

1

*

1

1

*

1

*

1

*

1

1

*

1

1

*

1

*

1

*

1

*

2

1

1

1

*

1

*

1

0

1

1

1

*

1

*

1

*

1

1

*

1

*

1

1

1

1

*

1

*

1

*

3

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

0

1

1

1

1

*

1

1

1

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

1

*

4

1

*

1

1

1

1

1

1

1

*

1

*

1

*

1

1

1

1

*

1

*

1

1

*

1

*

1

1

5

1

0

1

1

*

1

1

*

1

1

1

1

1

1

1

1

*

1

*

1

1

*

1

*

1

*

1

6

1

1

*

1

1

*

1

1

*

1

1

1

*

1

*

1

1

1

*

1

1

1

1

1

*

1

*

7

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

1

*

1

1

1

1

*

1

1

*

1

*

1

1

1

1

*

1

8

1

*

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

*

1

*

1

*

0

1

*

1

1

*

1

*

1

*

1

9

1

0

1

*

0

0

0

1

0

1

1

*

1

*

0

1

*

1

*

0

1

*

1

*

1

*

0

0

10

1

0

1

*

1

*

1

0

1

*

1

*

1

1

*

1

*

1

*

1

*

1

1

1

*

1

*

0

1

11

1

*

1

1

*

1

*

1

1

1

1

1

1

*

1

1

*

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

0

1

*

1

1

*

1

0

1

1

*

1

1

*

1

*

1

1

10

1

14

15

16

*

*

1

*

1

1

*

13

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

0

1

*

1

*

1

1

*

1

*

1

*

1

1

*

1

*

1

*

1

*

1

1

*

1

*

14

1

*

0

1

*

1

*

1

0

1

*

1

*

1

*

1

1

*

1

*

1

1

1

*

1

1

1

*

0

1

*

15

1

*

*

1

1

1

0

1

1

*

1

1

1

*

1

1

0

1

1

*

1

*

*

1

1

1

1
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16

1

*

1

*

1

1

*

1

17

1

*

0

0

1

*

0

0

18

1

1

1

*

0

1

0

1

19

1

1

*

1

*

0

1

0

1

*

1

20

0

1

*

0

0

*

*

1

*

1

1

*

0

1

*

1

1

0

1

*

1

*

1

1

1

1

1

*

1

1

*

1

*

*

0

1

1

1

1

*

*

1

*

0

1

*

1

1

*

1

*

1

*

1

1

*

1

*

1

1

*

1

*

1

1

1

*

1

1

1

*

1

*

0

1

1

*

1

1

1

*

1

1

0

1

1

1

*

0

0

1

*

1

1

*

1

*

1

*

1

*

1

1

*

1

*

1

*

*

*

1

1

1

گام پنجم :بخش بندی سطوح شاخصها

در اين گام ،ماتريس دسترسی نهايی به سطوح مختلف دسته بندي میشود .به طوري که مجموعه
خروجی و ورودي براي هر شاخص به دست میآيد .مجموعه ورودي شامل خود شاخص و مجموعه
شاخصهايی میباشند که بر آن تأثير میگذارد (تعداد 1هاي هر ستون) و همچنين مجموعه خروجی
شامل خود شاخص و شاخصهايی میباشند که از آن تأثير میگيرند (تعداد 1هاي هر سطر) .سپس نياز
به تهيه ليست مجموعه اشتراکی است که شامل اشتراک شاخصهايی هستند که در مجموعه ورودي و
خروجی به طور مشترک حضور می يابند .شاخصهايی که مجموعه خروجی و مشترک آنها کامالً مشابه
باشند ،در باالترين سطح از سلسله مراتب مدل ساختاري تفسيري قرار می گيرند .به منظور يافتن اجزاي
تشکيل دهنده سطح بعدي سيستم اجزاي باالترين سطح آن در محاسبات رياضی جدول مربوط حذف
میشود و عمليات مربوط به تعيين اجزاي سطح بعدي مانند روش تعيين اجزاي باالترين سطح انجام می-
شود.
گام ششم :ترسیم مدل

با توجه به سطوح متغيرها و ماتريس دسترسی نهايی مدل ISMترسيم میگردد .به عبارت ديگر ،با تلفيق
روابط بين شاخصها میتوان نمودار شبکه تعامالت آنها را ترسيم نمود .اين مدل بيانگر سلسله مراتب
قرار گرفتن عوامل نسبت به هم و روابط ميان آنهاست .به گونهاي که شاخصهاي مراتب باالتر از شاخص-
هاي پايينتر خود تأثير بپذيرند .در واقع مدل ترسيم شده همان نمايش گرافيکی جداول محاسبه شده
مراحل قبل است .به همين منظور ابتدا شاخصها برحسب سطح آنها از پايين به باال تنظيم میشوند .در
تحقيق حاضر شاخصها در 4سطح قرار گرفتهاند که در شکل  3نشان داده شده است.
تجزیه وتحلیل میکمک 1فازی

جوهره و اساس ميکمک بر پايه ضرب ماتريسها میباشد( .)9هدف از تجزيه و تحليل ميکمک ارزيابی
قدرت نفوذ و وابستگی شاخصها میباشد در تجزيه و تحليل ميکمک به صورت دقيق مشخص نيست که
1Fuzzy MICMAC
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تأثير يا وابستگی يک شاخص به شاخصهاي ديگر تا چه ميزان قوي يا ضعيف است .به عبارت ديگر،
خبرگان تنها به رابطه ميان دو متغير ،امتيازهاي ثابت میدهند در حالی که در عالم واقع تأثيرات شاخص-
ها بر يکديگر تا اين اندازه دقيق و کامل نيست .با استفاده از اعداد دقيق ،عدم قطعيت و ابهامی که در ذات
سنجش کيفی تأثيرات شاخصها وجود دارد ،از بين میرود( .)23مشکل ديگر اين است که در مرحله ارائه
نتايج يافتهها نمیتوان درباره مجموع تأثيرات مستقيم و غير مستقيم به راحتی قضاوت کرد .در روش
ميکمک ،شاخصهايی که مجموع تأثيرات آنها از نصف بزرگترين عدد تأثيرات بيشتر باشد ،وابسته و بقيه
شاخصها مستقل هستند .بنابراين روش ميکمک فازي براي حل اين مشکل طراحی شده است(.)28
مراحل روش ميکمک فازي مطابق با گامهاي زير میباشد(:)22
گام اول :تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم ()DRM

ماتريس ارتباط مستقيم براساس جايگزين نمودن اعداد صفر بر روي قطر ماتريس دسترسی و همچنين در
نظر نگرفتن خاصيت انتقال پذيري( )1*→0تشکيل میشود.
گام دوم :تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم فازی ()FDRM

ماتريس ارتباط مستقيم فازي براساس مقايسات زوجی خبرگان براي شاخصها توسعه پيدا میکند به
طوري که در اين مقايسهها صفر به مفهوم "بدون تاثير" 0.1 ،يعنی "خيلی ضعيف" 0.3 ،يعنی "ضعيف"،
 0.5يعنی "متوسط" 0.7 ،يعنی "زياد" 0.9 ،يعنی "خيلی زياد" و  1به مفهوم "کامالً مؤثر" میباشد.
نتايج نظرات خبرگان در جدول  4ذکر شده است.
جدول .4ماتریس ارتباط مستقیم فازی
1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

0

0

0.3

0

0

0.5

0

0

0

2

0.9

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

18

11

12

13

14

15

16

17

0

0

0

0.8

0

0.1

0

0

0

0

0

0.5

0

0

0.3

0.3

19

20

0

0

0

0

3

0.9

0.7

0

0

0.9

0.7

0.5

0.5

0.7

0

0.5

0

0.7

0.5

0

0

0

0

0

0

4

0

0.9

0

0

0.7

0.9

0

0

0.9

0

0

0.9

0.5

0.1

0

0

0.5

0.9

0

0.3

5

0

0

0

0.9

0

0.9

0

0.7

0.9

0

0

0.9

0

0.1

0.5

0

0

0.5

0.5

0.5

6

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.9

0.5

0

0.9

0.7

0

0

0.3

0.5

0

0

0

7

0.9

0.7

0.5

0.7

0.7

0

0

0.7

0

0

0.5

0.9

0

0.9

0

0

0.9

0.5

0

0

8

0

0

0

0

0

0.7

0

0

0.7

0.3

0

0.5

0.5

0.5

0

0

0

0.1

0.1

0

9

0.9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.1

0.5

0

0

0

0.3

0

10

0

0.9

0

0

0

0

0

0

0.7

0

0

0

0.5

0

0

0

0

0.9

0.1

0.5

11

0.9

0

0.5

0

0.7

0.7

0.5

0.7

0.7

0.3
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0
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0
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0

0

0.5

0

0
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0

0.5

0

0

0.7

0

0

0

0.9

0

0

0.9
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0

0
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0
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0

0

0

0

0

0.9

0

0.7

0.9

0

0

0.9

0
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0.5

0

0

0.5

0.5

0.5
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0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.9

0.5
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0.5
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0
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0

0.9
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0.9

0

0.1

0

0

0.5

0.9

0

0.3

18

0

0

0

0.5

0

0.9

0

0.7

0

0

0

0.9

0

0.1

0.5

0

0

0.5

0.5

0.5

19

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.9

0.5

0

0.9

0.7

0

0

0.3

0.5

0

0

0

20

0

0.5

0

0.5

0

0.9

0

0.7

0

0

0

0.1

0

0.1

0.5

0

0

0.3

0.5

0.5

13

1

گام سوم :محاسبه ماتریس تثبیت شده فازی

ماتريس تثبيت شده فازي از تکرار ضرب ماتريس ارتباط مستقيم فازي حاصل میگردد تا جايی که
ارزشهاي قدرت نفوذ و وابستگی تثبيت میشوند و براساس قاعدههاي زير میباشد:
(3
(4

()C = A, B = max k )min (aik, bkj
( A = )aik(and B = )bkj

که در آن
در اين تحقيق ماتريس تثبيت شده فازي براساس  6مين تکرار حاصل شده که در جدول  5ارائه شده
است در ضمن قدرت نفوذ و وابستگی به ترتيب از حاصل جمع مقادير سطر و ستون شاخصها محاسبه
میگردد.
جدول .5ماتریس تثبیت شده فازی
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

قدر
ت
نفوذ

C1

0

0

0

0.

0

0.

0

0

0

0

0

0

0

0.

0

0.

0

0

0

0

1.3

C2

0.

0

0

1
0

3
0

0

8
0

0

9
C3
C4
C5
C6

0.

0

0

0

0

7

0.

1
0

5

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

9

9

5

7

7

7

5

7

7

7

7

7

7

5

0.

0.

0

0.

0

0.

0

0.

0.

0.

0

0.

0.

0.

9

7

7

9

9

7

5

1

0.

0.

0.

0.

0

0.

0

0.

0.

5

9

9

1

5

0.

0.

0.

0

0.

0.

0

0

7

7

7

5

7

9

0.

0

0

9

9

0.

0.

0

0

9

5

7
0.

0.

0

7

7

0

0.

0

7

0

7

0
0

0
0

0.

0.

3

3

0

0

0.

0.

5

9

0

0

0.

0.

3

5

0
0
0

0
0
0.

2.7
9.6
8.7

3

0.

0.

0.

5

5

5

0

0

0

8.3
6.2

1 Stabilized
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C7
C8
C9

0.

0.

9

7

0.

0.

7

7

0.

0

0
0

0.

0.

0.

0.

0.

0.

7

5

3

7

7

5

0

0

0.

0

0.

0.

0.

7

7

7

0

0.

0

7
0

0

0

0

0

9
C1
0

0.

5

5

0
0

0

0

0

0

0

0

0

C1
1

0

0

C1
2

0.

0.

9

1

0.

0

0.

0.

0.

0.

0.

5

7

5

7

5

0

0

0

0.

0

0

0

0

7
0

0

0

0.

0.

9

9

0.

0.

0

0

9

0.

0.

5

5

5

0

0.

0.

0.

9

1

5

0.

0

0

0

0.

0.

7

3

5

7

0.

0.

0.

0

0.

0

7

9

9

0

0

0

C1
4

0

0.

0

0

5

0.

0

0

0

7

0

C1
5

0

0

0

0

0

0.

0

5

0.

0.

3

9

0.

0.

0.

5

9

5

0.

0

0

0

0
0

C1
6

0

0

0

0

0

0

C1
7

0

0.

0

0

0.

0.

0

0

7

3

C1
8

0

0

0

0.

0

0.

0

0.

0

0.

0.

0.

5

9

5

0.

0

0

5

9

C1
9

0

0

0

0

0

C2
0

0

0.

0

0.

0

0.

0

5

قدرت وابستگی

9.

5.

5

8

1

0

7

9

4.

3.

8.

1.

7.

1

1

8

1

7

4

2.
2

1

5

3

0.

0.

6.2

5

5

0

0

0.

0.

0

0

0.

1

5

0.

0.

0.

0

9

5

3

0.

0

0.

0.

1

5

0

0

3

0.
0.

0

0.

0

0.

0.

9

7

0.

0

1.

1

7

0.

0
0

0.

0.

5

7

0

0.

0.

1

5

0

0

0.

0.

3

5

0.

0

0

0.

0.

0.

0

0

1

9

0

0

0.

0.

3

5

0

0

0.

5

0

4.
9

4

1

0.
0
0

5.5

0

0

0.

0.

0.

5

5

5

0

0

0

3.8
3.2

0.

3.2
5.5

3

0.

0.

0.

3

5

1

3.

5.

3.

3.

3

4

5

8

3
3.

2

5

5

0

4.5

5

1

1
7

0.

0.

0.

6.6

1

9

0

9

1

0.

9

7

0

0

0

0.

0.

5

0

0

0

3.6

0.

5

0

0

5.9

3

0

5

1

0

5

0

0

0.

0

9

0

3

0

1

0

0

0.

0.

0.

1

0

7

9
0

0

0

0.

7.7

3
0.

0

9
0.

0

0

0

5
0

0

0.

0

0

0

0.

0

5

0.

9

7

C1
3

0

0.

0.
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4.3

3.9

1

گام چهارم :خوشه بندی شاخصها با استفاده از تجزیه و تحلیل میکمک فازی

در تجزيه و تحليل ميکمک فازي شاخصها برحسب قدرت نفوذ و وابستگی به چهار دسته تقسيم می-
شوند .در اين راستا شاخصها به چهار خوشه خودمختار (ناحيه  1يا شاخصهاي با قدرت نفوذ و وابستگی

349
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پايين) ،وابسته (ناحيه  2يا شاخصهاي با قدرت نفوذ پايين و وابستگی باال) ،پيوندي (ناحيه  3يا شاخص-
هاي با قدرت نفوذ و وابستگی باال) و مستقل (ناحيه  4يا شاخصهاي با قدرت نفوذ باال و وابستگی پايين)
دستهبندي میشوند .شکل  ،4تحليل ميکمک فازي شاخصهاي شايستگیهاي مربیگري در بانک
تجارت را نشان میدهد.
فرآیند تحلیل شبکه

فرآيند تحليل شبکهاي(از اين پس به اختصار  )ANPبه منظور توسعه اوزان اهميت در شبکهاي از
شاخصها(که به يکديگر وابستگی دارند) بکار میرود که مسأله را با استفاده از يک سيستم با رويکرد
بازخوردي (چگونگی ارتباط وابستگیهاي داخلی و خارجی) مدلسازي میکند( .)2به منظور اولويتبندي
شاخصهاي شايستگیهاي مربیگري با استفاده از  ANPدر ابتدا براساس ساختار سلسله مراتبی تحقيق
(شکل )1ماتريس مقايسات زوجی مطابق با نظرات خبرگان تکميل گرديد .با تحليل دادههاي حاصل از
نظرات خبرگان ،نرخ ناسازگاري در تمامی مقايسات زوجی زير  0.1حاصل شد سپس با استفاده از ماتريس
کل تشکيل شده (ابر ماتريس) براي رسيدن به همگرايی ميان اعداد ،آن به توان  2K + 1رسانده می-
1
شود( .)2ماتريس حاصل ،يک ابر ماتريس محدود میباشد .شايان ذکر است در تحقيق حاضر K = 6
میباشد.
یافتههای پژوهش
در اين تحقيق که با هدف طراحی مدل ترکيبی مبتنی بر رويکردهاي ميک مک فازي و فرآيند تحليل
شبکهاي براي ارزيابی شاخصهاي شايستگیهاي مربیگري در بانک تجارت انجام شده است ،يافتههاي
ذيل حاصل شده است:
بر اساس شکل ،3شاخصهاي "تأييد و شناخت" " ،اعتماد به توانايیهاي بالقوه افراد" " ،يادگيري پيوسته
از طريق خود انعکاسی"" ،حساسيت به ديگران و محيط" "،پرسشگري" "،اشتياق براي عملکرد بلند-
مدت" و "خودنوآوري" شاخصهاي مهم و حياتی هستند که به عنوان مبنا و پايه ساختار شايستگیهاي
مربیگري در بانک تجارت محسوب میشوند.

Limited Super Matrix

1
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شکل .4نمودار میکمک فازی جهت خوشهبندی شاخصهای شایستگی مربیگری

با توجه به شکل فوق ،خبرگان تعيين نمودند که هيچکدام از شاخصهاي شايستگیهاي مربیگري در
خوشه سوم قرار ندارند به عبارت ديگر ،براساس نظر خبرگان شاخصی که بتواند بر کل سيستم اثر بگذارد

قدرت نفوذ
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وجود ندارد .همچنين شاخصهايی که در ناحيه چهارم قرار گرفتهاند شاخصهاي کليدي سيستم هستند
که از قدرت نفوذ بااليی برخوردارند و بيشترين تأثير را بر شاخصهاي ديگر دارند.
بر اساس ابر ماتريس محدود وزن هريک از ابعاد و شاخصها را مطابق با جدول 6ارائه میگردد:
جدول .6اولویت و وزن ابعاد و شاخصهابراساس ابر ماتریس محدود
خوشه

وزن ابعاد

طرز فکر مربیگري ()G1

0.305

روابط اعتماد به نفس ()G2

0.216

تعامل مربیگري موثر ()G3

0.260

مديريت عملکرد و ارتقاء ()G4

0.219

شاخص

وزن شاخص

اعتماد به توانايیهاي بالقوه افراد()C1

0.028

تعهد به پرورش و توانمندسازي کارکنان ()C2

0.077

اشتياق براي عملکرد بلند مدت()C3

0.096

خودنوآوري ()C4

0.091

احترام به تغيير ()C5

0.013

مهارت و تخصص ()C6

0.079

خودکنترلی و تعادل()C7

0.011

اعتبار()C8

0.026

حمايت از ارزشهاي اخالقی()C9

0.083

يادگيري پيوسته از طريق خود انعکاسی()C10

0.017

پرسشگري()C11

0.057

گوش دادن()C12

0.012

بازخورد()C13

0.013

تأييد و شناخت()C14

0.089

حساسيت به ديگران و محيط()C15

0.016

شهود و بينش()C16

0.073

هماهنگی شخصی و اهداف سازمانی()C17

0.043

تنظيم برنامههاي عملی()C18

0.067

پيشرفت مديريت و پاسخگويی()C19

0.082

يکپارچه نمودن مديريت و توسعه منابع انسانی
()C20

0.027

مطابق با جدول فوق استنباط میشود که طرز فکر مربیگري نسبت به ديگر خوشهها از اهميت بيشتري
برخوردار هستند که باتوجه به ساختار  ISMنيز شاخصهاي خوشه طرز فکر مربیگري داراي بيشترين
ميزان اثرگذاري و اثرپذيري میباشند .اين مسأله مهم بيانگر آن است که به منظور ارزيابی شايستگیهاي
مربیگري ،تمرکز همزمان بر مهمترين عوامل و جايگاه آن در ساختار شبکه ضروري است.
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بحث و نتیجهگیری
امروزه عالقه به اعمال سبک مربیگري در ميان مديران سازمانها در حال رشد است .اين موضوع توسط
تعداد زيادي از رهبران و مديران شرکتها در رويدادهاي مختلف مربیگري ثابت شده است .به رغم اين
عالقه رو به رشد ،هنوز مربیگري به طور گستردهاي گسترش نيافته و مفهوم مربیگري به طور کامل
شناخته نشده است .با توجه به اهميت و ارزش مربیگري در سازمانها ،تالشهاي انجام گرفته براي
شناسايی و بکارگيري مناسب مربیگري و نيز پژوهشهايی در زمينه عوامل مؤثر براستقرار مربیگري
همچنان ناکافی است .در همين راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه شايستگیهاي مربیگري
در بانک تجارت ،انجام گرفت.
لذا در اين مقاله براساس ديدگاه مبتنی برمنابع ،ابعاد و قابليتهاي خدماتی به صورت جامع و نظاممند از
طريق بررسی ادبيات موضوع و کسب نظر خبرگان با استفاده از روش دلفی فازي شناسايی و استخراج ،و
چون روابط چندگانه بين شاخصهاي شايستگیهاي مربیگري در يک شرايط پيچيده قرار دارد و روابط
بين آنها مشخص نمیباشد با استفاده از رويکرد  ISMو تحليل ميکمک فازي نسبت به ساختاردهی به
روابط بين شاخصها و خوشه بندي آنها اقدام گرديد .باتوجه رويکرد  ISMشاخصهاي "تأييد و شناخت"،
" اعتماد به توانايیهاي بالقوه افراد"" ،يادگيري پيوسته از طريق خود انعکاسی"" ،حساسيت به ديگران و
محيط"" ،پرسشگري"  "،اشتياق براي عملکرد بلند مدت" و "خود نوآوري" شاخصهاي مهم و حياتی
هستند که به عنوان مبنا و پايه ساختار شايستگیهاي مربیگري در بانک تجارت محسوب میشوند.
همچنين در تجزيه و تحليل ميکمک فازي مشخص گرديد شاخص"اشتياق براي عملکرد بلندمدت "
داراي بيشترين ميزان تاثيرگذاري جهت توسعه شايستگیهاي مربیگري در بانک است و شاخص"
حمايت از ارزشهاي اخالقی" داراي بيشترين ميزان وابستگی و تاثيرپذيري می باشد.
در بخش دوم تجزيه و تحليل دادهها به منظور مدلسازي روابط درونی و بيرونی شاخصها از طريق ايجاد
انعطاف در ساختار سلسله مراتبی قابليتهاي خدماتی(شکل )1از رويکرد فرآيند تحليل شبکهاي بهره
گرفته شد که نتايج نشان داد شاخص "طرز فکر مربیگري" نسبت به ديگر خوشهها از اهميت بيشتري
برخوردار هستند که بر اساس رويکرد  ISMنيز اين شاخص داراي بيشترين ميزان درجه اثرپذيري و يا به
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عبارت ديگر باالترين ميزان عدم استقالل بود .اين مسأله مهم بيانگر آن است که به منظور ارزيابی
شايستگیهاي مربیگري ،تمرکز همزمانبر مهمترين عوامل و جايگاه آن در ساختار شبکه ضروري است.
کرمی و صالحی ( )1388مدلی براي پرورش مديران کار آفرين بر مبناي مربیگري ارائه داد در اين مدل
در سطح کالن مربیگري ،در سطح اجرايی عواملی همچون يادگيري ،تمرين ،اقدام ،بازنگري و مشاوره را
به صورت چرخهاي و در مرکز چرخه نيز مهارت آموزش را به عنوان سطح فنی براي مربیگري قرار داده
است( .)13عزيزي و گودرزي( )1395در پژوهش خود به شناسايی شايستگیهاي کليدي مربيانپرداختند.
آنها در پژوهش خود عنوان کردند که تأکيد مديران بر استفاده از رويکرد مربیگري در راستاي بالفعل
کردن استعدادهاي بالقوه کارکنان ،امري حياتی در موفقيت سازمانها محسوب میگردد که الزمه اين امر
ايجاد اعتماد سازمانی است .ايجاد روابط مبتنی بر اعتماد در سازمان ،اولين گام در فرآيند مربیگري بوده
و به رشد و توسعه فردي کمک میکند .همچنين توانايی در شکل دادن به ارتباطات قوي بين مديران و
کارکنان ،از مهمترين ويژگیهاي مربیگري اثربخش است .در اين ميان ،فرهنگ سازمانی به عنوان بستري
که بر کليه تعامالت سازمان اثرگذار است ،قادر خواهد بود به تقويت مولفههاي اعتماد سازمانی و اجراي
موفقيتآميز مربیگري مديريت کمک نمايد( .)3در تبيين نتايج اين يافته میتوان گفت :در يک سازمان
هر فرد براي پيشرفت و نيل به اهداف تعيين شده شغلی ،نياز به آگاهی از موقعيت خود دارد .اين آگاهی
موجب میشود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد خود مطلع گردد و تمهيدات الزم را براي اثربخشی
بيشتر کوششهايش به کار برد .سازمانها توسط افرادي به نام مديران اداره و هدايت میشوند .کارکنان
نياز به آگاهی از موقعيت خود دارند ،اين آگاهی از طريق نظام ارزيابی عملکرد صورت میگيرد .ارزيابی
ابزاري است که به سازمانها ،مديران و کارکنان در تأمين اين نيازها کمک میکند .اگر اين ابزار به خوبی
طراحی و به نحو صحيحی مورد استفاده قرار گيرد ،وسيله مناسبی براي تشويق ،آموزش و بهسازي خواهد
بود .در چند دهه گذشته از روشهاي گوناگونی براي طرحريزي محتواي برنامههاي ارزيابی عملکرد و
اجراي آنها استفاده شده است .مطالعات وسيعی نيز در زمينه اثربخشی هريک از روشها به عمل آمده که
اصالحات الزم نسبت به آنها به عمل آمده است .از جمله مهمترين مسائل در طراحی سيستمهاي ارزيابی
عملکرد ،تعيين معيارهاي صحيح ارزيابی میباشد .اينز در سال  2003پژوهشی به منظور کوچينگ به
عنوان يک ابزار براي مديريت اجرايی را به صورت مطالعه موردي درکمپانی  xمورد بررسی قرار داد که بر
اين اساس مديريت عملکرد در هسته مديريت منابع انسانی قرار دارد .هدف مديريت عملکرد ،بهبود
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عملکرد شرکت ،توسط بهبود عملکرد هر کارمند است .عالوه بر اين ،مديريت عملکرد میتواند براي
هدايت فرهنگ شرکت استفاده شود( .)12مارلی و همکاران در سال2005بيانيهاي بسيار ساده اما قدرتمند
را ارائه کرد که در آن تأکيد بر مربیگري است ،نه مربی و مربی را به عنوان يک ابزار تعريف میکند که
بسيار شبيه يک کليد است که قفلها را باز میکند( .)19اين پژوهش براي تعيين اينکه آيا مربیگري در
حال حاضر بايد به کار گرفته شود و يا اينکه بيشتر ،در زمينه مديريت عملکرد در شرکت Xباشد .جريان
فرآيند مديريت عملکرد ،استفاده از مربیگري و امکان گسترش استفاده از مربیگري با شرکتکنندگان
براي يافتن پاسخ به آن مورد بررسی قرارگرفت .از تجزيه و تحليل ها ،مشخص شد که مربیگري به
کاربرده شده است ،اما به طور کلی پشتيبانی نشده است .خارج از برنامه آزمايشی ،که منجر به عدم
همکاري در عملکرد توسعه به علت افزايش استرس و حجم کار در طول ارزيابی عملکرد رسمی دورهها
شد نشان از حضور تمام شرکتکنندگان در مباحث مربیگري به صورت منظم و يکبهيک که اين فرآيند
میتواند براي بهبود بخشيدن ارزيابی مديريت ارزشمند باشد .آنها تا حدودي با مقاومت در برابر مربی-
گري مواجه بودهاند،که به نظر جزئی میرسيد و میتواند با آموزش حل شود .تصميم بر اين اساس است
که براي بهبود جلسات مربیگري موجود تمرکز کرده است و عالوه برگسترش ،مربیگري از سطح فردي
به سطح تيمی پيشنهاد شد .چارچوب نظري ،اين يافتهها را پشتيبانی میکند .بنابراين میتوان نتيجه-
گيري کرد نتايج مربیگري راهی براي آينده در مديريت عملکرد در شرکت است .مهارتهاي انسانی
مديران ،مفهوم ديگري بود که در ارتباط با مدل توسعه شايستگیهاي مربیگري مديران شناسايی شد .در
واقع مهارتهاي انسانی در مديران بيشترين تأثير را روي شيوه مديريت آنها دارد .همچنين میتوان گفت
که از آنجا که مديران کارها را از مجرا و به وسيله ديگران انجام میدهند ،آنان بايد از نظر ايجاد ارتباط،
انگيزه و تفويض اختيارات ،از مهارت انسانی بااليی برخوردار باشند .پژوهشها نشان میدهند که صرفنظر
از سطح مديريت يا مدير در سازمان ،مهارتهاي انسانی در موفقيتهاي وي بيشترين اهميت را دارند.
همچنين اهميت اين مهارت تا آنجاست که رشته علمی رفتار سازمانی بر پايه اين مهارت شکل گرفته
است .در تعريف از مهارتهاي انسانی آمده که توانايیهاي انسانی مدير شامل قابليتهاي فردي است که
باعث ايجاد کوشش دستهجمعی در درون يک سازمان يا يک گروه میشود .در اين تعريف منظور از
مهارتهاي انسانی ،رفتارهايی هستند که به صورت رو در رو و در تعامل نزديک به کار رفته و به پيشرفت
و رسيدن اهداف و نتايج مفيد کمک میکند .لذا تحليل رفتارهاي مدير در قالب مقوله مهارتهاي انسانی
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الزم و ضروري مینمايد .مهارت انسانی توانايی مدير در خلق محيطی است که در آن فرد احساس امنيت
و آزادي براي طرح عقايدش داشته باشد و به بيان ديگر منظور از مهارت انسانی ،توانايی مدير در ارائه کار
ثمربخش به عنوان يکی از اعضاي گروه و ايجاد تفاهم و همکاري در بين گروهی است که هدايت و رهبري
آن را بر عهده دارد .همان طور که مهارت فنی با اشياء (فرآيندها يا اهداف فيزيکی) رابطه دارد ،مهارت
انسانی نيز منحصرا ناظر بر کارکرد با افراد است .ويژگیهاي شخصيتی و رفتاري مديران ،آخرين متغيري
بود که در اين ارتباط شناسايی شد .ويژگیهاي شخصيتی يکی از عواملی است که میتواند بر رفتار
مديران تأثير گذارد ،عملکرد آنان را متفاوت نمايد و در شيوه نظارتی آنها نيز تأثيرگذار باشد و در نهايت،
منجر به تصميمگيريهايی گردد که تأثير پذيرفته از ويژگیهاي شخصيتی مدير است .لی و
همکاران( )2010بر اين ادعا هستند که شخصيت همان چيزي است که مدير در جهان و دنياي بيرون از
خود نشان میدهد .بنابراين شخصيت براي مديران پديدهاي است که در وجود مدير ،ثابت است و میتواند
آن را ياد بگيرد و در کل زندگی کاري آن را توسعه دهد( .)18به خصوص آنها بر اين ادعا هستند که
شخصيت خوب را میتوان پرورش داد و هفت عامل شخصيتی مديريتی را فروتنی ،اشتياق ،يکپارچگی،
دلرحمی ،خوشمشرب بودن ،عالقه و دانش توصيف میکنند .الزم به ذکر است که با شکلگيري فرهنگ
سازمانی به واسطه تغيير جنبههاي زندگی سازمانی مثل استراتژي روابط بين فردي و مضمونسازي که در
هر فرهنگی هم با هم فرق دارند ،شخصيت مدير هم ممکن است از نظر فرهنگی ،خاص باشد .در مديريت،
شخصيت فراهم آورنده جنبهي اخالقی فرد است و در طوالنی مدت رشد اخالق عمومی مدير بايد جامه
عمل بپوشد .به طوريکه شخصيت به عنوان يک ويژگی رهبري شامل شش عامل حرکت و تالش ،تمايل
به رهبري ،درستکاري و يکپارچگی ،اعتمادبه نفس ،توانايی شناختی و دانش درباره کار مورد نظر است.
دراگنيدز ( )2006معتقد است عامل شخصيت در بسياري از موارد نقشی بسيار مهم و قابل توجه دارد.
خصوصيات شخصيتی در حقيقت به عنوان محرکههاي خلق و خو ،براي دستيابی به هدف تلقی می-
شوند( .)11به اين معنا که اين خصوصيات انسان را در انجام رفتارهاي مختلف در موقعيتهاي خاص
مستعد مینمايد.
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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور گزينش روشهاي مطلوب يادگيري توسعهي مديران براساس معيارها و ابعادِ اثرگذار با بهرهگيري از
تكنيك  TOPSISانجام شده است .اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش جمعآوري اطالعات ،توصيفی از نوع
پيمايشی میباشد .شرکت ملّی پااليشوپخش فرآوردههاي نفتی ايران بهعنوان جامعهي آماري انتخاب گرديده و با استفاده
از روش نمونهگيري هدفمند قضاوتی  15نفر از مديران و خبرگان در حوزههاي مرتبط با يادگيري و توسعهي مديران براي
مصاحبه برگزيده شدند .گردآوري دادهها با استفاده از دو روش کتابخانهاي يا اسنادي بهمنظور مرور ادبيات پژوهش و روش
ميدانی مشتمل بر مصاحبههاي ساختاريافته ،توزيع و جمعآوري پرسشنامه انجام گرفت .روايی پرسشنامه از سوي خبرگان
سنجيده و از طريق تطبيق با ادبيات پژوهش مورد تأييد قرار گرفت و پايايی آن توسط تكرار دوبارهي آزمون تأييد شد.
جهت تجزيهوتحليل دادهها و شناسايی وزن معيارهاي اثرگذار بر روشهاي يادگيري و تعيين اولويت آنها از روش BWM
و شناسايی ضريب نزديكی و اولويت هر يك از روشهاي يادگيري از تكنيك  TOPSISو نرمافزار  Excelاستفاده شد.
يافتههاي پژوهش حاکی از آن است که روش بازي و شبيهسازي ،مطلوبترين روش يادگيري براي اجراي برنامههاي توسعه-
اي مديران در شرکت میباشد.
کلیدواژهها :يادگيري ،روشهاي يادگيري ،ابعاد يادگيري ،توسعهي مديران ،تكنيك . TOPSIS

 -1کارشناسی ارشد  ،MBAدانشكده مديريت  ،دانشگاه مهرالبرز،تهران ،ايران.
 -2استاديار گروه مديريت کسبوکار ،دانشكده مديريت و حسابداري ،پرديس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ايران.
 - 3دکتري مديريت منابع انسانی ،دانشكده مديريت و حسابداري ،پرديس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ايران( ،مسئول
مكاتبات)asadi.mahdieh@yahoo.com،
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مقدمه
بنا بر باور برخی از صاحبنظران مديريتی ،عامل منحصر به فرد و متمايزکنندهي هر سازمان و جامعه-
اي ،عنصر مديريت و رهبري آن است .در واقع يكی از داليل اصلی توسعهيافتگی جوامع را ،مديران آن
میدانند ( ،)15چراکه در تمام سازمانها اصلیترين عاملِ اثرگذار براي رسيدن به اهداف ،نحوه مديريت
سازمان است ( .)25پژوهشگران حوزهي مديريت بر اين باورند که توسعهي مديريت ،اساس توسعهي
کشور است ( .)13بنابراين میتوان نتيجه گرفت که مديريت بهعنوان عامل کليدي سازمان در راستاي
تحقق اهداف بوده و توسعهي آن مهمترين فاکتور پيشروي سازمان است ،از طرفی توسعهي مديران را
بايد يك تالش مستمر دانست ،چراکه شايستگیهاي موقعيتآفرين امروز براي فردا کارساز نخواهد بود
( .)23تعريفهاي گوناگون و متنوعی از مفهوم توسعهي مديران از سوي پژوهشگران و نظريهپردازان
مديريتی ارائه گرديده ،که در ادامه به معرفی برخی از آنها در جدول شماره ( )1پرداخته میشود.
جدول شماره ( .)1تعاریف توسعهی مدیریت از سوی برخی پژوهشگران
پژوهشگر(ان)

تعریف توسعهی مدیریت

زراعتکار
()31()1395

پرورش مديريت فرآيندي جامع بوده ،که طی آن مديران در مسير اثربخشی مديريتی رشد
میبايند ،که از طريق آموزشهاي رسمی و غيررسمی انجام میگيرد.

زراعتکار ()1395
()31

پرورش مديران شامل فعاليتهاي رسمی (ساختاريافته و سازماندهیشده) و غيررسمی
(ساختارنيافته ،سازماندهینشده و معموالً خودهدايتی) را پوشش میدهد.

کالن 1و ترنبول
()9()2005

2

توسعهي مديريت معموالً به سيستمی از فعاليتها و رويكردهاي سازمانی اشاره دارد ،که هدف
آن توسعه توانايیهاي مديريتی براي منافع نهايی سازمان است.

وانگ)28()2006( 3

پرورش مديريت تالش آگاهانه برنامه ريزي شده و رسمی براي توسعهي شايستگیهاي
مديريتی براي کسب مزيت رقابتی يا حفظ موقعيت سازمان در آينده تعريف شده و طبق
تعريفهاي جديد ،پرورش مديريت شامل يك نگاه جامعتر بوده و بر فرآيندهاي مستمر
آموزشهاي رسمی و غيررسمی برنامهريزي شده و برنامهريزي نشده تأکيد میکند.

اسپدال)2005( 4
()14

توسعهي مديريت فرآيندي است پيچيده که توسط آن افراد ياد میگيرند ،رشد میکنند و
توانايی خود را جهت انجام وظايف مديريتی بهبود میبخشند ،که شامل توسعهي شخصی و
حرفهاي است.

1. Cullen
2. Turnbull
3. Wang
4. Espedal
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با توجّه به تنوع روشهاي يادگيري (در جدول شماره ( )2به برخی از روشها که امكان اجراي آنها در
سازمان مورد مطالعه وجود دارد ،اشاره شدهاست) ،وجود معايب و مزاياي متفاوت هر کدام از اين روش-
ها و همچنين عدم وجود چارچوب و راهنماي جامع براي استفاده مناسب و بهجا در پژوهشهاي
گذشته ،اگر سازمانها در استفاده از روشهاي توسعهي مديريت دچار خطا شوند ،به اهداف رفتاري
مورد انتظار دست نخواهند يافت .در سازمانهاي ايرانی کمبودهايی در مبنا و معيار مشخصی در
انتخاب روش اجراء وجود دارد و اکثراً از روشهاي خارج از شغل و اجراي دورههاي آموزشی استفاده
میکنند ،که اثربخشی الزم را نداشته و منجر به ايجاد تغيير نمیگردد .در جدول شماره ( )3يافتههايی
در خصوص روشهاي يادگيري ارائه شده است.
جدول شماره ( .)2معرفی برخی از روشهای یادگیری
ردیف

عنوان روش
يادگيري(رسمی/غيررسمی)

تعریف

منبع

1

دوره آموزشی حضوري

مدرس و فراگيران در زمان و مكان مشخص ،در
کالسهاي آموزشی حضور میيابند و مدرس طبق طرح
درس مطالب را ارائه مینمايد.

کانينگام 1و هيلير
()10()2013؛ فرهی
پورزنجانی ()15()1386

2

3

3

4

دوره آموزشی برخط

کارگاه آموزشی

يادگيري عملی

5

6

2

4

مدرس و فراگيران بدون نياز به حضور فيزيكی ،در
ساعت مشخصی در آموزش برخط شرکت مینمايند و
مدرس طبق طرح درس مطالب را ارائه مینمايد.

نصرت خان
()20()2015؛ کانينگام و
هيلير ()10()2013

گردهمايی تعدادي از افراد با تجربه و مسئول با تنی
چند از کارشناسان بهمنظور پيدا کردن راهکار منطقی و
اصولی در زمينه مسائل حرفهاي و مشكالت مورد نظر
خود.

کانينگام و هيلير
()10()2013؛ فرهی
پورزنجانی ()15()1386

گروههاي کوچك بهطور منظم با يكديگر مالقات می
کنند تا مسائل واقعی کار را تجزيهوتحليل کنند .به
عبارت ديگر رويكردي براي حل مسائل واقعی است که
شامل ارائه يك تجربه ،تأمّل و ديدگاههاي جديد ،اقدام،
ايجاد تغيير و بازخورد نتايچ است.

7

8

کارن بكر و آدل بيش ،
9
()4()2017؛ کلب
()21()1984

1. Cunningham
2. Hillier
3. Online
4. Nusrat Khan
5. Training workshops
6
. Action learning
7. Karen Becker
8. Adelle Bish
9. Kolb
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
جدول شماره ( .)3یافتههای روشهای یادگیری مدیران از منظر برخی از پژوهشگران به ترتیب اولویت زمانی
پژوهشگر(ان)

یافتهها در خصوص یادگیری مدیران

فيليپه سيشال 1و
همكاران()6()2021

پژوهشی تحت عنوان"يادگيري با بازيسازي :مطالعه موردي با مديران بانكی" با هدف بررسی
تاثير ابزار بازي در تغيير رفتار انجام شد .نتايج آزمونهاي عملكرد در سه گروه (گروه اول و دوم
با روش هاي متفاوت آموزش ديدند و گروه سوم تحت آموزش قرار نگرفت) ،نشان داد که روش
بازيسازي تاثير مثبتی در يادگيري داشته و حتی مديران(بانك برزيل) بحثهاي مفهومی را در
زمان کمتري می آموزند بنابراين بازي سازي ،يادگيري را تسهيل مینمايد .همچنين عناصر بازي
رقابتی به عنوان يكی از جنبههاي طراحی آموزشی تاثيرگذار است.

يوشيتاکا يامازاکی
و ميشيكو توياما
()30()2018

3

4

پژوهشی تحت عنوان "مقايسه يادگيري و شايستگی مديران و غيرمديران" با هدف بررسی
شايستگیها و سبك هاي يادگيري مديران و غيرمديران و با استفاده از آناليز نتايج حاصل از
تكميل پرسشنامه مدل يادگيري تجربی کُلب 2توسط  112مدير و  345غيرمدير در وزارت
دارايی و امور داخلی کشور اندونزي انجام شد .نتايج نشان میدهد مديران نسبت به غيرمديران
تفكر را به احساس ترجيح میدهند و در هر دو گروه ،تمايل به اقدام بيش از تأمّل است .مديران
و غيرمديران سبك يادگيري مشابهی دارند که شامل مفهومسازي انتزاعی و مشاهده تأمّلی است،
اگرچه مديران انتزاعیتر هستند.

کارنبكر و آدل-
بيش ()4()2017

پژوهشی تحت عنوان "انتظارات و تجارب توسعهي مديريت :يادگيري رسمی در مقابل
غيررسمی" با هدف بررسی و مقايسه يادگيريهاي رسمی و غيررسمی در سازمان استراليايی
انجام شد .يافته هاي پژوهش حاکی از اين است که مديران تمايل دارند برنامههاي توسعهاي به-
صورت ترکيبی از روشهاي آموزشی رسمی ،يادگيري از ديگران (منتورينگ و کوچينگ)،
يادگيري از کار (ارتقاء يا تغيير نقش) و يادگيري با ديگران (اشتراکگذاري اطالعات) اجراء گردد.

کريگر)5()2016( 5

پژوهشی تحت عنوان "بهترين راه براي توسعهي مديران چيست؟ يادگيري براساس حل مسأله
در مقابل آموزش مبتنی بر سخنرانی" با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مسأله و
آموزش مبتنی بر سخنرانی و ترکيبی از اين دو روش؛ با استفاده از روش تحقيق ترکيبی انجام
شد .يافتههاي پژوهش حاکی از اين است که آموزشهاي مبتنی بر حل مسأله و آموزش مبتنی
بر سخنرانی در کسب مهارتهاي حل مسأله و مهارت تفكر بحرانی مديران مؤثر میباشد.

راسل ()29()2011

پژوهشی تحت عنوان "مدل سازي نقش در توسعهي مديريت :يادگيري آنچه که نمیتواند
آموزش داده شود" با هدف بررسی يادگيري حاصل از الگوسازي با استفاده از روش تحقيق
اکتشافی از طريق مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با مديران ميانی فارغالتحصيل رشته MBA
6دانشگاه انگلستان انجام شد .نتايج نشان میدهد مديران ميانی معموالً از مشاهده چندين الگوي
1 . Felipe Cechella
2. Kolb action learning model
3. Yoshitaka Yamazaki
4. Michiko Toyama
5. Carriger
6. Master of Business Administration
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مثبت و حداقل يك الگوي منفی موارد بسياري را آموختهاند ،که میتوان در  5حوزه طبقهبندي
نمود :نحوه راهبري کارکنان (ارتباطهاي همدالنه ،حمايت ،مديريت عملكرد و بازخورد صادقانه)؛
مديريت کارها (انجام کارهاي سخت ،تمرکز بر نتايج)؛ حوزهي استراتژيك (تنظيم استاندارد باال،
داشتن چشمانداز)؛ رفتار اخالقی (صداقت ،تصميمهاي سخت) حوزهي شغلی (اعتماد به نفس
براي پيشرفت شغلی)  .معيارهاي انتخاب الگو براي ايجاد يادگيري عبارتند از شايستگی و
موفقيت ،احترام به ارزشها و قوانين ،نقش تأثيرگذاري ،توانايی ايجاد انگيزه و کاريزما.

زراعتکار و
همكاران
()31()1394

پژوهشی تحت عنوان "شناسايی روشهاي يادگيري غيررسمی براي پرورش مديران منابع انسانی
در سازمانهاي بزرگ کشور" با هدف شناسايی و اولويتبندي روشهاي يادگيري غيررسمی
مديران منابع انسانی با بهکارگيري رويكرد روايتی و ابزار مصاحبههاي واقعمحور انجام شد .نتايج
نشان داد که روشهاي يادگيري از طريق تعامل با مشاوران ،کارشناسان و مديران منابع انسانی؛
يادگيري از طريق گفتوگو با مشاور /معلم با تجربه ،يادگيري از طريق مطالعه کتابها ،مقالهها و
منابع علمی و يادگيري از شكستهاي کاري؛  4روش يادگيري غيررسمی با اولويت باالتر در بين
مديران منابع انسانی بوده است.

حسينيان و ربيع-
نژاد ()18()1392

پژوهشی تحت عنوان "بررسی روشهاي توسعهي مديران عملياتی ناجا" با هدف بهترين روش
براي توسعهي هر کدام از معيارهاي شايستگیهاي مديران عملياتی ناجا با استفاده از پرسشنامه
انجام شد .نتايج حاکی از اين است که براي تقويت دانش انتظامی مسئوليتپذيري و خالقيت
رؤساي کالنتري تهران بزرگ ،به ترتيب روشهاي گردش مشاغل ،ارتقاء موقّت و ايفاي نقش
بهترين روش میباشد همچنين براي تقويت قدرت تصميمگيري ،الگوسازي رفتاري در سطح
اطمينان به  90درصد توصيه میشود .در خصوص تقويت قابليتهاي ارتباطی نيز میتوان از
بازيهاي مديريتی استفاده نمود.

در نتيجه براساس اهميت توسعهي مديران در همه سازمانها ،شناسايی روشهاي يادگيري حائز
اهميت میباشد؛ لذا با توجّه به عدم بررسی معيارها و ابعاد روشهاي يادگيري از سوي پژوهشگران،
کمبودهايی در نحوهي گزينش روش يادگيري احساس میشود .الزم به ذکر است موضوع توسعهي
مديران در برخی از سازمانها داراي اهميت بيشتري است؛ يكی از سازمانهايی که بهعنوان قلمرو
مكانی پژوهش حاضر در نظر گرفته شده ،شرکت ملّی پااليشوپخش فرآوردههاي نفتی ايران میباشد،
که يكی از چهار شرکت اصلی زيرمجموعه وزارت نفت بوده و اقتصاد کشور بر پايهي آن بنا شده است.
امروزه جايگاه مديران در صنعت نفت و تأثير آن در حفظ و ارتقاء موقعيت ملّی و بينالمللی ،بهعنوان
چهارمين توليدکننده نفت جهان و اصلیترين صنعت کشور از حيث تأثير در اقتصاد ملّی بر کسی
پوشيده نيست .يكی از مهمترين الزامات توسعه در اين صنعت ،توسعهي مديران است ،که وجود مرکز
توسعه مديريت صنعت نفت در ساختار رسمی وزارت نفت نشاندهندهي اين موضوع میباشد .شرکت
ملّی پااليشوپخش فرآوردههاي نفتی پس از شروع فعاليت مرکز ارزيابی مديران در اين شرکت بهمنظور
شايستهساالري و هدفمندسازي پرورش مديران آينده ،به موضوع توسعهي مديران و روشهاي آن
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توجّه خاصی داشته است؛ امّا از دغدغه هاي اصلی اين سازمان در اين خصوص ،میتوان به مواردي از
قبيل حجم کاري باالي مديران ،که باعث شده از مقوله يادگيري و توسعه فاصله بگيرند و براي اين
فرآيند اهميتی قائل نباشد و همچنين چالش هايی براي گزينش روش يادگيري مطلوب با شرايط فعلی
که منجر به تغيير رفتار گردد؛ اشاره کرد.
نظر به اينکه تاکنون پژوهش جامعی دربارهي معيارهاي گزينش روش يادگيري توسعهي مديران و
اولويتبندي روشها بر پايه معيارهاي گزينش شده ،چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام نشده
است؛ از اينرو شرکت ملّی پااليشوپخش فرآوردههاي نفتی براي حل اين مسأله تمايل به انجام
پژوهشی در حوزه يادگيري توسعهي مديران داشته ،تا از اين طريق بتواند مديران سازمان را به اين
سمت سوق دهد و لذا با توجّه به اهميت اجراي برنامههاي توسعهاي مديران ،مطلوبترين و محبوب-
ترين روش يادگيري را در بين روشهاي ارائه شده شناسايی کند.
براساس مبانی نظري پژوهش ،به طور کلی  8معيار اثرگذار براي گزينش روشهاي يادگيري توسعهي
مديران شناسايی گرديد ،که در جدول شماره ( )4به تفسير آنها پرداخته میشود ،در واقع هر کدام از
اين معيارها بنا بر ادبيات پژوهش مرتبط با موضوع ،میتوانند براساس مقتضيات موجود در سازمانها در
گزينش روشهاي يادگيري توسعهي مديران مؤثر باشند.
جدول شماره ( .)4معیارهای اثرگذار بر گزینش روش یادگیری
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عنوان معیار

تعریف

منبع

پيچيدگی اجراي
روش

بهطور کلی توسعهي مديريت موضوع پيچيدهاي است و بررسی
امكان پيادهسازي روشهاي يادگيري با توجّه به امكانات و
شرايط شرکت بايستی بررسی گردد.

لرد و هال ()22()2005

تعداد مداخلهها در
يادگيري

ايجاد فرصتهايی براي افراد جهت تأمّل در فعاليتها و تجارب
کاري که منجر به ايجاد يادگيري در فراگيران میشود .هر چه
تعداد ،بيشتر باشد يادگيري بيشتري اتفاق افتاده است.

کُلب ()21()1984
مزيرو)24()2000( 1

هزينه

کليه هزينه موردنياز (بهطور متوسط) جهت اجراي برنامههاي
آموزش و توسعه با روش يادگيري مورد نظر بررسی میشود.

چيورز)7()2011( 2

تعداد منابع يادگيري

به اين موضوع اشاره دارد که روش يادگيري شامل چه تعدادي از
منابع يادگيري است( .تجربه فردي ،مدرس ،ديگران در نقش
کوچ 4يا منتور5يا الگو ،کار گروهی ،منابع آموزشی)

کارن بكر و آدل بيش
()4()2017؛
کُلب ()21()1984
کايس)19()2002( 3

سطح شايستگی
توسعه يافته

براساس مدل دريفوس 8يادگيري منجر به ارتقاء شايستگیها تا
 5سطح ،از تازهکار تا متخصص میگردد .اين معيار اشاره به اين
دارد که روش يادگيري منتخب تا چه سطحی از شايستگی را
میتواند توسعه دهد.

دريفوس ()12()2004؛
7
لرد 6و هال
()22()2005

پوششدهی سبك
هاي يادگيري

سبكهاي يادگيري ،رويكردهاي مختلف ترجيحی افراد را براي
يادگيري توصيف میکند .در اين معيار بررسی میشود که روش
يادگيري چه تعداد از سبكهاي يادگيري افراد را پوشش می-
دهد.

يوشيتاکا يامازاکی
()30()2018

تناسب با فرهنگ و
جوِّ سازمانی

فرهنگ و جوِّ سازمانی از ديگر عواملی است که در فرآيندهاي
يادگيري و انتخاب روش يادگيري مناسب تأثير دارد.

پيالنيا)26()2006( 9؛
يوشيتاکا يامازاکی
()30()2018

1. Mezirow
2. Chivers
3. Kayes
4. Coach
5. Mentor
6. Lord
7. Hall
8. Dreyfus
9. Pillania
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دالنا)11()2000( 1؛
نيول)25()1995( 2

اثربخشی روش
يادگيري

به اين موضوع اشاره دارد که روش يادگيري تا چه ميزان داراي
اثربخشی باالتري است.

ميزان مشارکت و
حمايت مديران

منظور از مشارکت ،سهيم يا دخيل شدن مديران در فعاليتهاي
يادگيري و توسعه است.

)8()2012( CIPD

انواع دانش

براساس نوع دانشی (صريح يا ضمنی) که قرار است در برنامهها
ارائه شود ،روشهاي مختلف يادگيري را میتوان انتخاب نمود.

کارن بكر و آدل بيش
()4()2017؛
کايس ()19()2002

ساختار يادگيري
(محيط يادگيري)

اشاره به اين دارد که ايجاد يادگيري در چه محيطی اتفاق می-
افتد و به دو گروه خارج از شغل 4يا حين کار 5تقسيم میگردد.

کانينگام و هيلير
()10()2013؛
کارن بكر و آدل بيش
()4()2017

3

روش پژوهش
پژوهش حاضر از منظر هدف جزء پژوهشهاي کاربردي میباشد ،چراکه احصاء و توصيف معيارها و
ابعاد اثرگذار در گزينش مطلوبترين روش براي يادگيري و توسعهي مديران میتواند از گزينش روش
نامطلوب جلوگيري کند .جدول شماره ( )5روششناسی کلی پژوهش را نشان میدهد.

1. Dellana
2. newll
3. Chartered Institute of Personnel and Development
4. Off the job
5. On the job
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جدول شماره ( .)5روششناسی پژوهش
پژوهش

پژوهش

پژوهش

پژوهش

دادهها

پسا اثبات گرايی

قياسی

پيمايشی

کمّی

 Topsisو BWM

فلسفه

رویکرد

استراتژی

دادههای

روش تحلیل

روش گردآوری اطالعات

1

 مطالعهي اسناد و منابع کتابخانهاي (در بخششناسايی معيارها)
 پژوهشهاي ميدانی و بهصورت نظرسنجی ازخبرگان
 مصاحبههاي ساختاريافته و بهصورت پرسش-نامه بسته

همانطور که در جدول شمارهي ( )5آورده شده ،استراتژي پژوهش حاضر پيمايش است ،چون می
خواهد از نظرات گروهی از خبرگان استفاده نمايد .مورد انتخاب پژوهش حاضر ،شرکت ملّی پااليشو-
پخش فرآوردههاي نفتی ايران ،يكی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت ،میباشد .جامعهي آماري در اين
پژوهش خبرگان حوزهي آموزش و توسعهي مديران میباشد که در اين زمينه داراي تجارب علمی و
عملی هستند .براي انتخاب نمونه از روش هدفمند قضاوتی استفاده شده ،که روشی غير احتمالی است.
از اينرو17 ،پرسشنامه در بين مديران و خبرگان مديريت توسعه منابع انسانی توزيع گرديد که از اين
ميان  15پرسشنامه بازگشت داده شد 46 .درصد شرکتکنندگان در پژوهش مرد و  54درصد زن؛ 23
درصد رده سنی  40-30سال 39 ،درصد 41-50سال 38 ،درصد  51سال و باالتر؛  8درصد مدرک
ليسانس 92 ،درصد فوق ليسانس و باالتر ؛  15درصد داراي سوابق کاري  10-15سال 39 ،درصد -20
 16سال 15 ،درصد  21-25سال و  31درصد  26سال و باالتر میباشند.
و همچنين براي جمعآوري اطالعات از ترکيب روشهاي کتابخانهاي و مصاحبههاي ساختاريافته و به-
صورت پرسشنامه بسته استفاده گرديده است .از روش کتابخانهاي جهت احصاء و توصيف معيارها و
ابعاد اثرگذار بر گزينش روشهاي يادگيري توسعهي مديران بهصورت وسيع استفاده شدهاست و از
پرسشنامه و مصاحبه براي جمعآوري نظرات خبرگان جهت مشخص ساختن ضريب اهميت و اولويت
معيارها و همچنين رتبهبندي روشهاي يادگيري توسعهي مديران از دو پرسشنامه به شرح ذيل
استفاده گرديده است:
پرسشنامه اوّل :در مرحلهي اول پژوهش براي وزندهی معيارهاي تأثيرگذار از تكنيك بهترين بدترين
2 BWMجهت تعيين ضريب اهميت هر يك از معيارها استفاده میشود .با توجّه به شكل شماره ( )1در
اين تكنيك در ابتدا بهترين و بدترين معيار توسط تصميمگيرنده مشخص شده و مقايسه زوجی بين هر

1. Best worth method
2. Best worst method
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يك از دو معيار (بهترين و بدترين) و ديگر شاخصها صورت میگيرد .سپس يك مسأله ماکسی مين1
براي مشخص کردن وزن شاخصهاي مختلف فرموله و حل میگردد .همچنين در اين روش يك فرمول
براي محاسبه نسبت سازگاري 2براي بررسی اعتبار مقايسات در نظر گرفته میشود )27( .طيف پرسش
نامه  BWMدر جدول شماره ( )6نشان داده شده است.

بهینهسازی و برنامهریزی خطی

تعیین بهینهترین اوزان از روش

با بدترین معیار

مقایسه روجی بین سایر معیارها

و سایر معیارها

مقایسه روجی بین بهترین معیار

تعیین بهترین و بدترین

تعیین معیارها

شکل شماره( .)1مراحل انجام تکنیک بهترین بدترین BWM

منبع( :رضایی)27() 2015،
جدول شماره ( .)6طیف پرسشنامه روش بهترین بدترین BWM

کامالً مهمتر
9

خیلی مهمتر
8

7

مهمتر
6

5

کمی مهمتر
4

3

برابر
2

1

پرسشنامه دوّم :در مرحله دوم ،روشهاي يادگيري به کمك تكنيك تاپسيس اولويتبندي میگردد.
مدل تاپسيس براي اوّلين بار در سال  1981توسط هوانگ و يون ارائه گرديد و با اصالحاتی که بر روي
آن انجام شد ،بهعنوان يكی از بهترين و دقيقترين روشهاي تصميمگيري چند شاخصه در برنامهريزي
محسوب میشود ،که پايههاي نظري قويتر نسبت به تكنيكهاي تصميمگيري چند شاخصه دارد .پايه
هاي نظري اين تكنيك بر اين رابطه استوار است که ابتدا ايدهآلهاي مثبت و ايدهآلهاي منفی را براي
هر يك از شاخصها محاسبه میکند و سپس فاصله هر يك از گزينهها از ايدهآلهاي مثبت و منفی
محاسبه میشود .گزينه منتخب گزينهاي است که کمترين فاصله را از ايدهآلهاي مثبت و بيشترين
فاصله را از ايدهآلهاي منفی داشته باشد .اين تكنيك به گونهاي طراحی شده که میتوان نوع شاخصها
را از لحاظ تأثير مثبت يا منفی داشتن بــر هدف تصميمگيري در مدل دخالت داده و نيز اوزان و درجه
1. Maxi Min
)2. Consistency ratio (Ksi
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اهميت هر شاخص را در مدل وارد نمود .مراحل انجام تكنيك در شكل شماره ( )2نشان داده شده
است)2(.

شکل شماره ( .)2مراحل انجام تکنیک تاپسیس

دادههاي مورد نياز براي تحليل در بازه زمانی زمستان سال  99جمعآوري شده است .پرسشنامه در دو
مرحله توزيع گرديد ،که نتايج آنها نزديك به هم بود .همچنين نرخ سازگاري پرسشنامه ()0.04
محاسبه شد که کمتر از استاندارد بيان شده در اين زمينه ( ،)0.1است که نشاندهندهي پايايی پرسش
نامه میباشد .جهت سنجش روايی ظاهري و قابل درکبودن سؤالهاي پرسشنامه از پيشنهادهاي
اساتيد دانشگاهی و ديدگاههاي افراد متخصص در حوزهي يادگيري و توسعه منابع انسانی استفاده
گرديد.
یافتههای پژوهش
با عنايت به هدف اصلی پژوهش که گزينش مناسبترين روش يادگيري براي اجراي برنامههاي توسعه
ي مديران براساس عوامل مؤثر بر آن میباشد ،دراين مرحله ،با استفاده از روش تصميمگيري چند
معياره  BWMوزن و ضريب اهميت هر يك از معيارها از طريق انتخاب بهترين و بدترين معيار و
مقايسه آن با ساير عوامل تعيين گرديد ،که نتايج آن در جدول شماره ( )7و نمودار شماره ( )1ارائه
شدهاست .براساس نظر مديران و کارشناسان توسعه منابع انسانی ،از بين معيارهاي تأثيرگذار بر انتخاب
مطلوبترين روش يادگيري مديران ،معيار اثربخشیِ روش يادگيري ضريب اهميت ( )0.212اولويت اوّل
را با فاصله معناداري به خود اختصاص داده و پس از آن معيار مشارکت مديران با ضريب اهميت
( )0.159و معيار سطح شايستگی توسعه يافته با ضريب اهميت ( )0.155رتبه دوّم و سوّم را کسب
نموده است .نظر به ديدگاه خبرگان تعداد منابع يادگيري در تعيين روش يادگيري اهميت چندانی
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ندارد .همچنين نسبت سازگاري )0.07( ،محاسبه شده و نشان میدهد نتايج ،قابل اعتماد هستند
چراکه نزديك به صفر است.

جدول شماره ( .)7ضریب اهمیت معیارهای انتخاب بهترین روش یادگیری
ردیف

عنوان معیار

ضریب اهمیت

1

اثربخشی روش يادگيري

0.212

2

مشارکت مديران

0.159

3

سطح شايستگی توسعه يافته

0.155

4

تعداد مداخالت در يادگيري

0.120

5

پوشش دهی سبكهاي يادگيري

0.082

6

تناسب با فرهنگ و جوِّ سازمانی

0.081

7

پيچيدگی اجراي روش

0.07

8

هزينه

0.064

9

تعداد منابع يادگيري

0.052

نسبت سازگاری

0.07

نمودار شماره( .)1ضریب اهمیت معیارهای انتخاب روش یادگیری

در مرحلهي بعدي بهمنظور گزينش مطلوبترين روش يادگيري توسعهي مديران و اولويتبندي آنها،
از تكنيك تاپسيس و نرمافزار اکسل استفاده گرديده است .در تكنيك تاپسيس از طريق محاسبهي
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فاصله اقليدسی هر روش تا ايدهآلهاي مثبت و منفی ( di+و  )di-و ضريب نزديكی ( )cliروشهاي
يادگيري اولويتبندي میگردد .نتايج در جدول شماره ( )8و نمودار شماره ( )2نشان داده شدهاست.
مقدار  clبين صفر و يك است .هرچه اين مقدار به يك نزديكتر باشد راهکار به جواب ايدهآل نزديكتر
و راهکار بهتري میباشد .براساس نتايج محاسبه شده روش يادگيري عملی ضريب نزديكی ( )0.7353و
روش کوچينگ ضريب نزديكی ( )0.6806اولويت اوّل و دوّم را براي توسعهي مديران به خود اختصاص
دادند و روشهاي دوره آموزشی ضريب نزديكی ( )0.2625و آموزش برخط ضريب نزديكی ()0.267
رتبههاي آخر را کسب نمودهاند.
جدول شماره ( .)8اولویتبندی روشهای یادگیری توسعهی مدیران
عنوان روش یادگیری

ایدهآل مثبت ()di+

ایدهآل منفی ()di-

ضریب نزدیکی ()cli

رتبه

يادگيري عملی

0.024

0.0666

0.7353

1

کوچينگ

0.0301

0.0641

0.6806

2

بازي و شبيه سازي

0.0354

0.0545

0.6061

3

تكاليف/پروژه

0.0327

0.05

0.6042

4

کارگاه آموزشی

0.0358

0.051

0.5874

5

چرخش شغلی

0.0344

0.0487

0.5858

6

تور تعالی

0.0389

0.0509

0.5669

7

مطالعه موردي

0.0405

0.0462

0.5329

8

شبكه سازي

0.0459

0.0376

0.4503

9

يادگيري خرد

0.0491

0.0362

0.4241

10

مدلسازي نقش

0.0569

0.0361

0.3881

11

دوره آموزشی برخط

0.0705

0.0257

0.267

12

دوره آموزشی حضوري

0.0705

0.0251

0.2625

13
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نمودار شماره ( .)2اولویتبندی روشهای یادگیری توسعهی مدیران

بحث و نتیجهگیری
براي پيشرفت و موفقيت يك سازمان ،حضور مديرِ کارآمد و توانمند ضروري است ،چراکه مدير با کمك
مهارتهاي الزم میتواند گامی مهم در جهت بهبود فرهنگ و بهرهوري سازمان بردارد ،که اين امر جز
با پرورش و توسعه قابليتهاي مديران محقق نخواهد شد .از آنجايی که توسعه مديريت کار پيچيدهاي
است ،لذا عالوهبر تعيين دقيق نيازهاي شايستگی ،انتخاب روش مطلوب يادگيري يكی از شاخصهاي
مهم در ارتقاء کيفيت برنامههاي توسعهاي محسوب میشود .در اغلب سازمانهاي ايرانی از اجراي دوره
هاي آموزشی براي توسعه کارکنان استفاده میشود که اثربخشی الزم را نداشته و اهداف يادگيري
محقق نمیگردد .بنابراين توجه به معيارهاي تأثيرگذار بر انتخاب روش يادگيري بهويژه براي توسعه
مديران و اولويتبندي روشها میتواند کمك بهسزايی به متخصصان منابع انسانی نمايد.
بهمنظور وزندهی و اهميت معيارهاي تأثيرگذار بر گزينش روش يادگيري ،از روش  BWMبهرهگيري
شده که مبناي آن مقايسه زوجی مابين بهترين و بدترين معيار با ساير معيارها است و نسبت سازگاري
نيز محاسبه میشود که نشان میدهد نتايج تا چد قابل اعتماد است .نظر به يافتههاي پژوهش جدول
شماره ( )7معيار اثربخشی ضريب اهميت ( )0.212اولويت اوّل را با فاصله معناداري به خود اختصاص
داده که با توجه به نظرات مديران و متخصصان منابع انسانی ،شاخص اثربخشی که حصول اطمينان از
اجراي درست برنامهها و ميزان مؤثر بودن اقدامات توسعهاي را نشان میدهد ،از مهمترين معيارها در
انتخاب روش يادگيري محسوب میگردد .معيار مشارکت مديران با ضريب اهميت ( )0.159رتبه دوّم را
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کسب نموده ،که نشان میدهد ،سازمان مورد مطالعه روشهايی را استفاده مینمايد که ميزان مشارکت
و دخيل شدن مديران در آن بيشتر باشد .معيار تعداد منابع يادگيري با ضريب اهميت ( )0.052کم-
ترين اهميت را در انتخاب روش يادگيري دارد.
براي رتبهبندي روشهاي يادگيريِ توسعهي مديران از تكنيك تاپسيس استفاده گرديد .از اين تكنيك
میتوان براي اولويتبندي و مقايسه گزينههاي مختلف و انتخاب بهترين گزينه و تعيين فواصل بين
گزينهها استفاده نمود .تاپسيس بر اين مفهوم استوار است که گزينه انتخابی بايد کمترين فاصله را با راه
حل ايدهآل مثبت و بيشترين فاصله را با راهحل ايدهآل منفی داشته باشد .براساس يافتههاي پژوهش
جدول شماره ( )8روش يادگيري عملی ضريب نزديكی ( )0.7353و روش کوچينگ ضريب نزديكی
( )0.6806اولويت اوّل و دوّم را براي توسعهي مديران به خود اختصاص دادند .از نظر خبرگان روش-
هاي مذکور داراي اثربخشی باال بوده و مديران در واقع بخش عمدهاي از توانايیهاي فعلی خود را از
طريق تأمّ ل و تفكر بر تجربه هاي کاري و يادگيري از ديگران (کوچی يا مربی) به دست میآورند .شايان
ذکر است توانايی تأمّل در تجربه بايد در مديران ايجاد شود تا از اين فرصتهاي يادگيري استفاده کنند.
روشهاي دوره آموزشی ضريب نزديكی ( )0.2625و آموزش برخط ضريب نزديكی ( )0.267رتبههاي
آخر را کسب نمودهاند.
نتايج حاصله از اين پژوهش شواهدي براي مدل  10:20:70ارائه مینمايد ،که قسمت قابل توجّهی از
يادگيري از طريق تجربه اتفاق میافتد .مؤسسه  ،1 CCLمدل ( 10:20:70مبتنی بر پژوهش) را براي
توسعه مديران پيشنهاد نموده که شامل تكاليف چالشی و عملی ( 70درصد) ,روابط توسعهاي و
کوچينگ ( 20درصد) و دورههاي آموزشی (10درصد) که نشان میدهد که تنها  10درصدِ يادگيري از
طريق دورههاي آموزشی اتفاق میافتد .همچنين در صورت عدم ايجاد فرصتهاي يادگيري در محل
کار ،انتقال يادگيري صورت نخواهد گرفت (کارن بكر و آدل بيش.)2017 ،
زراعتکار و همكاران )1394( ،در پژوهشی تحت عنوان "شناسايی روشهاي يادگيري غيررسمی براي
پرورش مديران منابع انسانی در سازمانهاي بزرگ کشور" اين نتيجه را ارائه دادند که روشهاي
يادگيري از طريق تعامل با مشاوران و مديران منابع انسانی؛ يادگيري از طريق گفتوگو با مشاور
باتجربه ،يادگيري از طريق مطالعه کتابها ،مقالهها و منابع علمی و يادگيري از شكستهاي کاري؛
داراي اولويت باالتر در بين مديران منابع انسانی بوده است ،که با يافتههاي پژوهش حاضر که يادگيري
عملی و کوچينگ اولويت اوّل و دوّم را کسب نمودهاند ،شباهت دارد.
راسل ( )2011در پژوهشی تحت عنوان "مدلسازي نقش در توسعهي مديريت :يادگيري آنچه که
نمیتواند آموزش داده شود" اين نتيجه را ارائه داد که مديران ميانی معموالً از مشاهده چندين الگوي
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 در صورتیکه در پژوهش حاضر روش،مثبت و حداقل يك الگوي منفی موارد بسياري را آموختهاند
. را کسب نموده است11  رتبه، روش13 "مدلسازي نقش" مابين
نظر به مطالب مطروحه و تحليل صورت پذيرفته سازمانها بايد ترکيبی از روشها را براي توسعه
 براساس نتايج اين پژوهش و ساير مطالعات انجامشده اثربخشی و مشارکت.مديران برنامهريزي نمايند
10  تنها،10:20:70 مديران در دورههاي آموزشی حضوري و بَرخط بسيار پايين بوده و طبق مدل
 بنابراين ضروري است از ساير برنامههاي يادگيري.درصد يادگيري از اين طريق حاصل میگردد
 کوچينگ،)غيررسمیِ ساختارمند شده شامل يادگيري عملی (يادگيري با انجام کار يا آزمون و خطا
 همچنين مديران تمايل.(يادگيري از ديگران) و بازي و شبيهسازيِ موقعيتهاي چالشی استفاده گردد
 بنابراين،به يادگيري اجتماعی (يادگيري با ديگران) جهت به اشتراکگذاري تجربهها و اطالعات دارند
 با توجّه به چالشهاي موجود در موضوع.روش شبكه سازي می تواند به توسعه مديران کمك نمايد
توسعه مديريت پيشنهاد میگردد در پژوهشهاي آتی موضوعاتی از قبيل اولويتبندي روشهاي توسعه
 تدوين مدل توسعهي مديران و ساير معيارهاي تأثيرگذار در،به تفكيك شايستگیهاي عمومی مديران
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Abstract
The aim of this study was to provide a conceptual model of a comprehensive education system for
specific jobs in regulatory organization. In terms of data type, quality and research method, it was
systematically derived from the data of Strauss and Corbin. Potential research participants were
experts, elites and experienced professors in regulatory organization -specific occupations.
Theoretical purposive sampling was used. The population of participants was 33 people with whom
a semi-structured interview was conducted and the individuals who provided the most information
and data to answer the questions were selected and the interviews continued until the saturation
point was reached. In order to analyze the information, open, axial and selective coding methods
were used using Maxqda software. The results showed: The obtained conceptual model has673
concepts,126components and18 categories and its categories include:central category; Development
of a comprehensive system of training for specific occupations based on standards and models of
training excellence, causal conditions (monitoring and monitoring of training processes, the need to
pay attention to comprehensive development of stakeholders, prioritizing quantitative goals,
insufficient quality of training, need to review existing training certificate Specific occupations),
contextual conditions (organizational culture, learning culture and extra-organizational factors;
learners' financial issues), intervening conditions (human resource development policy and attention
to upstream laws and documents), strategies (effective monitoring and evaluation, accurate needs
assessment, compliance with educational standards In content, it is the development of learners'
competence and professionalism) and consequences (intelligent design of the learning process and
motivation of learners).

Keywords: Modeling, Conceptual Model, Comprehensive education system, Grounded Theory.
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Abstract
Financial experts have a key role in the informed decision-making of managers in the strategic plans
of banks, therefore, the performance of this group of experts is particularly sensitive. With this in
mind, this article identifies the competencies of financial experts in the field of banking. According
to the nature and purpose of this research, its approach is qualitative and has been done with the
method of Grounded Theory and Charms structuralist design. The statistical population of the
research includes all financial experts working in the financial department of Bank Day Total:
liquidity management and management accounting). Research tools include semi-structured
interviews, notebooks and tape recorders. The data of this study are the result of interviews with 30
financial experts who were selected by snowball sampling method (sampling was continued until the
theoretical saturation stage in the collected information). The text of the interviews, which included
33 hours of individual interviews with the research sample, Implemented and analyzed by theme
analysis method. A total of 79 competencies were identified as required competencies for Bank Day
financial experts in the form of 12 sub-categories and 4 main categories with individual,
interpersonal, basic and general knowledge titles. Job, technical and key job knowledge and finally
in two dimensions of specialized and general competencies were determined and defined.

Keywords: Competency, Specialized competencies, General competencies, Financial experts, Bank
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Abstract
Managers need to have the capabilities and abilities that lead to their successful performance that not
only meet internal needs but also be able to direct external needs. And in any society, the
educational system is an important and significant part. This institution is the basis for intellectual
growth and development and the basis for maturity and realization of human capacities. Therefore,
education managers must have the necessary competencies to do this successfully. Therefore, the
present study was designed with the aim of developing a model for developing the competencies of
Iranian Islamic managers in government organizations with an emphasis on Islamic management in
education. To conduct the research, a qualitative approach of phenomenological type and grand
theory method was used to conduct the research. The study population was all experts, professors
and senior managers in the field of human resources and Islamic management in education, and 19
people were interviewed using purposive sampling. The research tool was a semi-structured
interview. Coding method was used to analyze the qualitative findings. The results showed that
"development of Islamic competencies and development of leadership and managerial
competencies" as a central category, "succession, continuous evaluation, continuous training and
learning and talent management" as causal conditions, "learner-centeredness" Organization (learning
organization), justice in selection, appointment and promotion, planning and program-oriented and
career development "as strategies, categories of" organizational culture and staff group "as a
platform," Islamic attitude to Management, human resources, and organizational structure were
introduced as intervening conditions, and the development of the competencies of Iranian-Islamic
managers in government organizations can have positive individual and organizational
consequences in education. If the managers of education are developed by using the competencies
and according to the appropriate Iranian Islamic model, and have sufficient knowledge and skills,
the organization will be able to achieve the goals of the organization by raising the morale of the
employees and motivating them to work and work. Spend less resources and better quality and
increase the productivity of the organization.
Keywords: Competence, Competence of Managers, Islamic Management, Education.
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Abstract
The present study is the design of a model for the development of school principals based on a
competency-based approach (Case study: secondary schools in Tehran). The method of this research
is applied in terms of purpose and has been done by exploratory method. The data collection method
is mixed (quantitative and qualitative) and the data collection tool is interviews with experts by
conducting specialized interviews using Delphi method and a questionnaire. After executing the
questionnaire, data analysis in the qualitative part by coding method (open, axial and selective) and in
the quantitative part analyzed the collected data in two descriptive and inferential methods through
SPSS 16 and Smart PLS software. In this study, descriptive statistics including frequency, frequency
percentage, frequency distribution table, and graphs and also describing the characteristics of the
respondents to the questionnaire were used to describe the data. In inferential analysis, data analysis
was performed using factor analysis. The results showed components: interpersonal, personality
traits, operational management, cognition of the environment, parental involvement, professional
knowledge, human resource management, and finally general knowledge, because none of the
components had a factor load of less than 0.3. They were not removed from the process of factor
analysis and finally all 8 components, with their indicators, were accepted under the title of
dimensions and components of the development model of school principals based on competencybased approach in secondary schools in Tehran. Pattern fit indicators in factor analysis confirm
pattern fit.
Keywords: School Principals Development, Competency Oriented Approach, High Schools
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Abstract
The present study is a qualitative research with a phenomenological approach that has been
conducted to identify the dimensions and components of professional development of primary
school principals and to develop its framework. The statistical population of the study was the
principals of public primary schools in Tehran in the academic year of 2019-2020. In two stages of
sampling, samples were selected by quota and then purposive sampling methods. Semi-structured
interviews were used to collect data. The interview continued until the data exploration and data
collection process reached a theoretical saturation point after interviewing 14 people. Data were
analyzed by open and axial coding steps. Two methods of verifying the interviewees and verifying
an external expert were used to control the validity. Two methods of verifying the interviewees and
verifying an external expert were used to control the validity. To determine the reliability, two
methods of reviewing the writings and also the method of recoding were used. The agreement was
calculated in the coding homogeneity and the agreement coefficient was 86%. Findings showed that
the professional development framework for primary school principals has 3 dimensions, 14
components with 117 indicators Which includes : the content dimension of professional
development (with components of general management knowledge, specialized management
knowledge, interactive skills, resource management skills, professional skills, personal inclinations,
managerial attitude, physical and mental ability and intellectual ability), the dimension of
professional development process (with the components of self-development actions and developer
relations) and the dimension of organizational requirements (with the components of knowledge
acquisition and acquisition of skills, modification of selection and appointment methods of
managers, improvement of organizational structure and processes).
Keywords: Professional development, school principals, primary school
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Examining teachers' perceptions of virtual in-service training
Marjan Dousti Alvanagh (Master of Training and Human Resources Development, Faculty of Psychology
and Educational Sciences, Shahid Madani Azarbaijan University, Tabriz, Iran.)

Peyman Yarmohammadzadeh 6 (Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of
Psychology and Educational Sciences, Shahid Madani Azarbaijan University, Tabriz, Iran.)

Behboud Yarigholi (Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and
Educational Sciences, Shahid Madani Azarbaijan University, Tabriz, Iran.)
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Abstract
Given the role that virtual in-service education plays today in the development of teachers
'professions, it is important to examine teachers' perceptions of this type of education. Therefore, the
purpose of this study is to analyze the perceptions of teachers in district one of Tabriz about virtual
in-service education. The method of this study was descriptive phenomenology. The participants in
this study were teachers in District One of Tabriz in primary and secondary schools who had the
experience of participating in in-service virtual education. Purposeful standard sampling was used to
interview teachers. In this regard, after semi-structured interviews with a general question and then
exploratory questions to obtain more in-depth information with 18 people, theoretical saturation was
obtained in the data. During the interviews, teachers shared their experiences of in-service training,
which was analyzed using the seven-step Colaizzi method. The results of the analysis of teachers'
perceptions about in-service education showed 9 main themes, which are: accessibility regardless of
time and place, optimization, suitability with educational methods and new technologies,
organizational support, content problems, implementation problems , Evaluation problems, human
resource problems; Lack of necessary infrastructure. According to these results, it can be said that
the use of virtual education system in in-service training courses can solve some of the problems and
inefficiencies of in-service training of teachers, including inconsistent training with changes in
textbooks, time, place and Eliminate educational resources and pave the way for the emergence of
new methods of teacher education such as electronic and virtual methods.

Keywords: In-service training, Virtual training, Perceptions, Teachers.
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Barriers and challenges of managers coaching success in Petrochemical
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Akbar Hassanpoor8 (Professor of Department of Human Resources and Business, Kharazmi University,
Tehran, Iran)

Yusef Vakili (Professor of Department of Human Resources and Business, Kharazmi University, Tehran,
Iran)
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Abstract
The purpose of the current study is to identify barrier and challenges of managers coaching success
in petrochemical industry for which mixed methodology is utilized. In qualitative section, Clarke
and Braun’s (2006) thematic analysis was used to extract the indicators of such barriers; it means
that by studying current studies in this regard, basic, organizing and pervasive barriers were coded.
Ultimately, a 40 – item questionnaire was obtained by using thematic analysis while the third –
order factor analysis with partial lease squares approach was utilized to test the questionnaire.
Research population consists of 167 petrochemical managers, deputies and heads of whom 116 were
selected by using Cochran formula and simple random sampling method while SMARTPLS
software package was used to analyze data. The third – order factor analysis findings indicated
weakness in communicative and problem solution skills. Weakness in feedback providing skills,
improper managerial style, lack of setting pragmatic goals and obliging to them, improper coach’s
behavior and vision, coachee’s propensity to commanding style, lack of trust to coaches, lack of
coachee’s motivation, improper organizational culture and unawareness, structural weakness and
lack of senior managers’ support, improper HR supportive systems and lack of supports by natural
culture can be seen as the barriers on managers coaching success in petrochemical industry.
Additionally, findings indicate that barriers related to coach (0.91), intra-organizational barriers
(0.81), inter – organizational barriers (0.68) and barriers related to coachee (0.55) have the highest
and lowest impact on managers coaching success respectively. The final result is that the barriers on
managers coaching success tested model enjoys proper validity and reliability and can be used in
petrochemical industry.
Keywords: coaching, managerial coaching, managerial coaching barriers, National Iranian
Petrochemical Industry
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University, Neka, Iran)
Saeed SafaeeMovahed (Assistant Professor of National Iranian Oil Company)
(Received: 2021/05/28; Accepted: 2021/06/21)
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Abstract
This study aimed at identifying learning cultures in various workplaces thorough an emergent
grounded theory study. To gather data, in-depth interviews were conducted on 98 employees of
small to large companies to reach a vast breadth and depth of data. For purpose of inclusiveness, a
maximum variation strategy was adopted for sampling to select participants purposively from
manufacturing, business and service companies. The data were thematically analyzed at two levels,
namely initial and secondary coding. To establish credibility, two dominant strategies were
continuously used as member check and peer debriefing and external auditing. Consequently, a
tripartite typology emerged to represent learning culture in various enterprises based on three
criteria: management approach, peers' reaction, promotion expectancy. To sum up, in malignant
learning culture, bad working habits are learnt and shared by staff and commitment to work is
gradually minimized to its lowest possible point. In deterministic learning culture, a neutral learning
climate dominates the workplace as staffs perceive no link between self-development and job
promotion. Finally, in demanding learning culture people may clearly view sensible link between
competency development and job promotion, so they try their utmost to keep up with the latest
developments in their field to avert the risk of demotion or job loss. The study suggests that if
enterprises plan to achieve and keep a competitive edge, they should focus firmly on creating a
demanding workplace learning culture.

Keywords: workplace learning, learning culture, learning culture in workplace.
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Presentation a model of managers' competencies in complex organizations
Seysd Reza Razavi Saeedi
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Abstract
Today organizations are more complex than in the past, and managers need to acquire new and
important competencies to help organizations achieve their goals. The purpose of this study is to
provide a model of managers' competencies in complex organizations, which is applied research.
This research has been done in two phases, in the first phase, the model is designed and in the
second phase, its validation is done. In the first stage of the first phase, based on the frequency of
complexities observed in the research literature and by systematically studying the theoretical
foundations and also based on interviews with experts, three types of structural, technological, and
environmental complexity were considered as the basis for evaluating organizational complexity. In
the second stage, which had a quantitative approach and the goal was to identify and select a
complex organization, a 21-item questionnaire was designed and its validity was confirmed by
experts, and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha and distributed among 291
middle managers of the municipality. A one-sample, complex organization t-test was selected. In the
next stage, which had a qualitative approach, a semi-structured interview was conducted with 18
experts who were selected by the snowball method, and the initial model of managers' competencies
appropriate to any complexity was obtained. In the fourth stage, which had a quantitative approach,
a questionnaire was designed based on the initial model and distributed among 5 experts by the
Delphi method and after performing three round trip steps, the modified model was obtained. In the
second phase of the research, which aimed to validate the modified model and had a quantitative
approach, a questionnaire was designed based on the modified model. and distributed among 15
organizational experts, including municipal managers with at least a master's degree and a history of
more than twenty-five years, and by calculating the relative content validity coefficient, the final
model of managers' competence was developed for any complexity.

Keywords: Competencies, Complexity, Competencies of Managers, Complex Organizations,
Structural Complexity, Technology Complexity, Environmental Complexity
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Presenting the competency model of financial managers in the National
Iranian Oil Company
Marzieh Shaabani (Ph.D. Candidate of Public Administration, Faculty of Humanities, Saveh Branch,
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Zina Al-Abedin Amini Sabegh (Associate Professor, Department of Management, Faculty of Humanities,
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Islamic Azad University, Iran.)

(Received: 2021/06/03; Accepted: 2021/07/06)
PP.224-239
Abstract
In this study, a model for the competence of financial managers in the National Iranian Oil
Company was designed. Therefore, this study is applied in terms of purpose, qualitative in terms of
approach and exploratory and descriptive-survey in terms of method. Data analysis was performed
in two parts. In the first part, the pattern dimensions were identified using the theme analysis
method, then in the second part, the Delphi method was used to confirm the proposed model.
Therefore, in the present study, two groups of society were studied. 1. The statistical population of
the theme analysis method, which included senior managers, deputies, heads and financial experts in
the National Oil Company. The sampling method in this section was purposeful and performed by
snowball method. 2. The statistical population of the Delphi method included 20 experts, heads and
specialists in the field of financial management of the oil company. The sampling method in this
section was based on the selection of individuals based on expertise and experience. The
information of the first part was collected through interviews and the second part was collected
through a questionnaire. Based on the research findings, 26 components were identified and
approved in the form of 4 dimensions for the competence of the financial managers of the oil
company. The four dimensions include technical skills, leadership skills, individual skills, and
business skills. It seems that the model and the results of the research can be effective in the proper
selection of financial managers and their growth and development.
Keywords: Design, Competence,, Financial Management, National Oil Company.
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Applying a meta-synthesis qualitative approach to provide a model of
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(Corresponding Author)

(Received: 2021/03/21; Accepted: 2021/07/08)
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Abstract
Organizational learning and unlearning has attracted the attention of many researchers and this has
become an important element of innovation and processes of sustainable individual and
organizational change. The aim of this study is to identify the consequences of organizational
unlearning using the meta-synthesis method. In line with this method, after filtering the articles,
finally, 40 researches that directly dealt with the implications of organizational unlearning
implications entered the analysis stage in Maxqda software. After the integration step, 28 distinct
codes were identified, and among the identified codes were; Outputs of innovation with 6
references, unlearning and organizational flexibility with 4 references, and radical innovation and
overall performance with 3 references had the highest number of references in research texts,
respectively. At higher levels of abstraction, codes were categorized into 11 concepts and finally
into 6 categories (innovative capabilities, competitive value chain promotion, organizational
entrepreneurship, organizational agility and transformation, participatory knowledge management,
and human resource empowerment).

Keywords: unlearning, consequence, meta-synthesis.
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ahmad shanian (Ph.D. Candidate of marketing Administration, Department Of management, Islamic Azad
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Reza shafeie 13 (Professor of marketing Administration, Department Of management, Kordestan University)
Tohfeh ghobadi lamuki (Professor of marketing Administration, Department Of management, Islamic
Azad University. Hamedan Branch,Iran,)
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Abstract
The present study was conducted using the qualitative approach and the grounded theory method to
designing the marketing model of the Institute of Education and Human Resources Development.
The study population included the managers of educational institutions who were selected through
purposive sampling. The data was collected through interviews. The findings showed that factors
such as identifying large organizations and industries and knowing their issues and problems, skills
of staff of the educational institution, staffs’ motivation, strong databases, use of new educational
technologies, proper packaging of educational services, attractive ancillary services in the
institution, providing examples successful previous work, experienced instructors, having
educational standards, appropriate training environment, customer satisfaction system, competitors,
political, social and biological crises and prices affect marketing the Institute of Education and
Human Resources Development. In the research model, increaseing revenue, development of brand,
increaseing power in developing instructors and educators, and develop national credibility were the
consequences of the use of appropriate strategies for marketing the Institute of Education and
Human Resources Development.
Keywords: Marketing Model, Grounded Theory, Institute of Education and Human Resources
Development
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Abstract
The purpose of this study was to provide a model of stress management training and its relationship with
employees self-efficacy. In terms of applied purpose, this research was a combination of exploratory data
(qualitative and quantitative) and in terms of research implementation, it was a grounded theory approach
(qualitative stage) and in terms of quantity, it was a cross-sectional survey. The study population in the
qualitative section including Professors and academic experts (psychology and social medical management
specialists),, according to the entry and exit criteria in the qualitative section and in the quantitative section
including experts and managers who had taken stress management training. Sample size and sampling method
in qualitative part based on the principle of theoretical saturation of 12 people using purposive sampling method
and in quantitative part according to Cochran's formula 220 employees of Zanjan, Qazvin and Mazandaran
Universities of Medical Sciences and the Ministry of Health and Medical Education in 2020 using
multi-stage sampling method. To collect data, a semi-structured interview method and a researcher-made
questionnaire were used and in a quantitative section of the General Schwarvar and Jerosalm General Selfefficacy questionnaire (1992).To evaluate the validity and reliability of qualitative section data,
credibility,conformability and transferability criteria were used. content validity and the opinion of several
experts were used to confirm validity of the tool in quantitative part. The reliability of the questionnaires

was calculated according to the Cronbach's alpha formula. Cronbach's alpha coefficient of
researcher-made education questionnaire was 0.84 and Cronbach's alpha coefficient of 0.81 selfefficacy questionnaire, indicating that research tools have a desirable reliability.
In the qualitative part, the content analysis of the interviews was used to analyze the data, using the coding
method (open, axial and selective coding), confirmatory factor analysis, heuristic factor analysis, structural
equations and descriptive statistics were used. Then regression analysis was used to measure the relationship
between coping methods with self – efficacy. The results showed that to deal with stressful situations, three
basic strategies of problem-focused coping strategy, emotion-focused coping strategy and avoidance- focused
coping strategy can be used for the stress management training model. In general, the components presented to
deal with stressful situations have the necessary and appropriate validity, and all three main components
(problem-focused coping strategy, emotion-focused coping strategy and avoidance- focused coping strategy)

14- Corresponding Author: ahmadi_a30203@yahoo.com

were in a good position to explain and fit.In this research, the questionnaire of coping with stressful conditions
was valid and approved. Strategies for coping with stressful situations had a different effect on people's selfefficacy, so that problem-oriented coping strategy had a significant positive relationship with self-efficacy and
the effect of problem-oriented coping strategy was on incremental self-efficacy (P <0.05). In other words, the
more emphasis is placed on problem-oriented coping strategy, the more self-efficacy of individuals increases,
and in contrast to emotion-focused coping strategy and avoidant-centered coping strategy has a negative and
decreasing relationship with self-efficacy (P <0.05), As the emotion-focused coping strategy and avoidancefocused coping strategy highlighted ,the self - efficacy of individuals also decreased .
Keywords: coping strategies with stressful conditions, self-efficacy

Design and validation of strategic training model with the aim of developing
human resources in the automotive industry (Case study: Saipa Automotive
Group)
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Abstract:
The present study was conducted with the aim of designing a strategic training model and explaining
its role in human resource development.This research is an applied research that has used the mixed
exploratory method as the research method .The community of participants in the quality section of
27 people and a small number of 400 experts in the field of training and development of human
resources and strategy of Saipa Automotive Group has been used as a participant.Purposeful
sampling method was used in qualitative and stratified random section in quantitative section.Data
collection tools in the qualitative part included semi-structured interviews and in the quantitative
part included a researcher-made questionnaire.Excel data were used for data analysis in the
qualitative part and AMOS and 19SPSS software were used for the quantitative part.Data analysis
method In the qualitative part, including the basic data method(Grounded Theory) (open, axial and
selective coding) in the quantitative part, the method of path analysis, Pearson correlation and factor
analysis have been used.The results of this research in the qualitative part led to the formation of a
strategic training model with the aim of developing human resources in Saipa Automotive Group
and in a quantitative part the impact of the strategic training model in explaining human resource
development was investigated.The results show that strategic training has a dire ct and significant
effect on factors such as personal development and empowerment, knowledge sharing and
improving individual performance and employee well-being.These results confirm the compliance
of this study with previous research .The findings of this study can provide practical and operational
tools for the development of human resources in Saipa Automotive Group.
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Abstract
by using coaching skills. However, there is no research or literature on which of the factors of
coaching competencies will provide the greatest improvement in individual and organizational
performance for these organizations, especially banks. The present study, which is an applied
development in terms of purpose or orientation, in order to meet this challenge, comprehensively
and systematically all the indicators that are effective in the field of coaching competencies through
documentary study and using fuzzy Delphi method and Opinion of 10 experts Identifying and using
interpretive structural modeling / Mick McFuzzy approach to regulate and direct the complexity of
relationships between indicators and network analysis process method to identify indicators that
improve performance in the field The coaching skills they bring to Tejarat Bank were exploited. The
results showed that the "coaching mindset" cluster is more important and influential in the coaching
competency indicators in Tejarat Bank than the other clusters and the "long-term performance
enthusiasm" index.
Keywords: Coaching competence, coaching mindset, passion for long-term performance, Mick
McFuzzy
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Abstract:
The present research was conducted to select desirable learning methods for managerial
development based on effective criteria and dimensions using TOPSIS technique. Given the
purpose, an applied method of research is used. To collect data, a survey descriptive method
of research is used. The National Iranian Petroleum Refining and Distribution Company
(NIORDC) was selected as the statistical population and 15managers and experts in the field of
related to managers' learning and development were selected for interviews using with purposive
sampling. Data collection is performed using both library or documentary method to review
literature and filed study includes structured interviews, distribution and collection of questioner.
The validity of the questioner has been assessed and also approved by the experts due to its
consistency with the literature. The reliability of the questioner has been approved by repeat
testing. Best Worst method (BWM) as well as Expert choice software have been used for
analyzing data and determining the coefficiency of influencing criteria of needs assessment
methods and identification of their priorities. TOPSIS technique and Excel have been also used to
determine Closeness Coefficient and the priority of each learning methods. Research Findings
indicate that the game and simulation method is the most desirable learning method to implement
the development programs of managers in the company.
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Keywords: learning, learning methods, learning dimensions, Development of managers, TOPSIS
technique
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