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(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
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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
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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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