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 .1دكتر فرنوش اعالمی :استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
 .2دكتر احمد بزار جزایری :دكتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
.3دكتر طلعت دیبا :استادیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
 .4دكتر سعید صفایی موحد :دكتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی
 .5دكتر فاطمه نارنجی ثانی :استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران
 .6دكتر فیروز نوری كلخوران :استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

اهداف فصلنامه و شرایط پذیرش مقاله
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی به منظور ارائه تاازهترین نظریاهها و یافتاههای علمای در
حوزههای آموزش و توسعه منابع انسانی و همچنین به جهت تباادل و نشار افراار و اندیشاههای
بدیع ،از اندیشمندان ،صاحبنظران ،دانشپژوهاان ،كارشناساان ،اساتادان و دانشاجویان دعاو
مینماید تا با مدنظر قرار دادن نرا 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
 كمک به ارتقای تحقیقا علمی آموزش و توسعه منابع انسانی در سطح ملی و بینالمللی كمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش علمی و فنی متخصصان ،كارشناسان ،دستاندركاران وعالقهمندان در رشتههای مرتبط با زمینههای آموزش و توسعه منابع انسانی كشور
 كمک به ایجاد ارتباط میان مراكز آموزشی و تحقیقاتی و همچنین پژوهشاگران و كارشناساانبه منظور انتقال و تبادل آموختهها و تجربیا و كسب دستاوردهای تازه علمی
 مشاركتطلبی محققان ،مدیران و كارشناسان 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  ،تجربهها 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 نشریه آموزش و توسعه منابع انسانی»

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

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

▪

بطور كلی فایلهاای مقالاه (فایالهاای ورد و پای دی اف) كاه 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 كه به زباان
فارسی نوشته شده و برای نخستینبار منتشر میشوند جهت چاپ ،مورد بررسی هیأ تحریریاه
مجله قرار خواهند گرفت .استفاده از مقاال منتشر شده در ایان فصالنامه در ساایر مجاال یاا
كتابها ،بدون ذكر نام مأخذ ممنوع است.

 -2روش تدوین
مقالاه در برناماه  Wordدر ساایز  A4باه ابعااد ( Width:21و  )Height: 29.7باا فواصال
حاشیهای  5.35سانتیمتر از باال و پایین و  4از راست و چپ ،با قلم  B Nazaninو اندازه حروف
 12و با فاصله سطر  1سانتیمتر ،با رعایت تمام اصول نگارشی و رعایت نیمفاصله ،بدون اشتباه و
خطخوردگی تایپ شده؛ تعداد صفحا آن از  25صفحه نباید بیشتر شود.
مقاله به ترتیب از اجزای زیر تشریل خواهد شد:

 -2-1صفحه عنوان
صفحه اول مقاله فقط شامل عنوان مقاله و چریده مقاله باشد .چریده فارسی ،با فونت بیناازنین
و سایز  10و با فاصله  1سانتیمتر نوشته شود.
 -2-2چکیده
چریده بایستی حداكثر  250كلمه باشد و شامل هدف ،روش ،یافتهها و واژههای كلیدی باشد.
 -2-3واژههای کلیدی
حداكثر  5واژه كلیدی ،درباره موضوع مورد پژوهش در انتهای چریده ارائه شود.
 -2-4مقدمه
مقدمه بایستی با طرح مسأله و مارور پژوهشهاای انجاام شاده و جمعبنادی آنهاا هادف
پژوهش را توجیه كند.
 -2-5روش پژوهش
شیوه اجرای پژوهش ،طرح آماری و روشهای شناسایی و ارزیابی توضیح داده شود.
 -2-6یافتههای پژوهش
تمامی نتایج كیفی و كمی بهدست آمده در این قسمت ارائه گردد .در صور نیااز میتاوان
موضوعا را طبقهبندی نموده و از جدول ،منحنی ،نمودار و یا تصویر استفاده كرد.
 -2-7بحث و نتیجهگیری
با توجه به هدف و یافتههای سایر پژوهشها ،نتایج حاصله از پژوهش تجزیه و تحلیل شده و
درباره آنها نتیجهگیری الزم را بیان نماید.

 -2-8منابع

▪

راهنمای نگارش منابع درون متنی

ارجاع به منابع در همه موارد الزم به صور كامل رعایات شاود .بارای ارجااع باه یاک منباع از
سیستم شمارهگذاری استفاده گردد .بدین شرل كه منابع در قسمت فهرسات مناابع و براسااس
ترتیب استفاده در متن طبقهبندی گردیده و به ترتیب شمارهگاذاری شاوند .در هار كجاای 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 با ه صاور
انگلیسی .منابع فارسی را نیز از قس مت چریاده انگلیسای آن اساتفاده كارده و آنارا باه صاور
انگلیسی ارجاع دهید .رفرنسها به فرمت كلی ونروور 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 ابعاد ( Width:21و  )Height: 29.7باا فواصال
حاشیهای  5.35سانتیمتر از باال و پاایین و  4از راسات و چاپ ،باا قلام  B Nazaninو انادازه
حروف  12و با فاصله سطر  1سانتیمتر ،با رعایت تمام اصول نگارشی و رعایت نیمفاصاله ،بادون
اشتباه و خطخوردگی تایپ شده؛ تعداد صفحا آن از  25صفحه نباید بیشتر شود.

 -2عناوین بخشهاا ،باا فونات بایناازنین ( )B Nazaninبصاور بولاد ( )Boldو ساایز 12
سانتیمتر نوشته شود.
 -3ابتدای هر پاراگراف در متن مقاله ،بایستی دارای تو رفتگی باشد.
 -4معادلهای التین اسامی و اصطالحا مهم 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 نیمفاصله در نگارش مطالب كل مقاله الزامی است .بطور مثال:
•

می گردد



میگردد ✓

•
•

صفحه های 

صفحههای ✓

ساخته اند 

ساختهاند ✓

•



✓

•

یافته ها

سازمان ها 

یافتهها

سازمانها ✓

 -6در تنظیم جداول ،منحنیها ،اشرال و تصاویر رعایت نرا زیر الزامی است:
 اطالعا جداول ،نباید به صور منحنی و یا به شرل دیگر در مقاله تررار شوند .شاماره وعنوان جداولها در باال و منبع آنها در پایین ذكر گردد (تمامی جداول و اشرال بایستی رفارنس
داده شوند).
 مطالب جداول و شرلها 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 یرسان باشند ،میتوان واحد را در عنوان جدول در پرانتز یا شرل خاا دیگار ذكار
نمود.
 توضیحا اضافی عناوان و ماتن جادول ،باه صاور زیار ناویس ارائاه میگاردد .نتاایجبررسیهای آماری ،باید به یری از روشهای علمی در جدول منعرس شود و در هر صفحه نبایاد
بیش از دو جدول آورده شود.
 شرلها باید به صور سیاه و سفید و با كیفیت مناسب و مطلاوب تهیاه شاده و شاماره،عنوان منابع آنها در پایین بیاید.

عرسها باید واضا ح ،مطالاب آنهاا خواناا و دارای مقیااس باشاند .ذكار مأخاذ عرسهاا یاا
شرلهایی كه از منابع دیگر اقتباس شدهاند الزامی است.
 جداول ،شرلها ،نمودارها و عرسها در داخل متن و نزدیک موضوع مربوطاه و باه شارلمعمول تایپ گردد.
 در صورتی كه مقاله حاصل پایاننامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری باشد ،ذكار اساامیكلیه نویسندگان (دانشجو ،استادان راهنما و مشاور) الزامی است.
 مسئولیت كلیه مطالب مندرج در مقاله اعم از جداول ،اعداد و ارقام و ...به عهاده نویساندهیا نویسندگان مقاله است؛ همچناین ففصالنامه آماوزش و توساعه مناابع انساانین در انتخااب،
ویرایش و تلخیص مقالههای دریافتی آزاد است.
*** مجله 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 آدرس  www.istd.saminatech.irانجاام
میگیرد.
*** از زمان انجام مطالعه تا ارسال مقاله نبایستی بیش از  5سال فاصله باشد.
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چکیده
بهسازی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی میتواند منجر به تحول و ارتقاء در زمینههای آموزشی و پژوهشی
منطبق با اهداف کارآفرینانه شود و آنگاه میتوان انتظار داشت خروجی این تحوالت ،پژوهشگران و دانشجویانی خالق و
نوآور باشد که قدرت تعریف ،مسلهشناسی و ارائه راهکارهای خالقانه جهت اهداف کسبوکار و صنعت را داشته باشند و
توسعه مستمر کیفیت در فعالیتها و مأموریتهای مختلف دانشگاه رخ دهد .بهسازی اعضای هیأت علمی با رویکرد
کارآفرینی تالشی است از سوی نظام دانشگاهی که به منظور اصالح دانش ،نگرش و مهارتهای اساتید در قالب دورههای
آموزشی ،بازآموزی ،فرصتهای مطالعاتی ،بورسیه تحصیلی و ...منطبق با اهداف کارآفرینانه صورت میگیرد .جهت موفقیت
در پیشبُرد فرآیند بهسازی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی به منظور سیاستگذاری مطلوب میبایست مجموعهای
از عوامل کلیدی مؤثر شناسایی شوند .در همین راستا ،در مقاله حاضر ،محقق با استفاده از شیوه تحلیل مضمون ،به
شناسایی عوامل مؤثر بر بهسازی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی در سطح دانشگاه پیام نور استان هرمزگان می-
پردازد .به همین منظور ،با مصاحبههای انجام شده با افراد خبره در زمینه بهسازی منابع انسانی 71 ،مضمون پایه به همراه
 25مضمون سازمان دهنده شناسایی شد که بر اساس استنتاج محقق در  5بُعد فراگیر شامل ابعاد بهسازی فردی ،بهسازی
سازمانی ،بهسازی آموزشی ،بهسازی پژوهشی و بهسازی حرفهای دستهبندی شدند و در نهایت به ارائه پیشنهادات علمی و
عملیاتی منتج گردید.

کلیدواژهها:

بهسازی ،اعضای هیأت علمی ،کارآفرینی ،مضمون.

 -1دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ، ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بندرعباس ،ایران.
 -2استاد ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،ایران( .مسئول مکاتبات
)naghourchian@gmail.com
 -3استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بندرعباس ،ایران.
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مقدمه
موج گسترده فعالیت های اقتصادی و فناوری همراه با تغییر روشها و نگرشها طی دو دهه اخیر
سازمان ها را به سمت توجه به مفهوم جدیدی به نام کارآفرینی سوق داده است .واژه کارآفرینی اگر چه
برای اولین بار توسط کانتیلون )1755(1وارد نظریه اقتصادی شد اما با نگاه خاص مورد توجه شومپیتر،2
به عنوان پدر علم کارآفرینی قرار گرفت .او کارآفرینی را تخریب خالق مینامد ،چرا که معتقد است
کارآفرینان ثروت جدید را از طریق تخریب ساختارهای موجود بازار ایجاد میکنند .شومپیتر کارآفرینان
را عامل ایجاد و توزیع ثروت در نظام سرمایهداری میداند و از آنها به عنوان عوامل اصلی 3ایجاد
آشفتگی در بازار یاد مینماید ( .)1با آشکار شدن نقش کارآفرینان و تأثیر کارآفرینی بر روند
اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته ،تالش در جهت آموزش و تعمیم دانش و روحیه
کارآفرینی در جامعه افزایش یافته و اشاعه این علم به یکی از مهمترین فعالیتهای نظام عالی مبدل
شده است .امروزه ،آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین فعالیتهای گسترده دانشگاهی تبدیل شده و
این نظام آموزشی در صورتی اثربخش و کارآمد خواهد بود که بتواند با ایجاد بسترهای الزم منابع
انسانی 4خویش که شامل مدیران ،معاونان ،اعضای هیأت علمی ،پژوهشگران و ...می باشد را به دانش،
مهارت و ویژگیهای کارآفرینان مجهز نماید و روحیه کارآفرینی را در آنها پرورش دهد (.)2
کارآفرینی به معنای کنجکاوی مداوم نسبت به دنیای در حال تغییر است و فرد کارآفرین با ذهن
کنجکاوی که دارد ،توانایی تبدیل تهدیدها به فرصتی مطلوب را دارد ( .)2کارآفرینی را یک فرآیند
پیچیده شامل نوآوری و رهبری می دانند و معتقدند که کارآفرینی فرآیندی پویا همراه با بینش ،تغییر و
ایجاد است و این امر مستلزم استفاده از انرژی و اشتیاق به سمت ایجاد و اجرای ایدههای جدید ،راه
حلهای بکر و خالقانه است ( .)3کارآفرینی توسط ( )4به این صورت تعریف شده است :کارآفرینی
عبارت است از کلیه فعالیتهای مربوط به ایجاد و اجرای یک تجارت ،مانند ایجاد یک کسبوکار،
فرآیندهای مدیریتی و انجام کلیه ریسکهای مربوط به تولید و بازاریابی .دانشگاهها در شرایط موجود با
فشارهای بزرگی روبهرو هستند تا فعالیت اصلی خود را مقرون به صرفهتر ،مؤثرتر و پایدارتر جلوه دهند.
رویکرد کارآفرینی به رهبران دانشگاه کمک خواهد کرد با تدوین استراتژی مناسب خود را برای
رویارویی با چالشهای مربوط آماده نموده ،تدابیری برای رفع آن اتخاذ نمایند ( .)4بر این اساس توجه
1
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به مقوله کارآفرینی به اعتبار پیامدهای ارزشمند خود اقبال گسترده مجامع علمی و دانشگاهی را با خود
همراه ساخته است و میرود تا با حمایتهای بخشهای دیگر جامعه مانند بخش صنعت و کسبوکار،
تجارت و بازار به یکی از آرزوهای دیرینه که همانا همکاری و هماهنگی دانشگاه و صنعت است ،منجر
شود .این امر موجب تغییر نقش سنتی دانشگاهها و پذیرش نقش جدید خود به عنوان دانشگاه
کارآفرین شده است .تحقق دانشگاه کارآفرین ،نیازمند توجه جدی به ارکان اجرایی دانشگاه که کلیدی-
ترین آن ،اعضای هیأت علمی است ،میباشد (.)8
در دنیای پیشرفته صنعتی از میان سه عامل ثروتآور منابع طبیعی ،منابع فیزیکی و منابع انسانی،
بیشترین توجه ،بهرهوری و سودآوری را منابع انسانی نصیب آنها کرده است .صاحبنظران و
دانشمندان معتقدند که انسان ،محور توسعه است؛ نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر ،عامل با ارزش و
سرمایه بیپایان در جهت رشد و توسعه سازمانها و کشورها هستند و بزرگترین سرمایه یک کشور و
عامل اصلی پیشرفت آن است .بر اساس گزارشی که در سال  2018در سایت مؤسسه مدیریت منابع
انسانی آمریکا 1تهیه شد ،نشان داد که میزان تأثیرگذاری حفظ کارکنان و بهسازی و توسعه آنان به
وسیله جذب نوآوریها و ایدهه ا باالترین تأثیر را در سودآوری داشته است که این میزان در مقایسه با
مدیریت هزینه بیشترین سهم را داشته است (شکل.)5( )1
شکل  .1میزان سهم منابع انسانی در سودآوری سازمانها (سایت مؤسسه مدیریت منابع انسانی آمریکا)

در نظام آموزش عالی نیز ،یکی از عوامل مؤثر در ارتقاء کیفیت متناسب با روند پیرامونی و محیطی،
بهسازی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی است ،زیرا آنان نه تنها وظیفه یاری
دادن به دانشجویان برای ساخت دانش را بر عهده دارند ،بلکه در ایجاد بینش و پرورش مهارتهای
اشتغالپذیر در چارچوب هدف های نظام آموزش عالی نیز نقش مهمی دارند .این امر به دلیل ایجاد
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تغییرات در آموزش عالی از دهه اول قرن بیستویکم توجه قرار گرفته است .در دنیای امروز ،نگاه
مدیران نظام دانشگاهی به اعضای هیأت علمی به عنوان ضلع اصلی دانشگاهی ،به سمت رشد و توسعه
حرفهای و ارتقاء کیفیت عملکرد آنها است و برای این امر ،مدیران در جهت پاسخگویی ذینفعان
دانشگاه و انتظارات جامعه ،حمایت گستردهای از بهسازی اعضای هیأت علمی از خود نشان میدهند و
برنامههای آموزشی کاربردی برای آنها در نظر میگیرند .بهسازی اعضای هیأت علمی با رویکرد
کارآفرینی در آموزش عالی ،راهکاری برای بهبود کیفیت یادگیری و تدریس اساتید و همچنین گسترش
یادگیری مطابق با پیشرفتهای محیطی و در راستای شناسایی فرصتهای کارآفرینی میباشد .به لحاظ
کارکردی ،بهسازی حرفهای تمام برنامههای طراحی شدهای را در بر می گیرد که با هدف بهبود مهارت
و دانش اعضای هیأت علمی و در نتیجه افزایش عملکرد آنها سامان مییابد .نظامهای آموزشی عالی
باید راهبرد بلندمدت و پایداری را برای بهسازی اعضای هیأت علمی تدوین کنند تا بتوانند در محیط
آموزش عالی که به سرعت در حال تغییر است به طور مؤثر فعالیت کرده و اهداف دانشگاهی نیز تحقق
پیدا کنند ( .)6تغییرات شامل تحوالت محیط پیرامونی آموزش عالی و ضرورت هماهنگی آن با دنیای
صنعت و کسبوکار و استفاده گسترده از فناوری اطالعات است .از اینرو دانشگاهها با تقاضاگرایی،
مشتری گرایی ،تعامل با جامعه و تناسب با نیازهای متحول و انتظارات نوپدید روبهرو هستند و بدین
دلیل ،برنامهریزی و بهسازی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی ،به عنوان بخشی از مدیریت منابع
انسانی در سطح دانشگاهها ،جایگاه خاصی در مدیریت دانشگاهها دارد .آموزش عالی به منظور ارتقاء
کیفیت ،گسترش یادگیری ،ترویج دانش ،توسعه پژوهش ،تولید علم و ارتباط مؤثر با جامعه ،نیازمند
برنامه هایی راهبردی برای بهبود مستمر فرآیند یاددهی و یادگیری و رشد حرفهای اعضای هیأت علمی
خود است (.)5
به زعم هریسون )2000(1توسعه استراتژیهای منابع انسانی با رویکرد کارآفرینی ،به همراه کردن
فعالیتهای آموزش و توسعه با مأموریت سازمان و اهداف استراتژیک برمیگردد تا از طریق افزایش
مهارتها ،دانش ،توانایی یادگیری و انگی زش کارکنان در تمامی سطوح مستمر سازمانی و فردی میسر
شود ( .)9تقاضای فزاینده ادغام و یکپارچهسازی استراتژیهای منابع انسانی ،نوآوری و کارآفرینی در
سازمانهای آموزشی نظیر دانشگاهها به خصوص در آموزش عالی به وجود آمده است ( .)10با توجه به
نقش برجستهای که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی جوامع ایفا میکنند ،توجه به مسائل کلیدی منابع انسانی به ویژه اعضای هیأت علمی ،نوآوری
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و کارآفرینی در این خصوص امری ضروری است .کالرک )1998(1معتقد است در قرن بیستویکم،
دانشگاههایی میتوا نند رویکرد کارآفرینی را در میان کادر آموزشی خود جاری نمایند که بتوانند ارزش-
های تخصصی و مدیریتی را تلفیق کنند .وی همچنین بیان میکند که هدفمند کردن فعالیتها ،ایجاد
توازن میان پژوهشها ،آموزش و خدمات اجتماعی و تنوع در تأمین بودجه از جمله ویژگیهای بارز
دانشگاههای کارآفرین در قرن جدید است ( .)11بهسازی اعضای هیأت علمی از آنجا ناشی میشود
که اگر اعضای هیأت علمی از سطح رشد و بالندگی مطلوبی برخوردار باشند ،آنگاه می توان انتظار
داشت که از سایر منابع دانشگاه به خوبی استفاده شود و ارتقاء مستمر کیفیت در فعالیتها و
مأموریتهای مختلف دانشگاه رخ دهد .بهسازی اعضای هیأت علمی تالشی است از سوی نظام
دانشگاهی که به منظور اصالح دانش ،نگرش و مهارتهای اساتید در قالب دورههای آموزشی ،بازآموزی،
فرصتهای مطالعاتی ،بورسیه تحصیلی و ...صورت میگیرد ( .)12از نظر محققین ،بهسازی اعضای
هیأت علمی به فرآیندی برای تقویت وضعیت فعلی افراد اشاره دارد که این فرآیند از یک دانشگاه به
دانشگاه دیگر و با توجه به تواناییها و امکانات دانشگاه و اعضای هیأت علمی آن و همچنین شرایط
زمانی و مکانی مختلف متفاوت است .اهمیت این موضوع به گونهای است که بهسازی اعضای هیأت
علمی به یک الزام برای رشد حرفهای تبدیل شده است .یکی از مهارتهایی که الزمه رشد و بالندگی
اعضای هیأت علمی میباشد ،مهارت کارآفرینی است.کارآفرینی اشاره به توانایی شخصی برای تغییر
ایدهها و تبدیل آن به عمل دارد .از این رو مقاله حاضر به عنوان مطالعهای توسعهای و در عین حال
کاربردی ،با توجه به اهمیت بهسازی اعضای هیأت علمی به عنوان رکن کلیدی در امر پژوهش و
آموزش دانشگاه با رویکرد کارآفرینی ،در این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر بر بهسازی اعضای هیأت
علمی با رویکرد کارآفرینی به طور مشخ ص در دانشگاه پیام نور استان هرمزگان پرداخته میشود .به
عبارت دیگر ،در این مقاله به این سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد که چه عواملی در راستای
بهسازی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی مؤثر هستند که زمینهساز ایجاد تحول در سطح
دانشگاههای پیام نور باشد؟

Clark
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
کارآفرینی
کارآفرینی اساساً یک نوع رفتار است ( .)8هرسی 1و همکاران ( )1996رفتار را بیانگر مجموعه فعالیت-
های هدف و در جهت هدف توسط افراد در سازمان معرفی میکند ( .)13از این رو یکی از مباحث مهم
در بحث کارآفرینی ،تقویت رفتارهای کارآفرینانه میباشد .افرادی که روحیه کارآفرینانه آنها برانگیخته
میشود اقدام به رفتارهای کارآفرینانه از جمله راهاندازی کار ،ایجاد یک حرفه برای خود و دیگران و در
نهایت ثبت اختراع به نام خود میکنند ( .)3رفتارهای کارآفرینانه را کشف و ارزیابی فرصتها ،تأمین
منابع ،راهاندازی کسب وکار و معرفی و فروش محصول و ارائه خدمات به مشتری میداند .آنچه فعالیت-
های کارآفرینی را از پژوهشهای حوزههای نزدیک متمایز میسازد ،توجه به فرایند ظهور کسبوکار یا
فعالیت اقتصادی اجتماعی جدید است ( .)10در اواخر دهه  ،1990مقاله شین و ونکاترامن ،)2000(2که
به عنوان بهترین مقاله دهه کارآفرینی در سال  2010انتخاب گردید ،نظریه پیوند عامل -فرصت را
مطرح نمود که به ترکیب نظریات قبلی پرداخت و این پیشنهاد اصلی را مطرح نمود که کارآفرینی از
ترکیب فرصت (به عنوان مجموعه شرایطی که رفتار کارآفرینانه را مطلوب و امکانپذیر میکند) و عامل
(به عنوان فرد یا شرکتی که رفتار کارآفرینانه را انجام میدهد) حاصل میگردد(.)14
دانشگاه کارآفرین
زمینهای که در آن دانشگاهها فعالیت میکنند ،اساساً از دهه  1980تغییر کرده است .تا اواسط این دهه
نقش سنتی دانشگاه بهعنوان عنصری سازنده و انتقالدهنده محافظهکارانه دانش در حوزه جهانیسازی
جدید مورد پرسش قرار گرفته است .انتقال از یک جامعه مدرن به پسامدرن ،اهمیت انطباق دانشگاه با
محیط و ضرورت مهندسی مجدد ساختار سازمانی ،نقش ها و کارکردهای آموزش عالی را مورد تأکید
قرار داده است ،تا دانشگاه بتواند در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مشارکت کند ( .)14در سال
 ،1983اصطالح دانشگاه کارآفرین از سوی اتزکویتز )2004( 3برای توصیف دانشگاههایی به کار گرفته
شد که از سازوکارهای مختلف علمی آنها برای مشارکت در توسعه منطقه و افزایش درآمدها استفاده
میکردند ( .)3اتزکویتز تولد یک نوع جدیدی از دانشمند ،به نام دانشمند کارآفرین را معرفی کرد که
قادر به ارتباط دانش پایه با نوآوری بود ( .)15کالرک ( )1989مفهوم دانشگاه کارآفرین مدرن را معرفی
1
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کرد .مطالعات طولی کالرک نقطه عطف مطرح شدن دانشگاه کارآفرین در جامعه علمی بینالملل و
توجه و ترغیب دانشگاهها به این مدل سازمانی شد .در جدول( )2تعاریف کلی از دانشگاه کارآفرین ارائه
شده است (.)11
جدول .2تعاریف اصلی دانشگاه کارآفرین
تعریف

نویسنده

درست هنگامی که دانشگاه ،دانشجویان را آموزش میدهد و آن ها را به دنیای بیـرون می
اتزکویتز ((2004

فرستد ،دانشگاه کارآفرین یک محفظه رشد طبیعی است که ساختارهای پشتیبان برای
استادان و دانشجویان برای ابتکار در مشارکـت های تجاری جدیـد را فراهـم می کند :آگاهانه،
تجاری و پیوسته.

کربی (2004(1

جاکوب ،لندکویست و هلس
مارک(2013) 2

دانشگاه های کارآفرین توانایی ابتکار ،تشخیص و ایجاد فرصت ،کارگروهی ،ریسک کردن و
پذیرفتن چالشها را دارند (.)16
یک دانشگاه کارآفرین برمبنای تجاریسازی (دروسی که دوره های آموزشی بعدی ،خدمات
مشاورهای و فعالیتهای توسعهای را میسازند) و در راستای رفع نیازهای فناورانه (اختراعات،
صاحب امتیازی و دانشجو ) است (.)17
یک دانشگاه کارآفرین ،به نوبه خود در جستجو است تا بداند چگونه در تجارت پیش برود و

کالرک ((1998

نوآوری کند .در جستجوی آنکه بر یک جابه جایی اساسی در مشخصه سازمانی برای رسیدن
به یک وضع نویددهنده برای آینده کار کند .دانشگاههای کارآفرین در تالشند تا از دانشگاه
های بااستقامت که بازیگران مؤثر در دوره خود هستند ،باشند.
یک دانشگاه کارآفرین میتواند سه معنی دهد :خود دانشگاه به عنوان یک سازمان تجاری

روپکه(1998( 3

شود؛ اعضای دانشگاه خود را تا حدی درون تجارت وارد نمایند؛ و تعامالت دانشگاه با محیط
(.)18
انتقال فناوری دانشگاه تالشهای رسمی برای تبدیل تحقیق دانشگاهی به سرمایه از طریق

دیل(1995( 4

نتایج تحقیق و فعالیت تجاری است .تالشهای رسمی به عنوان واحدهای سازمانی با
مسئولیت دقیق برای ارتقاء انتقال فناوری تعریف شدهاند (.)19

1
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بهسازی منابع انسانی
بهسازی ،مفهومی چندوجهی است که در مدیریت ،روانشناسی ،انسانشناسی ،اجتماعی ،علوم سیاسی
و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد .اصطالح بهسازی یا توانمندسازی در مدیریت از اواسط قرن بیستم
و شکلگیری نهضت روابط انسانی در جهت افزایش شرایط انسانی معرفی شد ( .)4سازمانها با داشتن
کارکنان توانمند ،متعهد و با انگیزه ،بهتر خواهد توانست خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند.
توانمندسازی ،سالم ترین روش سهیم نمودن کارکنان در قدرت است .با این روش حس اعتماد ،انرژی
مضاعف ،تعهد و خوداتکایی در افراد ایجاد شده و حس مشارکت در امور سازمانی افزایش یافته ،در
نهایت بهبود عملکرد را به دنبال خواهد داشت ( .)5اسکاف و ژافه )1991(1در مورد این که چرا
کارکنان را توانمند سازیم؛ مینویسند :سازمانها ،هم از درون و هم از بیرون مورد هجوم قرار میگیرند.
از جنبه بیرونی ،رقابت شدید در سطح جهانی ،تغییرات سریع باور نکردنی ،تقاضای جدید برای کیفیت،
خدمات و محدودیت منابع ،پاسخگویی سریع را میطلبد .از جنبه درونی ،کارکنان احساس میکنند که
با آنان صادقانه برخورد نمیشود و مأیوس و سرخورده میشوند .در عین حال ،کارکنان خواهان کار با
معنی هستند .نتیجه آن که افراد توانمند ،سرمایه بزرگی برای سازمان و مدیریت محسوب میشوند
( .)20همچنان که وتن و کمرون 2نیز مطرح کردهاند ،کارکنان و مدیران از طریق توانمندسازی در واقع
اثربخشی خود را چندبرابر میکنند .در نتیجه آنها و سازمانشان کارآمدتر میشوند (.)12
توانمندسازی مفهومی است که میتواند منافع سازمان را تأمین کند ،احساس مالکیت و سرافرازی در
مدیران ایجاد نماید و در واقع رابطه ای برد برد برای سازمان و مدیران ایجاد نماید ( .)12پارتیسیا و
کاتلین )2020(3مدلی چهارمرحلهای برای بهسازی اعضای هیأت علمی با تأکید بر یادگیری بزرگساالن
و گرایش به کارآفرینی ارائه دادندکه شامل مرحله پیش برنامه ریزی ،مرحله برنامه ریزی ،مرحله اجرا،
مرحله پیگیری میباشد .به اعتقاد آنها ،مدل فوق میتواند به اعضای هیأت علمی کمک کند تا به طور
موفقیتآمیز عمل کنند و ضمن احترام به اولویتهای شخصی خود ،زندگی حرفهای خود را نیز به
خوبی مدیریت نمایند ( .)6ساسمیتو )2020(4الگویی مفهومی برای بهسازی استادان دانشکده
فنیوحرفه ای اندونزی ارائه داد که نتایج مطالعه وی بر روی اساتید اندونزیایی نشان داد؛ بهسازی
استادان ،نیازمند ارتقاء خودکارآمدی و مهارتهای قابل انتقال در آنان از طریق آموزشهای مناسب

Scaff & Jaffe
Wetten & cameron
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است ( .)7مورای )2017( 1در پژوهشی به بررسی وضعیت بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشکدههای
دو ساله تگزاس 2پرداخته است .نتایج تحلیل دادهها حاکی از این بود که عناصر اثربخش برنامههای
بهسازی از جمله حمایتسازمانی ،مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه های بهسازی مورد غفلت واقع
شده بود و عن اصر مرتبط با برنامه های بهسازی از جمله سیستم پاداش ،حمایت دانشکده ها از
سرمایه گذاری در امر تدریس و اعتقاد به ارزشمند بودن امر تدریس در دانشکده ها مورد توجه بوده و
موفق شده اند ( .)21تام 3و همکاران ( )2016به بررسی اعضای هیأت علمی در آموزش عالی جنوب
آسیا پر داختند که نتایج پژوهش نشان داد؛ کشورهای ویتنام ،مالزی و سنگاپور رتبه باالتری را در میان
دیگر کشورها در ایجاد دالیل تجربی جهت بهسازی اعضای هیأت علمی در دست دارند .بر اساس این
پژوهش ،اعضای هیأت علمی به سمت پذیرش نقشها و مسئولیتهای جدید سوق داده شدهاند که این
امر از تغییرات سریع در آموزش عالی نشأت میگیرد ( .)22بث )2015( 4پژوهشی را با عنوان بهسازی
اعضای هیأت علمی با آموزشهای حرفهای انجام داده است .طرح پژوهش از نوع پیش آزمون و پس
آزمون بوده است و  53نمونه در آن شرکت نمودند .یافتهها نشان داده است که آموزش حرفهای اعضای
هیأت علمی تأثیر مثبتی بر دانش ،مهارتها و نگرش اعضای هیأت علمی داشته است ( .)23وان کان
 ) 2013(5در پژوهش خود با هدف تأسیس دانشگاه های کارآفرین توسط دانشجویان به این نتیجه
رسید که انکوباتورها 6به عنوان شبکه حمایتکننده و زیرساخت اصلی برای شکلگیری شرکت های
زایشی و حمایت از دانشجویان کارآفرین در تأسیس دانشگاههای کار آفرین هستند ( .)24با توجه به
اهمیت بهسازی و بالندگی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی و عدم انجام چنین پژوهشی در
دانشگاه پیام نور ،پژوهشگر را برآن داشت تا برای شناسایی عوامل مؤثر در زمینه پژوهش و رسیدن به
تعالی و بالندگی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی به ارائه مدلی بپردازد که هم اعضای هیأت
علمی کارآفرین شوند و اعضای هیأت علمی هم بتوانند دانش آموختگانی تربیت کنند که از صالحیت
مناسب برای کارآفرینی برخوردار باشند .بر این اساس سؤال اصلی تحقیق آن است که عوامل مؤثر بر
بهسازی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی در دانشگاه پیام نور استان هرمزگان کدام است؟
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روش پژوهش
از آن جایی که هدف تحقیق ،شناسایی عوامل مؤثر بر بهسازی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی
در دانشگاه پیام نور استان هرمزگان میباشد ،رویکرد کیفی برای تحلیل دادهها انتخاب شد .واحد
جمعآوری اطالعات ،مصاحبه با اعضای هیأت علمی میباشد .تحلیل مضمون روشی برای شناخت،
تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی است .این روش ،فرآیندی برای تحلیل دادههای
متنی است و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههای غنی و تفصیلی تبدیل مینماید ( .)25تحلیل
مضمون ،صرفاً روش کیفی خاصی نیست بلکه فرایندی است که میتواند در اکثر روشهای کیفی به کار
رود .به طور کلی تحلیل مضمون روشی است برای:
الف) دیدن متن؛
ب) برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط؛
ج) تحلیل اطالعات کیفی؛
د) مشاهده نظاممند شخص ،تعامل ،گروه ،موقعیت ،سازمان و یا فرهنگ؛
ه) تبدیل دادههای کیفی به دادههای کمّی (.)26
در مقاله حاضر از مدل آتراید و استیرلینگ 1برای تحلیل مضمون استفاده میشود .این مدل شامل سه
مرحله کلی میباشد .مرحله اول ،تجزیه متن ،مرحله دوم اکتشاف متن و مرحله سوم ،یکپارچهسازی
اکتشافات .در هر یک از این مراحل ،سطح انتزاعی بیشتری جهت تحلیل به تناسب مراحل مورد نیاز
است .همچنین این فرایند جامع سه مرحله ای در مدل شبکه مضامین ،توسط شش گام انجام میگیرد
( .)27جدول ( ) 1مراحل و گام های هر یک از مراحل را که در این تحقیق در بخش کیفی انجام می-
گیرد را نشان میدهد:

Attride &stirling1

11،

شناسایی عوامل مؤثر بر بهسازی / .....یوسف محمودی خمیری پور ،نادرقلی قورچیان و محمد نور رحمانی

جدول :1مراحل انجام بخش کیفی (تحلیل مضمون)
مرحله اول تحلیل :تجزیه متن
گام اول – کدگذاری داده خام
الف) تدوین چارچوب کدگذاری ،بر پایه مفاهیم و نظریهها و سؤاالت تحقیق
ب) تجزیه متن به بخش های متنی با استفاده از چارچوب کدگذاری
گام دوم – تعیین و شناسایی مضامین
الف – انتزاع مضامین از بخشهای متنی کدگذاریشده
ب -پاالیش مضامین ،به منظور دقیق و متمایز بودن مضامین
گام سوم – ساخت شبکه مضامین
الف – مرتبسازی مضامین
ب -انتخاب مضامین پایه( :مضامین اولیه مستخرج از متن)
ج -مرتبسازی مضامین پایه به مضامین سازماندهنده( :خوشهبندی مضامین پایه توسط مضامین
سازماندهنده)
د -استخراج مضمون فراگیر :خوشهبندی مضامین سازماندهنده
ه -مصورساختن شبکههای مضامین
و -ممیزی و پاالیش شبکهها :ارتباط دادهها با مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر
مرحله دوم تحلیل :اکتشاف متن
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گام چهارم -توصیف و اکتشاف شبکههای مضامین
الف-توصیف شبکه :توصیف محتوا شبکه از طریق بخشهای متنی کدگذاریشده
ب -اکتشاف شبکه :استخراج الگوها و یافتهها در حین توصیف شبکه
گام پنجم – تلخیص شبکه مضامین
مرحله سوم تحلیل :اکتشافات یکپارچهسازی
گام ششم – تفسیر الگوها :تشریح یافتهها در ارتباط با سؤاالت پژوهش

با توجه به مطالب ذکر شده و با توجه به هدف و سؤال اصلی تحقیق که شناسایی عوامل مؤثر بر
بهسازی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی میباشد و با در نظر گرفتن ابزار گردآوری دادهها برای
تحقیق کیفی ،در این تحقیق از تحلیل محتوای کیفی استقرایی برای مصاحبهها استفاده شده است.
جامعه آماری تحقیق را چهارده نفر از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان که
سابقه تدریس و پژوهش در زمینه تحقیق مورد نظر را داشتند به صورت هدفمند انتخاب شدند .از این
تعداد اعضای هیأت علمی  2نفر دارای سوابق اجرایی و مدیریتی دانشگاه بودند .به منظور انجام
مصاحبه ها دستورالعملی تهیه شد .در ابتدای مصاحبه به طور کلی هدف پژوهش ذکر گردید و تأکید
شد که از مصاحبه ها تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده خواهد شد و هویت افراد به هیچ وجه در
گزارش های تحقیق و مقاالت منتشره مشخص نخواهد شد .برای ضبط صدای مصاحبهشوندگان کسب
اجازه گردید و در صورت مخالفت آنان فقط ا ز نظرات یادداشت برداشته شد .با توجه به هدف تحقیق،
سؤاالت زیر در مصاحبه به عنوان سؤاالت اصلی در نظر گرفته شد:
 -1به نظر شما یک عضو هیأت علمی در چه زمینههایی باید بالنده شود؟
 -2چه استراتژی و رویکردهایی برای بهبود بهسازی اعضای هیأت علمی ارائه می دهید؟
 -3برای ایجاد کارآفرینی در محیط کار چه روشها و راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟
 -4مهمترین موانع و مشکالت کارآفرینی در فضای دانشگاه کدامند؟
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با توجه به ماهیت نیمه ساختاریافته آن ،سؤاالت دیگری نیز با توجه به پاسخها و به منظور روشنتر
شدن مفهوم پاسخ های ارائه شده طرح گردید .در پایان هر جلسه مصاحبه نیز ،از مصاحبهشدگان
درخواست گردید که چنانچه مطالب دیگری در زمینه این پژوهش دارند ،مطرح کنند .متن
مصاحبههای به دست آمده پیاده سازی شد و به همراه یادداشتهای برداشته شده برای تجزیهوتحلیل
مورد استفاده قرارر گرفت .برای تجزیهوتحلیل مصاحبهها از روش تحلیل مضمون (تم) که در تحقیقات
کیفی کاربرد گسترده ای دارد استفاده شد .در این روش ،با تکمیل متن مصاحبه پیادهسازی شده و با
مطالعه دقیق این متون ،تمامی ایدههای مستقل در قالب مفاهیم و تمهای فرعی شناسایی شدند .سپس
بر اساس تمامی تمهای فرعی شناسایی شده در کل تحقیق ،دستهبندی کلیتری انجام شد که منتج به
شناسایی تم های اصلی گردید .با توجه به ماهیت تفسیری روش تحلیل مضمون ،روایی و پایایی آن نیز
مورد توجه قرا ر گرفت .برای سنجش روایی پژوهش و به منظور اعتبار دادهها در پژوهش از بررسی
دادهها ،تحلیل دادهها همزمان با جمع آوری آن ،بررسی روند تجزیهوتحلیل دادهها با دو تن از
پژوهشگران در زمینه پژوهش و درگیری مداوم و طوالنی مدت با دادهها استفاده شد .همچنین
مصاحبهها ی عمیق و باز از سوی حداقل دو پژوهشگر بررسی شد و استخراج مفاهیم صورت گرفت.
استفاده از منابع مکمل نیز یکی دیگر از روش های افزایش روایی و اعتبارپذیری در پژو هش است که
پژوهشگر با مراجعه به تحقیقات علمی و مقاالت و کتاب های مختلف در باره موضوع پژوهش به غنای
دادهها و افزایش اعتبار آنها افزود .همچنین ،پژوهشگر با بیان مفاهیم مصاحبههای مختلف نزد
پژوهشگران دیگر و درخواست بررسی متن مصاحبهها توسط پژوهشگران دیگر ،سوگیریهای احتمالی
خود را پایش کرده و از روایی مصاحبهها و استخراج مفاهیم و مقولهها اطمینان حاصل کرده است .برای
محاسبه پایایی مصاحبه ها ،از روش پایایی بازآزمون و روش پایایی بین دو کدگذار (توافقی درون
موضوعی) استفاده شد .برای محاسبه پایایی بازآزمون ،به صورت تصادفی سه مصاحبه انتخاب شد و هر
کدام از آنها دو بار در یک فاصله زمانی  15روزه توسط پژوهشگر کدگذاری شدند .ضریب پایایی به
دست آمده برابر  73درصد بود که چون میزان پایایی بیش از 60درصد بود ،پایایی بازآزمون کدگذاری
شده مورد تأیید واقع گردید .برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی ،از یک نفر از
عضو هیأت علمی که اشراف کامل برموضوع پژوهش داشت ،درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش
(کدگذار ثانویه) در این تحقیق شرکت کند .پس از ارائه توضیحات دقیق ،پژوهشگر به همراه این همکار
پژوهش ،تعداد سه مصاحبه را به صورت تصادفی انتخاب و کدگذاری نمودند که پایایی بین دو کدگذار
 77درصد برآورد شد .با توجه که این میزان پایایی بیش از  60درصد بود ،پس میزان پایایی درون
موضوعی کدگذار نیز مورد تأیید واقع شد.
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یافتههای پژوهش
برای بررسی نتایح تحقیق ،نخست متون پیادهسازی شده مصاحبههای نیمه ساختاریافته با دقت بررسی
شد و پس از وارد کردن آنها در جدولها و جدا کردن جمالت معنادار آنها در سطرهای مختلف
جدول ،عوامل شناسایی شده و به روش تحلیل مضمون ،تجزیهوتحلیل شدند .این اطالعات در
جدول( )2ارائه شده است:
جدول :2نتایج تحلیل مصاحبهها
مضامین سازمان-

مضامین

کد مصاحبه-

دهنده

فراگیر

شونده

تبادل تجربه با سایر دانشگاهها اعم از داخلی و خارجی

الگوبرداری از
دانشگاههای معتبر
کارآفرین

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
اول

ملزم دانستن خود و دیگران به یادگیری کامپیوتر،
شبکه و اینترنت در جامعه جهانی

یادگیری دیجیتال
محور

بهسازی
آموزشی

مصاحبه شونده
دوم

به کارگیری الگوهای نوین تدریس خالقانه با هدف
تغییر در رفتار دانشجویان

بکارگیری روشهای
نوین

بهسازی
آموزشی

مصاحبه شونده
اول

فراهم کردن ظرفیتهای بالقوه ارزشآفرین در اختیار
اساتید

الگوبرداری از
دانشگاههای معتبر
کارآفرین

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
اول

توانایی ایجاد زمینه فکری خالق در دانشجویان

زمینهسازی فکری

بهسازی
آموزشی

مصاحبه شونده
اول

پایش و ارزشیابی مستمر دورههای آموزش کارآفرینی

ارزشیابی دورهای

بهسازی
آموزشی

مصاحبه شونده
اول

روی آوردن به تدریس تعاملی و روش های آموزش
عملگراتر مانند تدوین طرح کسب و کار ،کارورزی و
کارآموزی

بکارگیری روشهای
نوین

بهسازی
آموزشی

مصاحبه شونده
اول

برگزاری مسابقه ایده ها و طرحهای نوآورانه و
کارآفرینانه

حمایت از طرحهای
نوآورانه و کارآفرینانه

بهسازی
پژوهشی

مصاحبه شونده
دوم

حمایت از فرصتهای کارآفرینی برای اساتید

حمایت از فرصتهای
کارآفرینی

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
اول

مضامین پایه
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فراهم کردن ظرفیتهای بالقوه ارزشآفرین در اختیار
اساتید

ظرفیتسازی

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
سوم

ایجاد ساختارهای ارگانیک و منعطف جهت پرورش
رفتار کارآفرینانه

ایجاد ساختارهای
ارگانیک

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
سوم

حمایت در راستای ایجاد شرکتهای انشعابی و کسبو
کارهای دانش بنیان

تأسیس شرکتهای
دانشبنیان

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
چهارم

استفاده از فناوریهای نوین در فرآیند آموزش
کارآفرینی

بکارگیری فناوری-
های نوین

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
چهارم

تبدیل کالس درس به محیطی یادگیرنده با هدف
ایجاد شبکهای از دانشجویان کارآفرین

شبکهسازی نخبگان

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
پنجم

روی آوردن به تدریس تعاملی و روش های آموزشی
عملگراتر مانند تدوین طرح کسب و کار ،کارورزی و
کارآموزی

بکارگیری روشهای
نوین

بهسازی
آموزشی

مصاحبه شونده
پنجم

توانایی ایجاد تفکر تحلیلگری و حل مسئله

توانایی حل مسئله

بهسازی فردی

مصاحبه شونده
ششم

گنجاندن موضوعات میان رشتهای مرتبط با کارآفرینی
در برنامه درسی

محتوای آموزشی

بهسازی
آموزشی

مصاحبه شونده
ششم

برنامه ریزی جهت به حداقلرساندن مواردی که مخل
فعالیت کارآفرینی است.

برنامهریزی مدون

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
ششم

تناسب زمان تدریس کارآفرینی با عملکرد یادگیری
دانشجویان

بکارگیری روشهای
نوین

بهسازی
آموزشی

مصاحبه شونده
ششم

ایجاد زمان آزاد برای تفکر بر روی پروژههای نوآورانه

قدرت تفکر و
خالقیت

بهسازی فردی

مصاحبه شونده
ششم

رعایت عدالت و انصاف در برخورد با ارائه خدمات
نوآورانه

عدالت در سرانه
آموزش و پژوهش

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
ششم

مهارت ایدهیابی و ایدهپردازی مرتبط با ایجاد و اداره
کسبو کار نوپا

مهارت ایدهیابی

بهسازی فردی

مصاحبه شونده
ششم

پایبندی به سنتها ،ارزشها و هنجارهای کارآفرینی در
محیط دانشگاه

فرهنگسازی و
گفتمانسازی

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
ششم

رفع تعارضات و ایجاد وحدترویه در زمینه ایجاد
فعالیتهای دانش بنیانی و ترویج کارآفرینی

فرهنگسازی و
گفتمانسازی

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
ششم
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توجه به تغییر به عنوان فرصت از طریق ارائه ایدههای
جدید

ایدهپردازی

بهسازی فردی

مصاحبه شونده
ششم

وجود قوانین و آییننامههای تسهیلکننده جهت
توسعه کارآفرینی

الزامات و سیاستها

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
ششم

کاهش فرهنگ بروکراسی و سلسلهمراتب سازمانی
برای رشد کارآفرینی

تیممحوری

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
ششم

ایجاد و تقویت فرهنگ کارآفرینی

فرهنگسازی و
گفتمانسازی

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
ششم

تدوین سند راهبردی توسعه کارآفرینی در سطح
دانشگاه

الزامات و سیاستها

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
ششم

آشنایی اساتید با اصول و راهبردهای مدیریت کالس
درس کارآفرینی

الزامات و سیاستها

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
ششم

توسعه ارتباط با صنعت ،دانشگاه و نیاز به گسترش
ساختارهای واسطهای

ارتباط بین صنعت و
دانشگاه

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
ششم

توسعه فرایند تجاریسازی یافته های تحقیقاتی و
کارآفرینی دانشگاهی

ایجاد سازو کارهای
تجاریسازی

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
ششم

اجرای طرحها و پروژههای تحقیقاتی با سازمانها و
صنایع مختلف

ارتباط بین صنعت و
دانشگاه

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
هفتم

فرهنگسازی توسعه شرکت های دانشبنیان

فرهنگسازی و
گفتمانسازی

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
هفتم

تشکیل هستههای مدیریتی با مشارکت کادر
دانشگاهی توانمند کارآفرینی

تیممحور

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
هفتم

استفاده از مشوقهایی برای جذب و نگهداشت اساتید
و پژوهشگر برتر کارآفرینی

تسهیالت و مشوقها

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
هفتم

مدیریت نمودن ضعفهای موحود در روشها و
فعالیتهای پژوهشی

بکارگیری روشهای
نوین

بهسازی
پژوهشی

مصاحبه شونده
هفتم

استقرار مدیریت دانش و فناوری اطالعات مبتنی
برکارآفرینی

زیرساختهای
فناوری اطالعات

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
هفتم

حمایت از ابراز عقاید افراد ریسکپذیر و نوآور

ریسکپذیری

بهسازی فردی

مصاحبه شونده
هشتم

داشتن نگرش و روحیه انتقادپذیری

روحیه انتقادپذیری

بهسازی فردی

مصاحبه شونده
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هشتم
توجه به اجرای استراتژی دانشجومحوری در محیط
دانشگاهی

الزامات و سیاستها

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
هشتم

داشتنن نگرش تعهد به یادگیری مستمر و همیشگی
در حوزه کارآفرینی

تعهد به یادگیری

بهسازی فردی

مصاحبه شونده
هشتم

توانمند در تنظیم اهداف کارآفرینی و نوآوری که بازده
فوی داشته باشد

الزامات و سیاستها

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
هشتم

توانایی در ارائه پیشنهادهای ابتکاری

ایدهپردازی

بهسازی فردی

مصاحبه شونده
هشتم

توانایی ارائه مشاورههای آموزشی در خصوص
کارآفرینی به دانشجویان

ایدهپردازی

بهسازی فردی

مصاحبه شونده
هشتم

اختصاص بودجهای مشخص به گروههای آموزشی به
منظور توسعه کارآفرینی

حمایت مالی

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
هشتم

فراهم نمودن فرصتهای مطالعاتی کارآفرینی برای
اعضای هیأت علمی

زمینهسازی فکری

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
هشتم

تالش همهجانبه جهت ارزیابی و پیگیری امور کسبو
کار در دانشگاه

تمهیدات سازمانی

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
نهم

تعهد به ارائه بازخورد سریع و دقیق نسبت به
دانشجویان خالق

ارزیابی مداوم و هدف
مند

بهسازی
آموزشی

مصاحبه شونده
نهم

رعایت قوانین و مقررات نظام کسبو کار دانشگاهی

الزامات و سیاستها

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
دهم

تعهد به ایفای نقش به عنوان الگوی خالق و ترویج
کارآفرینی

فرهنگسازی و
گفتمانسازی

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
دهم

مهارت در شبکهسازی اجتماعی با کارآفرینان داخلی و
خارجی

شبکهسازی نخبگان

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
دهم

راهاندازی شبکهای از دانشجویان عالقهمند و مستعد به
انجام کارهای تیمی

شبکهسازی نخبگان

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
دهم

تشکیل حلقههای کارآفرینی در سطح دانشگاه

شبکهسازی نخبگان

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
پنجم

راه اندازی کمیتههای فناوری دانشجویی با هدف
تربیت نسل فناور

شبکهسازی نخبگان

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
ششم
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برگزاری مسابقه ایدهها و طرحهای نوآورانه و
کارآفرینانه

زمینهسازی فکری

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
ششم

نیاز سنجی به منظور شناسایی قابلیتها و مهارتهای
مورد نیاز اساتید برای کارآفرینی

نیازسنجی آموزشی

بهسازی
آموزشی

مصاحبه شونده
ششم

طراحی یک وبسایت اختصاصی با موضوعات کارآفرینی

زیرساختهای
فناوری اطالعات

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
دهم

ایجاد مراکز کارآفرینی در دانشگاه

تمهیدات سازمانی

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
ششم

بهرهگیری از ظرفیت مراکز رشد ،پارکهای علمی و
فنآوری

ظرفیتسازی

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
ششم

تدوین سند راهبردی توسعه کارآفرینی

الزامات و سیاستها

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
ششم

ارتباط با دانشگاههای کارآفرین

ساختارهای ارگانیک

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
ششم

برگزاری مسابقه ایدهها و طرحهای نوآورانه و
کارآفرینانه

زمینهسازی فکری

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
ششم

برگزاری جشنوارهها و نمایشگاه خود اشتغالی

زمینهسازی فکری

بهسازی حرفه-
ای

مصاحبه شونده
دهم

تبلیغات و اطالعرسانی محیطی از طریق تهیه و نصب
بنر ،پوستر در تابلو اعالنات

فرهنگسازی و
گفتمانسازی

بهسازی
سازمانی

مصاحبه شونده
ششم
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بعد از انجام تحلیل مضمون ،پنج مضمون فراگیر شامل بهسازی فردی ،بهسازی سازمانی ،بهسازی
آموزشی ،بهسازی پژوهشی و بهسازی حرفهای که مشتمل بر  25مضمون سازمان دهنده میباشد ،که
در جدول ( )3نشان داده شده است:
جدول :3دسته بندی مضامین
مضمون فراگیر

بهسازی سازمانی

بهسازی فردی

بهسازی پژوهشی

بهسازی حرفهای

بهسازی آموزشی

کد

سازماندهندهها

1

برنامهریزی مدون

2

تسهیالت و مشوقها

3

حمایت از فرصتهای کارآفرینی

4

ظرفیتسازی

5

ایجاد ساختارهای ارگانیک

6

الزامات و سیاستها

7

حمایت مالی

8

توانایی حل مسئله

9

قدرت تفکر و خالقیت

10

ایدهپردازی

11

ریسک پذیری

12

تعهد به یادگیری

13

عناوین پژوهشی مرتبط با فرصتهای کارآفرینانه

14

حمایت از طرحهای نوآورانه و کارآفرینانه

15

تیم محوری

16

زمینهسازی فکری

17

ارتباط بین صنعت و دانشگاه

18

ایجاد سازوکارهای تجاریسازی

20

زیرساخت های فناوری اطالعات

21

ارزشیابی دورهای

22

زمینهسازی فکری

23

بکارگیری روشهای نوین

24

یادگیری دیجیتالمحور
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20

محتوای آموزشی

جمع بندی و پیشنهادات
یافتههای به دست آمده از پژوهش ،به شناسایی  5بُعد فراگیر و  25مضمون سازماندهنده در جهت
بهسازی اعضای هیأت علمی با توجه به رویکرد کارآفرینی انجامید .نتیجه به دست آمده با دیدگاههای
نظری مطرح شده توسط مورای ( ،)2017تام و همکاران ( )2016همسویی دارد .در تبیین یافته به
دست آمده باید اذعان داشت که بُعد بهسازی سازمانی بر بهسازی اعضای هیأت علمی از طریق تدوین
برنامههای مدون ،ارائه تسهیالت و مشوقهای الزم ،حمایت از فرصتهای کارآفرینی ،ظرفیتسازی،
ایجاد ساختارهای ارگانیک و تیممحور ،تدوین و ابالغ الزامات و سیاستهای مناسب ،پشتیبانی و
حمایت مالی از اعضای هیأت علمی و پژوهشگرانی که دارای روحیه کارآفرینی میباشند و همچنین
فرهنگسازی و گفتمانسازی تأثیرگذار است .از منظر بهسازی فردی ،با تقویت مشخصات و ویژگیهای
فردی اعضای هیأت علمی مانند توانایی حل مسئله ،قدرت تفکر و خالقیت ،ایدهپردازی و ریسکپذیری
میتوان بر بهسازی اعضای هیأت علمی تأثیرگذاشت .نتیجه به دست آمده با دیدگاههای نظری مطرح
شده توسط ساسمیتو ( ،)2020موحد (  )2019که به بهسازی آموزشی اعضای هیأت علمی با رویکرد
کارآفرینی تأکید شده است همسویی دارد .در تبیین یافته به دست آمده باید اذعان داشت از آنجایی که
طبق تعریف بهسازی آموزشی بر بهبود مهارتهای تدریس اساتید که شامل دانش محتوا ،شناخت
فراگیر و آگاهی از تدریس و یادگیری است ،اشاره دارد .بهبود کیفیت فعالیتهای اعضای هیأت علمی
به عنوان رکن اصلی نظام دانشگاهی ،نیازمند آموزشهای ضمن خدمت مستمر است تا بدین وسیله،
بهسازی آموزشی در آنها صورت گیرد .دانشگاه ها باید برنامه های کالن و عملیاتی خود را در راستای
آموزش و فهم نشانگرهای یادگیری و بهسازی اعضای هیأت علمی در جهت کارآفرینی به کار گیرند و
به طور مستمر از ارزیابی های برون سازمانی استفاده نموده تا بسته بهسازی اعضای هیأت علمی با
رویکرد کارآفرینی استقرار یابد .همچنین این بعداز طریق انجام ارزشیابیهای دورهای و مقطعی ،زمینه-
سازی فکری در میان اعضای هیأت علمی ،بکارگیری روشهای نوین در ارائهی خدمات مناسب به
اعضای هیأت علمی ،یادگیری بر محوریت تحول دیجیتال و بهسازی فردی ،با تقویت مشخصات و
ویژگیهای فردی اعضای هیأت علمی مانند توانایی حل مسئله ،قدرت تفکر و خالقیت ،ایدهپردازی و
ریسکپذیری میتواند بر بهسا زی اعضای هیأت علمی تأثیرگذار باشد .نتیجه به دست آمده با
دیدگاههای نظری مطرح شده توسط موحد ( ،)2019کوتیم و همکاران ( )2014که به بهسازی
پژوهشی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی تأکید شده است همسویی دارد .در تبیین یافته به
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دست آمده باید اذعان داشت که بهسازی پژوهشی اعضای هیأت علمی به توسعه و ارتقاء مهارت های
پژوهشی هیأت علمی از جمله مسئله شناسی ،روش شناسی تحقیق ،طرحریزی پژوهش و تحلیلهای
پژوهشی می پردازد .به عبارت دیگر ،بهسازی پژوهشی به برنامههایی اطالق میشود که به اعضای هیأت
علمی در انجام فعالیتهای پژوهشی و ارتقاء مهارتهای مربوط به آن به خصوص در بخش کارآفرینی
یاری می رساند .بهسازی پژوهشی منعکس کننده رسالت اعضای هیأت علمی در زمینه تولید دانش
تخصصی است .در این زمینه ،بهسازی پژوهشی به عضو هیأت علمی کمک میکند تا بتواند چرخه یک
فعالیت پژوهشی را در مبحث کارآفرینی از مرحله ایده تا نتیجه و انتشار نتایج علمی به خوبی انجام دهد.
همچنین این بعد ،در تعریف و حمایت از عناوین پژوهشی مرتبط با فرصتهای کارآفرینی و طرحهای
نوآورانه بر بهسازی اعضای هیأت علمی تأثیرگذار است .نتیجه به دست آمده با دیدگاههای نظری مطرح
شده توسط پارتیسیا و کاتلین ( )2020که به بهسازی فردی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی
تأکید شده است همسویی دارد .در تبیین یافته به دست آمده باید اذعان داشت که بهسازی فردی به
عواملی اشاره دارد که مرتبط با ویژگی های فردی اعضای هیأت علمی است ک ه بر ارتقاء مهارت هایی از
جمله یادگیری مستمر ،خالقیت و نوآوری ،فرهیختگی علمی ،مدیریت زمان ،خودتنظیمی و خودراهبری
تأکید دارد .لذا بهسازی در حوزه فردی نیازمند آن است که اعضای هیأت علمی نگرش خود به دنیای
نوین را تغییر داده و خود را ملزم نمایند که همگام با تغییرات پیش بروند .اعضای هیأت علمی به عنوان
الگو و نمونه برای دانشجویان در کنار نقش علمی خود ،نقش اخالقی حساسی نیز ایفا میکنند .در این
راستا از عضو هیأت علمی دانشگاه توقع میرود که در تعامل با سازمان و اعضای سازمان در راستای
حل مسائل آنان ،سختکوشی و مسؤلیتپذیری ویژهای نشان دهد و به دلیل تفاوت در پارادایم فکری
حوزه صنعت و حوزه دانشگاه با پافشاری و تعهد بیشتر از زودرنجی پرهیز و صبوری پیشه کند.
همچنین بهسازی فردی ،با تقویت مشخصات و ویژگیهای فردی اعضای هیأت علمی مانند توانایی حل
مسئله ،قدرت تفکر و خالقیت ،ایدهپردازی و ریسکپذیری میتواند بر بهسازی اعضای هیأت علمی
تأثیرگذار باشد .نتیجه به دست آمده با دیدگاههای نظری مطرح شده توسط بث ( ،)2015کوتیم و
همکاران ( ،)2014ون کن ( )2013که به بهسازی حرفهای اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی
تأکید شده است همسویی دارد .در تبیین یافته به دست آمده باید اذعان داشت که بهسازی حرفهای
مجموعه مهارتهایی است که به عضو هیأت علمی کمک می کند که در رابطه با دانش خود ،خدمات
تخصصی و اجتماعی به جامعه بیرون از دانشگاه شامل ارائه مشاوره تخصصی به صنعت و بازار،
کارآفرینی ،گفتمانسازی ،ارائه سخنرانی و ارائه مشاوره به جامعه انتقال دهند .با توجه به اینکه بهسازی
و ارتقاء حرفهای و کارآفرینی اعضای هیأت علمی ،در افزایش عملکرد دانشگاه نقش بسیار مهمی دارد،
رویکرد این دانشگاه باید به سمت آموزش کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه با هدف تقویت
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ذهنیت ،نگرشها و مهارتهای کارآفرینی در آنها باشد .در عین حال ،جهت از بین بردن شکاف
موجودی که بین دانشگاه با صنعت به وجود آمده نیز میتوان از پتانسیلهای اعضای هیأت علمی
دانشگاه در تعامل بیشتر آنها با صنایع مختلف برطرف نمود .با توجه به نتایج بدست آمده،
پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 با توجه به اینکه این پژوهش به دانشگاه پیام نور هرمزگان محدود شده است پیشنهاد میگردد دردانشگاههای پیام نور سایر استان ها به طور خاص و دیگر واحدهای دانشگاهی دولتی و غیردولتی نیز
اجرا شود تا از مدل ارائه شده در پژوهش حاضر استفاده شود.
 پیشنهاد میشود وضعیت موجود و مطلوب بهسازی در دانشگاهها در بین کارکنان و مدیراندانشگاهها هم انجام شود و نتایج آن با این پژوهش مقایسه گردد .
 با توجه به اینکه در این پژوهش ،ابعاد بهسازی اعضای هیأت علمی با رویکرد کارآفرینی به صورتکلی بررسی شده اند و هریک از این ابعاد نیازمند بررسیهای عمیق و گستردهتری هستند پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی هر یک از این ابعاد به طور جداگانه و مفصل مورد بررسی قرارگیرند.
 پیشنهاد میشود اعضای هیأت علمی به انجام طرحها و پروژهای پژوهشی مشترک با سازمانها وصنایع مختلف به منظور توسعه تجاریسازی و کارآفرینی دانشگاه ترغیب شوند.
 پیشنهاد میشود در جهت ایجاد محیط مناسب کسبوکار ،اعضای هیأت علمی با دانشگاههایکارآفرین ارتباط مؤثری داشته باشند.
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چکیده
هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران است .این
پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه دادهبنیاد (نوع کالسیک) انجام شده است .جامعه آماری شامل صاحبنظران و
دستاندرکاران در زمینه بهسازی معلمان دوره ابتدایی است که شیوه انتخاب آنها هدفمند از نوع گلوله برفی بود .در مجموع
با  21نفر که شامل  14عضو هیأت علمی دانشگاه و  7متخصص و دستاندرکار حوزه بهسازی معلمان بود ،مصاحبه به عمل
آمد .دادهها از طریق مصاحبههای نیمهساختارمند در طی سه مرحله رمزگذاری باز ،انتخابی و نظری تحلیل و مقولهسازی شد
که در قالب الگوی مفهومی بدین صورت شکل گرفت :علل و ضرورت (تحقق اهداف نظام آموزشی ،بهروزرسانی قابلیتهای
معلم ،پیچیده و منعطف بودن نقش معلم ،اصالحگری ،بالندگی معلمان و بهبود یادگیری دانشآموزان) ،اصول و شرایط (معلم
محوری ،تداوم و پایداری ،مدرسهمحوری و شغلمحوری ،محتوا محوری و ابتنا بر نیازهای دانشآموزان) ،مولفهها (محتوا ،زمینه
و فرایند) ،عوامل همبسته (شخصی ،محیطی ،اهمیت و اولویت ،کمیت و کیفیت و زمان) و نتایج یا پیامدها (معلمان ،برنامهها
و دانشآموزان) .برای تأمین روایی و پایایی نیز از رویکرد لینکلن و گوبا شامل :قابل قبول بودن ،انتقالپذیری ،اطمینانپذیری
و تأییدپذیری استفاده شد .در پایان نیز بر مبنای یافتهها و نتایج به دست آمده ،رهنمودهایی برای عملی شدن برنامه ارائه
شده است.

کلیدواژهها :بهسازی معلمان ،الگوی برنامه درسی ،دوره ابتدایی ،نظریه دادهبنیاد.

 -1دانشجوی دکترای تخصصی برنامهریزی درسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،
ایران( .این مقاله برگرفته از رساله دکتری در رشته برنامهریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی است).
 -2دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران( .مسئول مکاتبات
)m-arefi@sbu.ac.ir
 -3استاد ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -4دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
امروزه استانداردهای یادگیری در سطح جهانی ارتقا یافته و جوامع برای دستیابی به موفقیت ،به کسب
دانش و مهارتهای جدید در عرصههای مختلف نیازمند هستند .در چنین شرایطی ،معلمان باید بتوانند
همسو با تحوالت علمی و متناسب با نیازهای جامعه ،تواناییهای دانشی و روشی خود را ارتقا داده و از
موقعیتهای یادگیری متنوعی برای کسب عادات و مهارتهای یادگیری مادامالعمر خود بهره ببرند .کسب
دانشها و مهارتهای الزم در دوران کودکی بیش از هر دوره دیگری دارای اهمیت است؛ چرا که آنچه فرد
در دوران نوجوانی و بزرگسالی انجام میدهد ،تحت تأثیر تجربیات دوران کودکی است .بدیهی است که
تحقق این امر تا حد زیادی به شایستگی معلمان دوره ابتدایی و به تبع آن برنامه درسی بهسازی و
چگونگی بالندگی آموزگاران وابسته است ( .)1برنامه درسی بهسازی معلمان باید به آنان کمک کند تا
عادت «فکور بودن» را در خود تقویت کرده و با دنبال نمودن تحوالت علمی و بکارگیری آن در عرصه
عمل ،نقش خود را به عنوان یادگیرنده مادامالعمر در توسعه حرفهای و نیز شناخت استعدادهای
دانشآموزان و هدایت آن ایفا کنند (.)2
جوامع در قرن  21انتظار دارند که همه کودکان برای تفکر انتقادی ،حل مشکالت و خالق بودن آماده
باشد .دستیابی به این انتظار در درجه اول ،بر توانمندسازی نیروی آموزشی مجرب و متعهد استوار است.
به عبارت دیگر ،دانش ،مهارت ،توانایی و تعهد معلمان امروز ،آنچه برای نسل آینده دانشآموزان امکان
پذیر است را شکل میدهد ( .)3عصر حاضر با چالشهای پیچیده و بسیار در جامعه ،نحوه انجام کار،
برقراری ارتباط با دیگران و نحوه یادگیری ،معلمان را تحت تأثیر قرار داده است .عامل اصلی و تازه در
این تغییرات ،افزایش نقش بنیادی اطالعات و دانش است .جامعه اطالعاتی ،جامعه دانش و جامعه
یادگیری ،اصطالحاتی برای معرفی این دوره هستند .در پیوند بین جامعه و دانش ،یادگیری عامل اصلی
است .با وجود اهمیت تولید و توزیع دانش ،دانش در جریان انتقال ،تاریخ انقضایی دارد که بر توسعه
حرفهای و تمرین معلمی تأثیرگذار است .تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه نه تنها بر دنیای
اطراف معلم تأثیر میگذارد ،بلکه باعث تغییر دانشآموزان ،معلم و ابزارها و وسایل مورد استفاده برای
تدریس میشود .در زمان حاضر ،معلمان باید دانش خود را در مورد تغییرات مداوم در فرایند یاددهی-
یادگیری دوباره خلق کنند (.)4
همچنین در بسیاری از کشورها ،نقش و عملکرد مدارس و آنچه از معلمان انتظار می رود در حال تغییر
است .از معلمان خواسته میشود تاکید بیشتری بر ادغام دانشآموزان با نیازهای یادگیری ویژه در
کالسهای خود داشته باشند؛ از فناوری اطالعات و ارتباطات برای آموزش استفاده موثرتری کنند؛ بیشتر
در برنامهریزی بر اساس چارچوب ارزیابی و پاسخگویی شرکت کنند .و برای مشارکت والدین در مدارس
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بیشتر تالش کنند .مهم نیست که چقدر آموزش پیش از خدمت معلمان خوب بوده است ،چرا که انتظار
نمیرود که این آموزش ،آموزگاران را برای مواجهه با تمام چالش هایی که در سراسر زندگی حرفهای
شان با آن درگیر میشوند آماده سازد .در نتیجه ،نظامهای آموزشی به دنبال ارائه فرصت هایی برای
توسعه حرفهای معلمان هستند تا سطح باالیی از تدریس و حفظ نیروی کار با کیفیت باال را در اختیار
داشته باشند .معلمان باید شایستگیهای بیشتری در دانش و مهارتهای حرفهای و همچنین مهارتهای
آموزشی داشته باشند و موظفند هم در دانش (نظری) و هم در مهارت (عملی) مسلط باشند .همانطور
که خواستههای جامعه تغییر میکند ،معلمان باید دانش و مهارتهای حرفهای خود را به روز کنند (.)5
گفتنی است تغییرات عمیق در ساختار ،برنامه درسی و جمعیت دانشآموزی ،هویت حرفهای معلمان را
دچار بحران نموده است .فقدان صالحیتهای مرتبط برای برخورد با این موقعیت جدید باعث شده که
بسیاری از معلمان هویت حرفهای خود را در تنگنا ببینند ( .)6فشارهای داخلی برای پذیرفتن
مسئولیتهای جدید توسط معلمان ،بین معلومات و دانش قبلی آنها فاصله انداخته و بحران هویت را
عمیقتر و بیشتر نموده است .رویکردهای جدید در تربیت و آموزش مداوم معلمان ،بر اساس توسعه مفهوم
رویکرد سیستمی به آموزش ،در نظر گرفتن تدریس به عنوان فعالیت حرفهای و سیاستهای حمایتکننده
توسعه حرفهای به وجود آمده و آموزش نیاز مداوم زندگی حرفهای معلمان شده است (.)7
باید در نظر داشت که معلمان در گسترش آموزش و پرورش نقش کلیدی دارند .مهمترین عامل ،کیفیت
کنش و واکنشهایی است که میان معلمان و دانشآموزان اتفاق میافتد .عناصر این تعامل ،دانش ،مهارت
و حساسیت معلم از یک سو و انتظارات یادگیری ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ویژگی فرهنگی
یادگیرندگان از سوی دیگر هستند که موفقیت یا شکست آموزش و پرورش را تعیین میکنند .بنابراین
به کار گماردن تواناترین و شایستهترین افراد برای حرفه معلمی حیاتیترین مسأله است ،و حیاتیتر از
آن برنامههای بهسازی و توانمندسازی معلمان است تا برای معلمان این فرصت پیش آید تا دانش و
مهارت خویش را در طول دوران خدمت افزایش دهند .کیفیت هر نظام آموزشی در نهایت به کیفیت
معلمان آن جامعه وابسته است (.)۸
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مبانی نظری
در زمینه بهسازی معلمان تعاریف گوناگونی توسط صاحب نظران ارایه گردیده است .از جمله از نظر
انگستروم ،گاستاوسن ،اسونسون )9( ..1بهسازی معلمان یعنی «هر برنامه سازماندهی شده ،رسمی یا
غیررسمی که تالش دارد به معلمان در بهبود کیفیت تدریس کمک کند» .آنها بهسازی معلمان را
یادگیری مستمر معلمان به عنوان افرادی حرفه ای می دانند .ریشتر ،کانتر ،کلوسمن ،لودکه و بامرت..2
( )9بهسازی معلمان را فعالیتی بلندمدت دانسته اند که دامنه آن از آموزش معلمان در دانشگاه تا دورههای
ضمن خدمت در هنگام اشتغال و مطالعه فردی را در بر می گیرد .فتحی واجارگاه ( )10نیز اعتقاد دارد
بهسازی معلم مجموعه اقدامات و فعالیت هایی است که با هدف فراتر رفتن از نقایص کار معلمان ،در
قالب برنامه های بلندمدت انجام می گیرد .در این فرایند ،بهسازی معلمان از شکل دورهها و اقدامات
برنامهریزی شده و رسمی خارج شده و جنبه غیررسمی ،منعطف و مداوم دارد.
پدیده بهسازی معلمان معطوف به شایستگیهای آنان است که طیف گسترده ای از مهارتها و دانشهایی
که یک معلم نیاز دارد را دربرمیگیرند و شامل ابزار یادگیری عمقی محتوی ،کاربرد ارزیابیهای گوناگون،
درک توسعه انسانی ،توانایی کار با یادگیرندگان مختلف ،مهارتهای ارتباطی قوی ،برنامهریزیهای
ساختاری ،و توانائی مشارکت قوی با والدین ،همکاران و جامعه میباشد (.)11
بهسازی حرفهای معلمان در قالبهای متعددی قابل انجام است از جمله :دورهها و کارگاههای آموزشی،
همایشها و سمینارهای آموزشی ،برنامههای تحصیلی ،برنامههای مشاهده از مدارس دیگر ، .3شبکه توسعه
حرفهای ،.4تحقیقات فردی و مشترک ،مرشدی و مربیگری  ،.5و مشاهده همتا  ..6بهسازی معلمان به
عنوان یک فعالیت مستمر با تمهید شرایط و پیشبینی سازوکارهای خاصی اتفاق میافتد .موفقیت این
فعالیت که فرایند مداوم رشد و استانداردسازی شایستگیهای معلمی را در بر میگیرد ،بیش از هر چیز
وابسته به حضور فعال و خودانگیخته معلم است .طراحی جریان بهسازی معلمان ،پیشنیاز الزم برای نیل
به چنین موقعیتی است .چنین رویکردی که بر بستر فرهنگ آموزش و یادگیری شکل گرفته و شکوفا
میشود ،اجرای زنجیرهای از فعالیتهای ناظر بر توسعه حرفهای معلمان را موجب میگردد .در چنین
Engström, Gustafsson & Svenson
Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke & Baumert
3.
Qualification programmes
4.
Professional development network
5.
Mentoring
6.
peer observation
1.
2.
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موقعیتی است که یادگیری به عنوان یک ارزش کلیدی شناخته میشود و در همه فعالیتها مورد حمایت
قرار میگیرد .فرایندهای بهسازی قابلیت خود را در فراهمسازی چنین موقعیتی برای رشد حرفهای
معلمان پدیدار میکنند .با این فعالیت ،همزمان زنجیرهای از فعالیتهای ناظر بر توسعه حرفهای معلمان
به مرحله اجرا درمیآید (.)12
توسعه حرفهای معلمان باید موجب  -1تعمیق دانش معلمان از موضوعات درسی؛  -2بهبود مهارتهای
آموزشی در کالس درس؛  -3نگهداشت بهسازی در زمینههای فردی ،و در آموزش و پرورش به طور کلی؛
 -4تولید و کمک دانش جدید برای حرفه تدریس؛ و  -5افزایش توانایی برای نظارت بر کار دانشآموزان،
به منظور ارائه انتقادات و پیشنهادهای سازنده به دانشآموزان و تغییر مناسب مسیر آموزش گردد .توسعه
حرفهای معلمان به منظور مدیریت بهتر چالشها و شرایط جدید ،اصالح روشهای تدریس ،آگاهی بیشتر
در مورد موضوعات و غیره از اهمیت کلیدی برخوردار است .وقتی صحبت از فناوریهای جدید به میان
میآید ،توسعه حرفهای مستمر ضروری است (.)13
بهسازی بهعنوان یک فعالیت اساسی که با بازاندیشی مداوم عمل تربیتی و در پرتو روندهای گوناگون
صورت میپذیرد به عنوان یک پیشنیاز برای رشد معلم محسوب میگردد .بهسازی در واقع رویکردی
منعطف به یادگیری با بهرهگیری از روشهای مختلف است که در نتیجه آن معلمان در مسیر ارتقای
مهارتها ،باورها و تواناییهای خود قرار میگیرند ( .)14بهسازی حرفهای معلمان را میتوان به سه رویکرد
عمده تقسیم کرد .1 :استاندارد :این رویکرد متمرکز ،بهترین رویکرد برای انتشار اطالعات و مهارتهای
میان جمعیت بزرگی از معلمان است .2 .وبمحور :یادگیری فشرده گروهی از معلمان در یک مدرسه یا
منطقه ،ترویج تغییرات عمیق و طوالنی مدت در روش آموزش .3 .فردمحور :یادگیری مستقل ،گاهی
اوقات در اختیار یادگیرنده ،با استفاده از منابع موجود که ممکن است شامل رایانه و اینترنت باشد (.)15
بهسازی معلمان بر جنبههای حرفهای تدریس و ارتقای موقعیت اجتماعی حرفه معلمی متمرکز است.
حرفهای شدن فرآیندی است که به وسیله آن انجام یک حرفه یا شغل مستلزم داشتن مهارتهای ویژهای
میشود .معلم حرفهای باید درک عمیقتری از دانش محتوایی ،رشد کودک ،سبکهای یادگیری،
راهبرهای تدریس و مجموعهای جدید از ارزشها همراه با احترام به تفاوتهای فردی ،همکاری با همکاران
و گرفتن بازخورد مداوم از تدریس و قابلیت هدایت و تغییر و ارتباط مؤثر داشته باشد (.)16
توسعه حرفهای موثر شامل آموزش ،تمرین و بازخورد ،و زمان کافی و پشتیبانی پیگیرانه است .برنامههای
موفق ،معلمان را در فعالیتهای یادگیری -شبیه به آنچه که آنها برای دانشآموزان خود استفاده می
کنند -درگیر میکند و توسعه جوامع یادگیری معلمان را تشویق میکند .عالقه فزاینده ای به توسعه
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مدارس به عنوان سازمان یادگیرنده و بر اساس شیوه هایی برای معلمان برای به اشتراک گذاشتن مهارت
و تجربه خود به صورت نظام مندتر وجود دارد .بهسازی معلمان فراتر از آموزش اولیه آنها میتواند به
اهداف مختلفی دست یابد از جمله:
•

برای بهروزرسانی دانش موضوعی افراد با توجه به پیشرفتهای اخیر؛

•

به منظور ارتقای مهارت ها ،نگرشها و رویکردهای افراد به سبب توسعه تکنیکها و اهداف
آموزشی جدید ،شرایط جدید و تحقیقات آموزشی جدید؛

•

افراد را قادر سازد تا تغییراتی را که در برنامههای درسی یا سایر جنبههای عمل تدریس
ایجاد شده است ،اعمال کنند؛

•

برای توانمندسازی مدارس برای توسعه و اعمال راهبردهای جدید در مورد برنامه درسی و
سایر جنبههای عمل تدریس؛

•

برای تبادل اطالعات و تخصص در میان معلمان و دیگران مثال دانشگاهیان و صنعتگران؛

•

برای کمک به معلمان ضعیف تا موثرتر باشند)12( .

در نهایت از تعاریف فوق این گونه به نظر میرسد که بهسازی معلمان فرایند تعاملی ،زمینهساز تکوین و
تعالی پیوسته هویت حرفهای – اخالق و تعهد حرفهای ،دانش تخصصی ،دانش و نگرش تربیتی ،مهارت
تربیتی – معلمان است .در واقع بهسازی معلمان بر برنامه ریزی ،انتخاب و اجرای راهبردهایی برای کل
معلمان تأکید دارد تا اطمینان دهد ،آموزش و پرورش از ذخیره معلم کافی و با کیفیت ،هم در حال و
هم در آینده ،جهت تحقق اهداف راهبردی خود برخوردار است (.)17
پیاده سازی نظام بهسازی معلمان دارای آثار و دستاوردهای بسیاری است که می توان این دستاوردها را
در س ه بعد فردی ،سازمانی و اجتماعی ،بیان نمود .از جمله منافع فردی آن عبارتند از باال رفتن روحیه و
اعتماد به نفس معلم ،فراهم آوردن پیشرفت حرفه ای ،افزایش اثربخشی و کارایی ،افزایش احساس امنیت
شغلی به لحاظ تقویت توانمندیها ،انجام وظیفه به نحو مطلوب ،رضایت شغلی قوی و پایدار ،افزایش
حقوق و مزایا؛ بعد سازمانی عبارتاند از بهرهوری بیشتر ،غیبت کمتر ،دستیابی به اهداف ،جابجایی و
انتقال کمتر ،تقویت احساس تعلق و تعهد سازمانی؛ در بعد اجتماعی دفاع از حیثیت و اعتبار سازمان،
کمک به جلوگیری از بروز ناهنجاریهای اجتماعی ،کمک به دوام و استحکام کانون خانواده و غیره (.)1۸

31

طراحی الگوی برنامه  / ...محسن عبدالهی ،محبوبه عارفی ،کورش فتحی واجارگاه و اباصلت خراسانی

البته برخی از پژوهشگران معتقدند ،الزاماتی که بهسازی معلمان را برای آموزش و پرورش ضروری ساخته
عبارت اند از :جهت دادن به استخدام معلمان جدید ،افزایش و حفظ مهارت معلمان ،آمادهسازی معلمان
برای آینده ،ایجاد انگیزه در معلمان به وسیله خلق فرصتهای رشد برای آنها ،آمادهسازی معلمان برای
احراز مشاغل باالتر ،جلوگیری از ترک خدمت یا جابجایی ،رضایت شغلی و در نهایت موجب افرایش
کارایی و بهرهوری میگردد (.)19
تحقیقات نشان داده است که توسعه حرفهای جزء ضروری تغییر و توسعه موفق در سطح مدرسه است.
در جایی که معلمان قادر به دسترسی به ایدههای جدید باشند و در به اشتراک گذاشتن تجربیات راحتتر
باشند ،پتانسیل بیشتری برای پیشرفت مدرسه و بهبود کالس درس وجود دارد .شواهد همچنین نشان
می دهد که توجه به یادگیری معلم می تواند به طور مستقیم بر بهبود یادگیری و پیشرفت دانشآموزان
تأثیر بگذارد .در جایی که معلمان توانمندیهای آموزشی خود را گسترش داده و توسعه می دهند و
اهداف خود را روشن می کنند ،احتمال بیشتری وجود دارد که آنها طیف وسیعی از فرصتهای یادگیری
را برای دانشآموزان فراهم کنند .عالوه بر این ،ادبیات تحقیق نشان میدهد که توسعه حرفهای میتواند
تأثیر مثبتی بر برنامه درسی و آموزش ،و همچنین احساس تعهد معلمان و روابط آنها با دانشآموزان
داشته باشد .مشارکت در توسعه حرفهای مستمر  )CPD(.1از معلمان حمایت می کند تا در نقش خود
باقی بمانند ،به آنها اعتماد به نفس در عملکرد خود می دهد و فرصتی برای به اشتراک گذاشتن نظرات
و یادگیری از دیگران می دهد (.)20
به منظور تحقق بخشیدن به اهداف تعلیم و تربیت ،نظام آموزش و پرورش باید عالوه بر توانایی جذب،
توان حفظ و نگهداشت و بهسازی معلمان را نیز داشته باشد؛ زیرا نظام آموزشی هر کشور توسط معلمان
آن کشور شکل می گیرد و هرچقدر سطح دانش و توانایی این معلمان باالتر باشد آن نظام موفقتر و
پویاتر است .در تاریخ آموزش و پرورش ایران ،معلمان پس از استخدام ،به رغم تمامی کاستیهای نظام
استخدامی ،روانه کالس درس شدهاند و کمتر صالحیتهای آنان در ابعاد حرفهای و تخصصی و روابط
انسانی ارتقا یافته است و فقط آموزشهای کوتاهمدت موردی بر اساس تغییر محتوای برخی کتب یا
آموزشهای درازمدت ضمن خدمت با محتوای حجیم آموزشی ،فاقد کارایی و نامتناسب با نیازهای
دانش آموزان به آنان ارائه شده است که با گذشت زمان دانش و آموختههای اولیه ناکارآمد شده ،همه
ساله با روشها و شیوههای تکراری به تدریس ادامه میدهند (.)21

continuous professional development

1.
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به دالیل مختلف ،از جمله تغییر برنامههای درسی ،اصالح محتوای کتابها و یا برای به روز شدن دانش،
اطالعات و مهارتهای معلمان همه ساله دورههای کوتاهمدت ضمن خدمت زیادی در سطح مدارس،
مناطق آموزشی ،استانها و یا به صورت ملی برای معلمان برگزار میگردد .نظام و فرایند برنامهریزی و
اجرای این دورهها تقریبا یکسان است .براساس نتایج برخی تحقیقات انجام شده پیرامون دورههای ضمن
خدمت معلمان ،علیرغم هزینههای مصروفه زیاد و فراگیر بودن ،این دورهها تاثیر چندانی در بهبود عملکرد
معلمان نداشته است (.)22
این موضوع هر چند که به ماهیت آموزش ضمن خدمت معلمان مربوط نیست اما در عین حال نشاندهنده
اهمیت بهسازی معلمان به دلیل ماهیت منعطف و تا حدودی شخصی شده آن در مقابل آموزشهای
رسمی و کوتاه مدت است .در واقع بهسازی ،موقعیتهای یادگیری بسیار متنوع و گستردهای را برای
معلمان فراهم میکند و غفلت از آن و تکیه صرف بر ارائه آموزشهای کوتاهمدت ،یک آسیب محسوب
میگردد.
بسیاری از کشورها با تعریف معیارهایی برای معلمان ،برنامه بهسازی آنها را مشخص و تعیین کردهاند و
با تدوین سیاستها و قوانین الزم در جهت تحقق آن گام برمیدارند .برنامه درسی بهسازی معطوف به
انتظارات و توافقات روشنی از معلمان است .شایستگیهای مورد انتظار از آموزگار دوره ابتدایی در نظام
آموزشی ایران عبارتند از:
 .1با کسب توانایی در زمینه روشهای تدریس در حوزههای موضوعی دوره ابتدایی راهبردهایی را
برای حل مسائل آموزشی که در فرایند تدریس با آن روبرو می شود شناسایی کند و نتایج
بکارگیری راهبردها را در بهبود یادگیری دانشآموزان به همراه مالکهای روشن مورد ارزیابی
قرار دهد.
 .2تصمیمات قابل دفاعی مبتنی بر اصول و مبانی تربیت اسالمی و یافتههای علمی برای
تاثیرگذاری مثبت بر رفتار دانشآموزان و تقویت هویت ایرانی -اسالمی در سطح کالس درس
و مدرسه اتخاذ نماید.
 .3از زبان آموزش برای سازمان دادن فرصتهای یادگیری و کمک به دانشآموزان متناسب با
ویژگیهای آنان در گروههای مختلف (دانشآموزان با نیازهای ویژه ،دانشآموزان تیزهوش و)....
بصورت منعطف استفاده کند.

طراحی الگوی برنامه  / ...محسن عبدالهی ،محبوبه عارفی ،کورش فتحی واجارگاه و اباصلت خراسانی

33

 .4برنامه درسی موضوعات مختلف دوره ابتدایی را برای انطباق با ویژگیهای بومی و نیازهای
یادگیرندگان تحلیل کرده ،و بر اساس مفاهیم ومهارتهای پایه دوره ابتدایی طرح برنامه درسی
را با استفاده از ظرفیت رویکرد تلفیق در سازمان دادن فرصتهای یادگیری یکپارچه تهیه واجرا
نماید.
 .5با بکارگیری اصول و مبانی تربیت اسالمی و یافتهها و روشهای علمی راه حلهای اثربخشی را
برای موقعیتهای تربیتی در سطح کالس درس  /مدرسه شناسایی ،و نتایج اجرای آن در بهبود
عملکرد حرفهای خود را مورد ارزیابی قرار دهد.
 .6با درک فرایند رشد شناختی و توانایی حل مسئله دانشآموزان در دوره ابتدایی ،بتواند ماهیت
کسب تجربیات دست اول و تبدیل دانش غیر رسمی به دانش سازمانیافته از سوی دانشآموزان
را تحلیل و فرصتهای یادگیری را برای توسعه تواناییهای شناختی آنان تدارک ببیند.
 .7از فناوری اطالعات و ارتباطات برای خلق/غنیسازی فرصتهای آموزشی /تربیتی و توسعه
تواناییهای حرفهای استفاده نماید.
 .8از زبان هنر برای مطالعه و تحلیل موقعیتهای تربیتی جهت پرورش ظرفیتهایی چون قوه
تخیل ،تصور ،تفکر استعارهای و شهودی در دانشآموزان و توانایی انعکاس احساسات و هیجانات
کمک بگیرد.
 .9با مشارکت عوامل درگیر در فرایند آموزش تصمیماتی را برای پشتیبانی از یادگیری
دانش آموزان ،کمک به آنان برای حل مشکالت یادگیری و ارتقاء سطح توانایی دانشآموزان
اتخاذ کند و از نتایج آن برای نوسازی تجربیات شخصی استفاده نماید (.)1
همچنین ضرورت بهسازی معلمان در اسناد باالدستی نیز تصریح شده است:
•

بند  -3-4سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش :توسعه مهارت حرفهای
و توانمندیهای علمی و تربیتی معلمان با ارتقای کیفی آموزشهای ضمن خدمت و
برنامهریزی برای روزآمد کردن اطالعات تخصصی و تحصیالت تکمیلی معلمان متناسب با
نیاز آموزش و پرورش ()23
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•

راهکار  11/6سند تحول بنیادین آموزش و پرورش :استقرار ساز و کارهای ارتقای
توانمندیهای معلمان برای مشارکت موثر آنان در برنامهریزی درسی در سطح مدرسه ،به
ویژه ساز وکارهایی که به تقویت هویت حرفهای آنان می انجامد)24( .

•

بند  3وظایف و اختیارات اساسنامه دانشگاه فرهنگیان :توانمندسازی و ارتقای سطح تربیتی،
دانشی و مهارتی فرهنگیان از طریق آموزشهای کوتاهمدت پس از اخذ مجوز از مراجع
ذیصالح)25( .

با این وصف بهسازی معلمان به ویژه در دوره حساس ابتدایی امری مهم است که غفلت از آن فاقد توجیه
است .یادگیری مداوم برای معلمان با توجه به تغییرات مداوم و سریع در جهان امروز موضوعی
اجتنابناپذیر است .اگر امروزه معلمان توانایی خودیادگیری و بالندگی شخصی مستمر را نداشته باشند
در تربیت دانشآموزان شکست خواهد خورند .ضروری است که در این راه به معلمان راهنماییها و امکانات
الزم ارائه شود .در این راستا نبود یا کمبود دانش نظری در خصوص بهسازی معلمان در کشور ما یک
آسیب جدی محسوب میشود و این پژوهش سعی بر آن دارد که تا حد امکان این خال را پر نماید.
این مسائل نشانگر اهمیت بهسازی معلمان به ویژه در دوره حساس ابتدایی است و پرداختن به آن برای
موفقیت و تعالی یک جامعه بسیار ضروری است .در واقع کارایی معلمان وابسته به یادگیری مداوم و
روزآمدشدن مهارتهای آنان دارد .معلمان به ویژه آموزگاران دوره ابتدایی بیش از هر کسی میبایست در
جهت تقویت شایستگیهای خود بکوشند چرا که مخاطبان آنان کودکانی هستند که آیندهسازان فردای
کشور محسوب میشوند .بهسازی معلمان در ایران بیشتر معطوف به برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت
بوده است که بنا به دالیل متعدد معموال فاقد اثربخشی الزم بوده و بیشتر به عنوان ابزاری برای ارتقای
شغلی معلمان به کار رفته است .در حالی که توانمندسازی معلمان محصور به این شیوه نیست و الزم
است برای توانمندسازی معلمان ،رویکردهای و روشهای نوین بهسازی به کار گرفته شوند .با توجه به این
واقعیتها و آسیبشناسی وضع موجود ،این پرسش مطرح است که کدام الگوی برنامه درسی برای بهسازی
معلمان دوره ابتدایی مناسب است؟
گفتنی است موضوع بهسازی معلمان در کشور ما مغفول مانده است و نهاد ،ساختار و برنامه مشخصی
برای انجام این امر مهم وجود ندارد .از سویی در این باره تحقیقات الزم به عمل نیامده است و هنوز
محروم از فهم عمیق از موضوع بهسازی معلمان و چارچوبی برای طراحی و اجرای آن هستیم .لذا این
پژوهش در پی تشریح ابعاد و ارائه الگویی برای بهسازی معلمان است و با عنایت به اسناد باالدستی در
راستای «ایجاد نظام بازآموزی مستمر علمی معلمان و ایجاد انعطاف در برنامههای درسی تربیت معلم
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متناسب با تحوالت علمی و نیازهای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با تاکید بر رویکرد تلفیقی و به
روزرسانی توانمندیهای تربیتی و تخصصی معلمان ».1طراحی و اعتباریابی شده است.
با عنایت به ضرورت فوق ،هدف کلی این پژوهش یافتن ابعاد و الگوی برنامه درسی بهسازی معلمان دوره
ابتدایی با استفاده از نظریه دادهبنیاد و استخراج مقوله و مفاهیم از مصاحبههای نیمه ساختاریافته است.
بر این اساس پرسشهای زیر مطرح شدند:
 -1مقوالت و مفاهیم برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی بر پایه نظریه دادهبنیاد کدام است؟
 -2الگوی مفهومی برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران چیست؟
روش پژوهش
این پژوهش از نوع کیفی و بر اساس نظریه دادهبنیاد است .نظریه دادهبنیاد روشی برای تولید یک نظریه
در قالب مجموعهای از فرضیههای مربوط به هم است که از طریق مقایسه مستمر دادهها به دست
آمدهاست .این نظریه مجموعه ای یکپارچه از فرضیههای مفهومی است که از دادهها منتج میشود .در
روش نظریه دادهبنیاد به جای استفاده از دادهها برای آزمون نظریه ،از دادهها برای ایجاد نظریه استفاده
میشود .این روش شامل اقدام هایی منسجم است که به ظهور مقولههای مفهومی میانجامد .این مقولهها
به یکدیگر مرتبط شده ،توضیح نظری اقدام هایی را ارائه میکنند که در حال حل کردن مسئله اصلی
شرکت کنندگان حوزه بنیادی مورد مطالعه اند .نظریه دادهبنیاد ،روشی استقرایی که هدف آن ،تولید
نظریهای جدید است که ریشه در دادهها دارد (.)26
نظریه دادهبنیاد روشهای مختلفی دارد که در این تحقیق نوع کالسیک آن مورد استفاده قرار گرفته است
که به روش گلیزری نیر معروف است .گلیزر یکی از مبدعان نظریه دادهبنیاد است که به روش اولیه و
سنتی این نظریه پایبند مانده است .ویژگیها و پیش فرضهای روش کالسیک نظریه دادهبنیاد عبارتند از:
 .1مفهوم سازی انتزاعی  .2توصیف غنی  .3مرکزیت تفهم در تحقیق  .4رمزگذاری باز ،انتخابی و نظری
 .5آشکارسازی نظریه از دادهها  .6احتمال بیشتر ایجاد یک نظریه مفهومی (.)27

 .1سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،راهکارهای  11/3و 11/5
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در این پژوهش از شیوه مصاحبه استاندارد با سؤالهای باز پاسخ استفاده شد تا مصاحبه شوندگان آنچه
را که نسبت به موضوع باور دارند و تجربه کردهاند را بدون سوگیری و جهتدهی از سوی پژوهشگر ،بیان
کنند .از آنجایی که هدف پژوهش کاوش و کشف ابعاد برنامه درسی بهسازی معلمان بوده است ،پژوهشگر
به دنبال افرادی بود که تجربه غنی از موضوع پژوهش داشته باشند ،به نحوی که بتوانند مشارکت اثربخش
و قابل اعتمادی را برای پژوهش ایجاد کنند .از این نظر شیوه انتخاب آنها هدفمند و از نوع گلوله برفی
بود تا از طریق افراد انتخاب شده درک عمیقی از موضوع مورد مطالعه در جهت ساخت نظریه بدست
آورد.
بنابراین برای انتخاب مشارکتکنندگان دو مالک ،به شرح ذیل اتخاذ شد که دارا بودن هر دو شرط الزامی
بود:
•

تخصص علمی :افراد منتخب از دانش کافی در زمینه مباحث بهسازی معلمان (از حیث
تألیف و پژوهش یا رشته تحصیلی و تحصیالت) برخوردار باشند.

•

تجربه عملی :افرادی که در حیطه بهسازی معلمان دوره ابتدایی نقشآفرینی کردهاند.

براین اساس نمونهگیری هدف مند از طریق روش گلوله برفی انجام شد و فرایند مصاحبهها با استادان
دانشگاه فرهنگیان ،متخصصان موضوعی و مولفان کتب معلمان که همگی در بهسازی معلمان نقشآفرینی
کرده اند و صاحب نظر و تجربه کافی در این حیطه بودند آغاز شد و پژوهشگر پس از انجام  21مصاحبه
به اشباع نظری رسید .مقصود از اشباع نظری ،مرحلهای است که در آن دادههای جدیدی در ارتباط با
مقوله پدید نیایند ،مقوله گستره مناسبی یافته و روابط بین مقولهها برقرار و تأیید شده است؛ همچنین
دادههای اضافی ،کمکی به تکمیل و مشخص کردن یک مقوله نظری نمیکنند و نمونهها از آن پس مشابه
به نظر میرسند ( .)27مدت زمان مصاحبههای انجام شده حداقل  30دقیقه و حداکثر  75دقیقه بود.
چنانکه در تحقیقات کیفی از جمله نظریه دادهبنیاد مرسوم است تحلیل دادهها همزمان با گرداوری دادهها
صورت گرفت .در اینجا از روش مقایسه ثابت تحلیل دادهها بهره بردیم که نخستین بار گلیزر و اشتراوس
آن را به عنوان ابزار ایجاد نظریه دادهبنیاد پیشنهاد کردند .روش مقایسه ثابت تحلیل دادهها به شکل
استقرایی و مقایسه است و از این رو برای تولید یافتهها به طرز گسترده در پژوهش کیفی به کار میرود
(.)2۸
تحلیل دادهها یا مقولهسازی از طریق رمزگذاری در سه مرحله صورت گرفت:
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الف -رمزگذاری باز :در این مرحله پاسخ مصاحبهشوندگان سطر به سطر مورد بررسی قرار گرفت و با
توجه به ماهیت سوال ،دادهها قطعهبندی شده و با حداقل تغییر و انتزاع به عنوان رمز مورد استفاده قرار
گرفت .این رمزها را می توان مفاهیم یا شواهد گفتاری نامید که عین پاسخ مصاحبه شوندگان یا بسیار
نزدیک به آن است و مرتبط با سوال مصاحبه است.
ب -رمزگذاری انتخابی :در این مرحله رمزهای باز با یکدیگر مقایسه شدند و با توجه به شباهت و همخوانی
مفهومی در دستههای ناساز گار قرار گرفتند و برای هر دسته نام یا عبارتی انتخاب شد .این نام داللت بر
یک مقوله دارد که عالوه بر داده های مصاحبه ،از تحلیل پژوهشگر و پیشینه پژوهش نیز نشات گرفته
است.
پ -رمزگذاری نظری :در این مرحله با اختصاص رمزهای نظری ،مقوالت به دست آمده با یکدیگر مرتبط
شده و یک الگوی مفهومی را تشکیل دادند .برای این منظور از نخستین خانواده رمزهای .1نظری
پیشنهادی گلیزر با عنوان « .6سی ها ».2شامل علل ،.3نتایج ،.4اقتضائات ،.5متن ،.6شرایط .7و عوامل
همبسته( .۸با اندکی تغییر) استفاده شد ( ) 29و طرحواره جامع و جدیدی ارائه شد که نمایانگر الگوی
برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی است.
برای تأمین روایی و پایایی مطالعه ،روش ارزیابی گوبا و لینکلن .9به کار گرفته شد .در این روش چهار
شاخص مقبول بودن ،قابلیت انتقال ،اطمینان پذیری و تاییدپذیری موردتوجه است ( .)30در این زمینه
به منظور دستیابی به هریک از شاخصها ،ضمن تعریف هر یک ،فعالیتهای زیر انجام گرفت:
مقبول بودن :عبارت است از معقول بودن و معنی داشتن یافتهها و صرف زمان مناسب برای درک مسئله
پژوهشی و سؤاالت پژوهش .برای تأمین و تضمین این شاخص پژوهشگر کوشید تا با مطالعات عمیق و

Coding famailies
The 6C's family
3.
Causes
4.
Consequences
5.
Contingencies
6.
Context
7.
Conditions
8.
Covarinces
9.
Guba and Lincoln
1.
2.

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال نهم ،شماره  ،32بهار 1401

3۸

اشراف نظری با مسئله پژوهش مواجهه کند و از طرف دیگر پژوهشگر تالش کرد در تمامی مصاحبهها
چارچوب موضوعی را رعایت کرده و جستجوکننده و گردآورنده دقیقی برای دادهها باشد.
انتقالپذیری :عبارت است از کسب نظر تأییدی از متخصصان ،اعتباریابی از طریق منابع مختلف و
بررسیهای چندگانه .برای تحقق این شاخص تالش گردید تا تحلیل دادههای مصاحبه چند بار تکرار شود
تا از سوگیری و سهل انگاری جلوگیری شود .درگام بعد نظرهای اصالحی و تأییدی چند متخصص و
اعضای هیئت علمی دانشگاه که در پژوهش مشارکت نداشتند درباره یافتههای پژوهش دریافت شد.
اطمینانپذیری :عبارت است از ثبت و ضبط تمامی جزئیات پژوهش و یادداشتبرداری در تمامی مراحل
پژوهش .دراین ارتباط در تمامی مراحل پژوهش یادداشت برداری انجام شدهاست و وقایعنگاری مفصل و
موشکافانه تا مرحله پایانی برای اطمینان از نتایج به دست آمده انجام شد.
تأییدپذیری :عبارت است از مستندسازی و حفظ تمامی مستندات در فرایند پژوهش برای بازرسی و
رسیدگی به عنوان ابزاری برای اثبات کیفیت .دراینارتباط نیز تمامی مستندات مربوط به امر پژوهش
حفظ و نگهداری شدهاست.

یافتههای پژوهش
برای دستیابی به پاسخ سواالت پژوهش ،دادهها که از مصاحبههای نیمهساختاریافته به دست آمده بودند
از طریق رمزگذاری مورد بررسی قرار گرفتند .تحلیل دادهها رویه پیچیدهای است که مستلزم رفت و
برگشت بین دادههای عینی و مفاهیم انتزاعی ،بین استدالل استقرایی و قیاسی و بین توصیه و تفسیر
است .این معانی برداشتها و بینشها ،یافتههای پژوهش را شکل میدهند .یافتهها به صورت گزارش
توصیفی سازمان یافته و با مضامین و مقولهها خواهند آمد که از دادهها نشأت گرفته و به صورت الگو و
نظریه دادهها را تشریح خواهند کرد .هر یک از اینها سطوح تحلیلی متفاوتی را منعکس میکنند که از
پرداختن به موارد عینی در توصیف ساده تا انتزاعهای سطح باالتر در نظریهپردازی را در بر میگیرند.
در این راستا مفاهیم و گویههای بسیاری از دادهها استخراج شد که در قالب  119مقوله فرعی سامان
دهی شد و این مقولههای فرعی تبدیل به  2۸مقوله اصلی شد .مقوالت فرعی و اصلی با توجه به سواالت
در جدول زیر نمایش داده شده است:
جدول شماره  .1مقوالت فرعی و اصلی به دست آمده
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سوال

مقوله اصلی
آموزش ضمن
خدمت

برداشت

ضرورت

مقوله فرعی
دورههای آموزشی رسمی بلندمدت و کوتاهمدت  -آموزشهای سازمانی در طول دوره
خدمت  -جلسات و کارگاههای آموزشی طراحی شده  -انتقال دانش و اطالعات -
تاکید بر آموزش سنتی

توسعه دانش،
مهارت و نگرش

افزایش دانش تخصصی و عمومی  -بهبود مهارتها  -تغییر در باور و بینش معلم

ارتقای عملکرد
(تدریس)

ارتقای عملکرد آموزشی معلم در مدرسه  -بهبود فرایند تدریس  -بهبود عملکرد و
یادگیری دانشآموزان  -تاکید بر کمک به رشد همه جانبه دانشآموز

بهبود
شایستگیهای
شغلی

آموزش بر اساس صالحیتهای مورد انتظار  -ارتقای تخصص به منظور ایفای نقش
سازمانی  -هماهنگسازی با انتظارات و اهداف نظام آموزش و پرورش  -فراهم
نمودن رشد حرفهای

یادگیری
مشارکتی

یادگیری از همکاران  -گروههای یادگیری  -مشارکت و تشریک مساعی همکاران

خودآموزی و
خودراهبری

یادگیری حین عمل  -خودتاملی و بهبود خود براساس بازخورد دانشآموزان -
مطالعه و پژوهش فردی  -تجارب یادگیری طبیعی  -تاکید بر نقش معلم  -یادگیری
مادام العمر  -بالندگی فردی

تحقق اهداف
نظام آموزشی

بهبود اجرای برنامه درسی مدارس  -همراستا کردن معلمان با اهداف نظام تعلیم و
تربیت  -وظیفه قانونی و اخالقی نظام آموزش و پرورش برای بهسازی معلمان -
عنصر ضروری برای اثربخشی سازمانی -نیاز معلمان به هدایت و راهنمایی

بهروزرسانی
قابلیتهای معلم

تغییرات علمی ،فناوری ،اجتماعی سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی  -ظهور پدیدهها و
ابزارهای جدید به ویژه در حوزه فناوری  -تحول علوم تربیتی و دانش آموزش و
پرورش

پیچیده و منعطف
بودن نقش معلم

پیچیده و موقعیتمحور بودن تدریس و فعالیتهای آموزشی -تحول و افزایش نقشها
و مسئولیتهای معلمان

اصالحگری

رفع اشکاالت و اشتباهات معلمان  -رفع شکافهای آموزش پیش از خدمت  -اصالح
برنامهها و فرایندهای آموزشی
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مفروضات
و اصول

مولفهها
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بالندگی معلمان

بالندگی فردی معلم و جلوگیری از رکود -اهمیت یادگیری مادامالعمر -ایجاد
تعامالت و ارتباطات مفید میان معلمان -هم افزایی و اشتراک تجربیات معلمان

بهبود یادگیری
دانشآموزان

بهبود یادگیری و عملکرد دانشآموزان  -توجه به نیازهای ویژه دانشآموزان  -توجه
به تغییرات در دانشآموزان و تفاوتهای آنان

معلم محوری

مشارکت و فعال بودن معلمان  -مرجعیت معلم  -تعامالت موثر میان معلمان -
شکوفایی فردی معلم

تداوم و پایداری

یادگیری مادام العمر  -خودپایشی و خودارزیابی پیوسته  -یادگیری کاربردی و
مستمر در عرصه عمل و تجربه

مدرسه محوری و
شغل محوری

عاملیت مدارس در چرخه فرایند بهسازی  -بهسازی بر اساس وظایف شغلی  -بهبود
تدریس به عنوان مهمترین وظیفه معلم  -لحاظ کردن مشارکت و فعالیت بهسازی
معلمان در مزایای شغلی  -اصالح نظام آموزشی با محوریت مدرسه و تمرکزگرایی
کمتر

محتوامحوری
(محتوای
موضوعی)

آموزش جدیدترین یافتههای دانش تخصصی  -تکیه بر بهبود روشها و فنون آموزشی

ابتنا بر نیازهای
دانشآموزان

بهبود اجرای برنامه درسی دانشآموزان  -تاکید بر آموزش تحولی برای رشد
دانشآموزان

زمینه

اهداف نظام بهسازی  -حمایت نظام آموزشی  -ایجاد فرصتهای عادالنه برای همه
معلمان  -ارتباطات حساب شده با دیگر بخشهای نظام آموزشی  -رهبری مشارکتی
 -اختصاص منابع الزم  -اختصاص زمان روشن  -توافق روشن از انتظارات از معلم

محتوا

دانش تخصصی موضوعی و تدریس با کیفیت  -تحقیق محوری  -همکاری و تشریک
مساعی  -رشد و بالندگی دانشآموزان  -طراحی و راهبردهای آموزشی  -برقراری
ارتباطات موثر  -فناوری اطالعات و ارتباطات

فرایند

معیارهای باالی آموزشی  -فرصتهای متنوع یادگیری -استفاده از بستر فضای
مجازی -تسهیم و اشتراک گذاری تجربیات و اطالعات -ارزشیابی و پایش مستمر-
معلمان نمونه و تجارب برتر -هدایت شده از طریق دادههای مربوط به دانشآموزان-
ادغام آموختههای جدید با تجارب موجود -کاربردی کردن دانش مرتبط با یادگیری
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موثر

موانع

پیامدها
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شخصی (معلم)

سطح شناختی  -سطح انگیزشی  -میزان خودکارآمدی  -سطح توانمندی شغلی

محیطی

کالس درس  -مدرسه  -جو سازمانی  -محیط اجتماعی  -منابع زمانی و مالی

اهمیت و اولویت

بسنده کردن به آموزش پیش از خدمت -کم اهمیت قلمداد کردن بهسازی -نبود
نهاد و ساختار متولی  -ناهماهنگی میان نهادهای مربوطه -فراهم نشدن منابع و
امکانات

کمیت و کیفیت

کیفیت پایین محتوا و فرایند  -رویکرد سنتی و محدودنگر  -بی توجهی به ارزیابی و
اثربخشی -ایستایی و رکود در برنامههای بهسازی -مهیا نکردن سازوکارهای الزم و
روشهای متنوع -فقدان پشتیبانی و راهنمایی معلمان برای مواجهه برای موقعیتهای
جدید و دشوار

زمان

اختصاص ندادن زمان مشخص برای بهسازی -مشغله معلمان و مدیران  -غیر
منعطف بودن زمان برنامههای بهسازی

معلمان

اثربخشی عملکرد معلمان  -واکنش معلمان به تجارب بهسازی  -دانش و مهارت
کسب شده از تجارب  -تغییرات در رفتار آموزشی

دانشآموزان

رضایت دانشآموزان از خدمات یادگیری  -بهبود یادگیری دانشآموزان -بهبود سطح
زندگی دانشآموزان

برنامهها

تغییر توافقات آموزشی -تغییر فرآیندهای برنامه  -ارزیابی دانشآموزان

پس از استخراج مقوالت فرعی و اصلی ،پژوهشگر مرحله نهایی رمزگذاری یعنی رمزگذاری نظری را
انجام داد .رمزهای نظری ،چگونگی ارتباط مقولهها را مفهومسازی میکنند .رمزگذاری نظری معموال در
زمان مرتبسازی و یکپارچه کردن اتفاق میافتد .رمزگذاری باز و انتخابی ،به دسته بندی ،طبقه بندی
و در واقع تکه تکه کردن دادهها میپردازد ،اما در این مرحله و از طریق رمزهای نظری ،مفاهیم و
مقوالت به یکدیگر پیوند داده میشوند .با مقایسه دادهها ،تحلیلها و یادداشتها با رمزهای پیشنهادی
گلیزر مشخص شد که خانواده رمزهای .1نظری پیشنهادی گلیزر با عنوان « .6سی ها ».2از خانواده
مدلها و ابعاد و عناصر برای تبیین الگوی برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی در ایران مناسب

Coding famailies
The 6C's family

1.
2.
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است و این خانواده پیشنهادی با اندکی تغییر به کار گرفته شد .در جدول زیر یک نمونه از تمام مراحل
تحلیل داده و رمزگذاری نشان داده شده است:

جدول شماره  .۲نمونه ای از فرایند مراحل رمزگذاری و تحلیل دادهها
نشانه /گویه
اکتساب محتوای دانشی عمیق

مقوله فرعی

مقوله اصلی

افزایش دانش
تخصصی و عمومی

توسعه دانش،
مهارت و نگرش

سوال
برداشت

رمز نظری
رویکردها

کسب دانش عمومی بیشتر درباره فرایندهای
یاددهی یادگیری
افزایش دانش تخصصی
تحول علوم رفتاری
مجهز کردن به علم روز

تحول علوم تربیتی
و دانش آموزش و
پرورش

بهروزرسانی
قابلیتهای
معلم

ضرورت

علل

نیازمندی به انواع جدید مهارتهای آموزشی
مشارکت معلمان در فرایند بهسازی

مشارکت و فعال
بودن معلمان

معلم محوری

مفروضات و
اصول

شرایط

توسعه تعامالت معلمان
رویکردهای ایفای نقش توسط افراد یادگیرنده
پذیرفته شدن به عنوان بخشی از فعالیتهای
مداوم و فرصتی برای رشد معلم
لحاظ کردن در ساختار آموزش و پرورش
به رسمیت شناختن بهسازی در ساختار آموزش
و پرورش

حمایت نظام
آموزشی

زمینه

مولفهها

مولفهها
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توانایی کار کردن در موقعیتهای مبهم

میزان
خودکارآمدی

شخصی

عوامل موثر

عوامل
همبسته

بهکارگیری همزمان متغیرهای پیچیده
میزان تجربه گرایی و عمل گرایی در کار معلم
بی توجهی در بهروزرسانی برنامه با رویکرد
آینده نگرانه

کیفیت پایین
محتوا و فرایند

کمیت و کیفیت

عوامل
همبسته

موانع

آموزشهای بی ارتباط با کالس درس و
یادگیری دانشآموزان
شناسایی نکردن کیفیتهای منجر به توسعه
اثربخش
حجم زیاد محتوای برنامه بهسازی
تغییر فرایندهای برنامههای مربوط به
دانشآموزان

تغییر توافقات
آموزشی

برنامه ها

پیامدها

نتایج

جای دادن تجارب آموزشی جدید در برنامههای
بلند مدت
بازنگری برنامه درسی و مواد آموزشی
تالش در راستای رفع نیازهای مخاطبان به
شکل انعطافپذیر

پس از رمزگذاری نظری ارتباط میان مقوالت فرعی و اصلی در قالب یک خانواده نظری ساماندهی شد.
گام بعدی شناسایی مقوله هستهای .1است .مقوله هستهای عنصر مفهومی اصلی است که از طریق آن
همه مقوالت به هم متصل می شوند .مقوله هسته ای این پژوهش ،مولفههای برنامه درسی بهسازی
معلمان دوره ابتدایی با سه مقوله فرعی (زمینه  -محتوا  -فرایند) است .این مقوله هسته ای به تعداد
زیادی از مقوالت دیگر و ویژگیهای آنها مربوط است ،در دادهها پربسامد است و نظریه این پژوهش را

Core category

1.
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شکل می دهد .مقولهها و خاصیتهایی دیگری که مقولههای به دست آمده را تعریف یا تبیین می کنند
عناصر مفهومی الگو را تشکیل می دهند و همه آنها به صورت استقرایی از دادهها منتج شده اند.
در ای ن راستا پژوهشگر براساس تجارب و فهم خود از مقوالت به دست آمده و با الهام از ادبیات نظری
موجود و مصاحبههای مجدد با آزمودنیهای پژوهش و دریافت نظرهای اصالحی متخصصان امر و اساتید
دانشگاه ،الگوی مفهومی نهایی را ترسیم نمود .پس از تهیه الگوی نهایی و در راستای اعتباریابی آن،
همچنان که اشاره شد از نظرات  5تن از استادان دانشگاه و  3نفر متخصص نیز استفاده شد ،که الگوی
مذکور مورد تأیید این افراد نیز قرار گرفت .شکل شماره  1الگوی مفهومی نهایی برنامه درسی بهسازی
معلمان در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران را نشان میدهد.
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در این پژوهش کوشش شد تا الگوی برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی در ایران با استفاده از
نظریه دادهبنیاد (نوع کالسیک) تدوین شود .تحلیل یافتهها نمایانگر آن است که مقوله هستهای این الگو،
مولفههای برنامه درسی بهسازی شامل زمینه ،محتوا و فرایند است .زمینه برنامه درسی شامل مواردی از
جمله اهداف ،حمایت نظام آموزشی ،ارتباطات حساب شده با دیگر بخشهای نظام آموزشی و اختصاص
منابع الزم و زمان روشن است که زیربنا و پایه بهسازی محسوب میشوند .محتوا دربرگیرنده دانش
تخصصی موضوعی و تدریس با کیفیت ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،طراحی و راهبردهای آموزشی است
و به تحقیق محوری ،همکاری و تشریک مساعی ،رشد و بالندگی دانشآموزان و برقراری ارتباطات موثر
معطوف است .فرایند متناظر با اجرا و ارزشیابی برنامه درسی بهسازی است و با استفاده از معیارهای
باالی آموزشی و فرصتهای متنوع یادگیری و استفاده از بستر فضای مجازی موجب میگردد تا تسهیم و
اشتراک گذاری تجربیات و اطالعات تسهیل شود .ارزشیابی و پایش مستمر در تمام فرایند بهسازی
الزماالجراست .فرایند بایستی هدایت شده از طریق دادههای مربوط به دانشآموزان باشد و با ادغام
آموختههای جدید با تجارب موجود و کاربردی کردن دانش مرتبط با یادگیری توام گردد .در بهسازی
نیازمند روشهای جدید مانند اقدامپزوهی ،روایتپژوهی و درسپزوهی هستیم و رویکرد سنتی و
محدودنگر پاسخگوی مسائل معلمان نخواهد بود.
علل متعددی برای بهسازی معلمان به ویژه در دوره حساس ابتدایی وجود دارد؛ نخستین آن تحقق اهداف
نظام آموزشی است .نظام آموزشی برای بهبود اجرای برنامه درسی مدارس و همراستا کردن معلمان با
اهداف نظام تعلیم و تربیت ناگزیر از انجام بهسازی است .از سویی بهسازی معلمان وظیفه قانونی و اخالقی
نظام آموزش و پرورش تلقی میگردد و برای اثربخشی سازمانی ،معلمان نیاز به هدایت و راهنمایی دارند.
با توجه به تغییرات علمی ،فناوری ،اجتماعی سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ضروری است قابلیتهای
معلمان بهروزرسانی شود تا در برابر ظهور پدیدهها و ابزارهای جدید آمادگی الزم را داشته باشند.
موقعیتمحور بودن تدریس و تحول نقشها و مسئولیتهای معلمان از دیگر علل توجه به امر بهسازی
است .بهسازی معلمان به دلیل رفع اشکاالت و اشتباهات معلمان و رفع شکافهای آموزش پیش از خدمت
حیاتی است و پیشنیازی برای اصالح برنامهها و فرایندهای آموزشی محسوب میگردد .از سویی یادگیری
مادامالعمر ،بالندگی فردی و جلوگیری از رکود معلم اهمیت فوق العاده ای دارد و ایجاد تعامالت و
ارتباطات مفید میان معلمان سبب هم افزایی و اشتراک تجربیات معلمان خواهد شد .در نهایت بهبود
یادگیری و عملکرد دانشآموزان و توجه به نیازهای ویژه دانشآموزان از علل اصلی پرداختن به بهسازی
معلمان محسوب میگردد.
برداشتهای متعددی از برنامه درسی بهسازی معلمان وجود دارد که نوع رویکردها به بهسازی را نشان می
دهد .آموزش ضمن خدمت یکی از آنهاست که معطوف به دورههای آموزشی رسمی بلندمدت و کوتاهمدت
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و آموزشهای سازمانی در طول دوره خدمت معلمان میشود و مبتنی بر آموزش سنتی و انتقال دانش و
اطالعات است .توسعه دانش ،مهارت و نگرش اقتضایی جامعتر و کلنگر به بهسازی معلمان است و سه
حیطه اصلی یادگیری را در بردارد .ارتقای عملکرد آموزشی معلم در مدرسه و بهبود فرایند تدریس
برداشت دیگری است که ناظر به بهبود عملکرد و یادگیری دانشآموزان است و تاکید بر کمک به رشد
همه جانبه دانشآموز دارد .بهبود شایستگیهای شغلی از طریق آموزش صالحیتهای مورد انتظار و
ارتقای تخصص به منظور ایفای نقش سازمانی میباشد و هماهنگسازی با انتظارات و اهداف نظام آموزش
و پرورش و فراهم نمودن رشد حرفهای را مدنظر دارد .از اقتضائات دیگر برنامه درسی بهسازی معلمان
باید به یادگیری مشارکتی اشاره کرد که ناظر بر یادگیری از همکاران ،گروههای یادگیری و نیز مشارکت
و تشریک مساعی همکاران است .عالوه بر این خودآموزی و خودراهبری نیز رویکرد دیگری است که در
آن معلم از طریق یادگیری حین عمل به خودتاملی و بهبود خود براساس بازخورد دانشآموزان میپردازد.
مطالعه و پژوهش شخصی به همراه تجارب یادگیری طبیعی ،بالندگی فردی معلم را در پی دارد و نقش
معلم در آن اساسی و تعیینکننده است.
الگوی طراحی شده برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی شرایطی دارد که می بایست مد نظر قرار
گیرد .نخست مشارکت فعال و مرجعیت معلم در تمام مراحل بهسازی است که تعامالت موثر میان
معلمان و شکوفایی فردی معلم را به دنبال دارد .دیگر تداوم و پایداری است یعنی یادگیری بایستی مادام
العمر،کاربردی و مستمر باشد و در عرصه عمل و تجربه و همراه با خودپایشی و خودارزیابی پیوسته صورت
گیرد .مدرسه محوری و شغل محوری از شرایطی است که متضمن عاملیت مدارس در چرخه فرایند
بهسازی است و گامی به سوی اصالح نظام آموزشی با محوریت مدرسه و تمرکزگرایی کمتر میباشد.
بهسازی میبایست بر اساس وظایف شغلی و بهبود تدریس به عنوان مهمترین وظیفه معلم انجام پذیرد
و مشارکت و فعالیت معلمان در امر بهسازی در مزایای شغلی آنان لحاظ گردد .محتوامحوری بر پایه
آموزش جدیدترین یافتههای دانش تخصصی با تکیه بر بهبود روشها و فنون آموزشی از دیگر شرایط الزم
است .و صد البته برنامه درسی بهسازی معلمان میبایست مبتنی بر نیازهای دانشآموزان باشد و با بهبود
اجرای برنامه درسی دانشآموزان به سوی آموزش تحولی برای رشد دانشآموزان گام بردارد.
عوامل همبسته برنامه درسی بهسازی متعدد و فراوان است .مهمتر از همه خود معلم است یعنی سطح
شناختی و انگیزشی معلم که نمایانگر میزان خودکارآمدی و سطح توانمندی شغلی اوست .محیط و
جوکالس درس ،مدرسه ،نظام آموزشی و نیز محیط اجتماعی بر توسعه حرفهای معلمان تاثیری اساسی
است .موانع بسیاری نیز ممکن است بر سر راه بهسازی معلمان باشد؛ یکی میزان اهمیت و اولویتی است
که برای بهسازی قائل میشویم .در درجه اول در نظام آموزشی ایران ،نهاد متولی و ساختار تعریف شدهای
برای بهسازی معلمان وجود ندارد .میان نهادهای مرتبط با آموزش معلمان هماهنگی و ارتباطی دیده
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نمیشود .همچنین بسنده کردن به آموزش پیش از خدمت وکم اهمیت قلمداد کردن بهسازی و فراهم
نشدن منابع و امکانات نشاندهنده وضعیت اسفبار بهسازی معلمان در ایران است .جدا از این موضوع
برنامه های کنونی بهسازی نیز از لحاظ کمیت و کیفیت در سطح بسیار پایینی هستند .رویکرد سنتی و
محدودنگر و بی توجهی به ارزیابی و اثربخشی موجب ایستایی و کماثر بودن برنامههای بهسازی شده
است .مهیا نکردن سازوکارهای الزم و روشهای متنوع باعث شده است فرایند پشتیبانی و راهنمایی معلمان
برای مواجهه با موقعیتهای جدید و دشوار دچار اشکال گردد .عالوه بر این اختصاص ندادن زمان مشخص
برای بهسازی و غیر منعطف بودن زمان برنامهها و مشغله معلمان و مدیران نیز از دیگر موانع بهسازی
معلمان به حساب میآید.
نتایج بهسازی در سه بعد معلمان ،دانشآموزان و برنامهها قابل بررسی است .بهسازی موجب اثربخشی
عملکرد معلمان به دلیل دانش و مهارت کسب شده آنان میشود و تغییرات در رفتار آموزشی معلم را به
دنبال دارد .رضایت دانشآموزان از خدمات یادگیری و بهبود یادگیری و حتی سطح زندگی دانشآموزان
از دیگر نتایج بهسازی معلمان خواهد بود .همچنین برنامههای آموزشی و فرایندها و ارزیابیها در پی
بهسازی مطلوب متحول خواهند شد .تسهیل اجرای برنامه درسی دانشآموزان و انتقال یادگیری و کاربرد
آن موجب پیشرفت و توسعه آموزش و پرورش میشود .پیگیری و حمایت از اصول قطعی یادگیری و
تالش در راستای رفع نیازهای مخاطبان به شکل انعطافپذیر می تواند بازنگری برنامه درسی و مواد
آموزشی را در پی داشته باشد.
در پایان با توجه به یافتهها ،الگوی مفهومی این پژوهش که بر پایه دانش ،ادراک و تجربه اکثریت شرکت-
کنندگان در پژوهش طراحی شده است ،میتواند معیار مناسبی برای شناخت عمیقتر ،مطالعات وسیعتر
و ساختمندی برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی ،در راستای تدوین ،توسعه و امکان به کارگیری
این برنامه درسی باشد .رمزها ،مقوالت و طرحواره مفهومی این پژوهش میتواند مبنایی برای انجام
پژوهشهای بیشتر به ویزه از نوع کاربردی برای ایجاد نظام بهسازی معلمان دوره ابتدایی و طراحی برنامه
درسی برای آن باشد .با عنایت به اهمیت و ضرورت بیبدیل بهسازی معلمان برای تحول بنیادین در
آموزش و پرورش کشورمان ،غفلت و بیاعتنایی فعلی نسبت به این موضوع بسیار تاسفآور و آسیبزاست.
نبود نهاد متولی و ساختار مشخص برای بهسازی معلمان یک ضعف بزرگ است .دانشگاه فرهنگیان که با
دارا بودن حدود  100واحد دانشگاهی در سراسر کشور پراکندگی دارد مسئولیت قانونی و برنامهای مدون
برای بهسازی معلمان ندارد و همت آن معطوف به آموزشهای پیش از خدمت شده است .در حالی امکانات،
نیروی انسانی و ظرفیت الزم برای بهسازی معلمان در این دانشگاه وجود دارد .دانشگاه فرهنگیان تعامل
روشن و الزم با نظ ام آموزش و پرورش ندارد و صرفا به عنوان یک کارفرمای «عمال بیرونی» به تربیت
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معلم پیش از خدمت میپردازد و بین دانشگاه با جامعه محلی از جمله مدارس و مناطق آموزش و پرورش
.نیز ارتباط مشخصی دیده نمیشود
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تدوین الگوی شایستگی کنشگران حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی
سازمانهای دولتی در ایران
محمد حاجی زاد*
سعید صفایی موحد
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چکیده
هدف این پژوهش ،شناسایی شایستگی های مورد نیاز کارشناسان آموزش سازمانهای دولتی در ایران است .به این
منظور ابتدا مدلهای شایستگی تدوین شده در سطح دنیا شناسایی شده و مولفههای مشترک آنها استخراج شدند .سپس از
طریق بکارگیری روش دلفی و مصاحبه با متخصصان دانشگاهی و مسئوالن آموزش سازمانهای دولتی(نمونهگیری هدفمند
مالکمحور) فهرستی از شایستگیها با توجه به ماموریت ادارات آموزش در این سازمانها استخراج شدند .جهت اعتباربخشی
شایستگی ها مدل تدوین شده سه نوبت در اختیار خبرگان مربوطه قرار گرفت تا نهایتا توافق الزم در مورد فهرست نهایی به
دست آمد .بر طبق نتایج این تحقیق ،شایستگیهای کارکنان آموزش را میتوان به دو دسته شایستگیهای پایه(ارتباط موثر،
شناخت صنعت ،سواد فنآوری ،کالننگری) و شایستگیهای تخصصی(تحلیل نیازهای آموزشی ،طراحی آموزشی ،روانشناسی
یادگیری ،راهبردهای آموزش و توسعه ،سنجش یادگیری و عملکرد ،تکنولوژی آموزشی ،استانداردهای آموزش و توسعه) تقسیم
نمود.
کلیدواژهها :شایستگی ،کارشناس آموزش ،سازمانهای دولتی.

 -1گروه علوم تربیتی ،واحد نکا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نکا ،ایران ( .مسئول مکاتبات) hajizad@iauneka.ac.ir
 -2استادیار شرکت ملی نفت ایران s_s_movahed@yahoo.com
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مقدمه
پس از جنگ جهانی دوم ،رویکرد شاایساتگی به رویکردی محبود در عرصاه کسا و کار تبدیلشاد.
شایستگی را میتوان به زبان ساده مجموعه دانشها ،مهارتها ،نگرشها و دیگر ویژگیهای ضروری الزم
برای موفقیت در یک حرفه دانساات( .)1بر همین اساااس انجمنهای حرفهای مختلف تالش کردهاند تا
مدلهای شاایساتگی را جهت موفقیت در حیطههای تخصاصای خویش تدوین نمایند .در بین انجمنهای
حوزه توسعه منابع انسانی ،انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی آمریکا( 1انجمن توسعه استعداد 2فعلی)
نخساتین نهادی بود که در دهه  1۹۸0نسابت به این کار اقدام کرد .مدل تدوینشاده این انجمن با توجه
به شارای و نیازهای روز نندین بار تیییر کرد تا اینکه آخرین نساخه آن در ساال  2014منتشار شاد.
این مدل دارای دو بعد میباشااد :الف -شااایسااتگیهای پایه ،3شااامل مجموعه مهارتهای شااخصاای و
ساازمانی هساتند که شاایساتگیهای تخصاصای بر مبنای آنها توساعه مییابند ،و د -شاایساتگیهای
تخصاصای 4که شاامل مجموعه دانشها ،مهارتها و رفتارهایی هساتند که برای ایفاینقشهای خاص در
عرصه آموزش و توسعه به آنها نیاز داریم)2(.

ASTD

1

American Society for Training and Development
Association of Talent Development
3 foundational competencies
4 specific competencies
2
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اما از سااال  2020مدل شااایسااتگی انجمن از حیث ماهیت و رویکرد دنار تیییرات اساااساای شااد.
رویکرد قابلیت جایگزین شاایساتگی شاد و مدل شاایساتگی 1جای خود را به "مدل قابلیتهای توساعه
اسااتعداد" داد .همانطور که به خاطر دارید شااایسااتگی عبارت اساات از مجموعه دانش و مهارتهای
ضااروری برای انجام یک کار .این در حالی اساات که قابلیت 2عبارت اساات از تلفیق دانش ،مهارتها و
توانمندیهای فردی و بهکارگیری درساات و مرثر آنها در جهت پاسااخگویی به شاارای متنود ،بدیع و
ناآشانا .بهاینترتی شاایساتگی بر شارای فعلی تمرکز دارد ،در حالیکه قابلیت ماهیت آیندهنگرانه دارد.
البته اتخاذ رویکرد قابلیت به معنای کنار گذاشاتن شاایساتگی نیسات ،بلکه شاایساتگی کماکان یکی از
عناصر قابلیت باقی میماند (.)3

تصویر  ،2مدل قابلیت توسعه استعداد انجمن ATD

درصااورتیکه دامنه جسااتجوی خویش را به فراتر از انجمن توسااعه اسااتعداد گسااترش دهیم به
نمونههای دیگری نیز برمیخوریم .برای مثال ،ودسااایت "شاابکه اطالعات شاایلی آمریکا")O*NET( 3

1

competency
capability
3 Occupational Information Network
2
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دانشها ،مهارتها و تواناییهای 1ضاروری برای متخصاصاان حوزم آموزش و توساعه را به شار ذیل تعریف
کرده است:
 دانشها :خدمات مشااتریان ،مدیریت منابع انسااانی ،زبان انگلیساای ،برنامهریزی درساای و طراحیآموزشی ،تدریس ،ارزشیابی تأثیرات آموزش
 مهارتها :آموزش ،راهبردهای یادگیری ،گوشدادن فعال ،سخنوری ،پایش تواناییها :بیان شفاهی ،درک شفاهی ،شفافیت کالم ،درک نوشتاری ،بیان نوشتاری"جامعه بینالمللی بهبود عملکرد" 2نیز شاایساتگیهای متخصاصاان حوزه بهبود عملکرد را تعریف کرده
اسات .البته این انجمن بهجای واژه شاایساتگی از واژه اساتاندارد اساتفاده کرده و اساتانداردهای دهگانه یک
متخصص این حوزه را به شر ذیل تعریف نموده است:
استاندارد :1بر نتایج یا پیامدها تمرکز میکند.
استاندارد :2رویکردی نظاممند اتخاذ میکند.
استاندارد  :3ارزشافزودهایجاد میکند.
استاندارد  :4با مشتریان و ذینفعان رابطه مشارکتی برقرار میکند.
استاندارد  :5نیازها یا فرصتها را شناسایی میکند.
استاندارد :6علتها را واکاوی میکند.
استاندارد :7راهحلهای الزم ،و نگونگی اجرا و ارزشیابی آنها را ،طراحی میکند .
استاندارد  :۸تناس و امکانپذیری راهحلها را تضمین میکند.
استاندارد :۹راهحلها را اجرا میکند.
استاندارد :10نتایج و تأثیرات را ارزشیابی مینماید.
البته برخی پژوهشاگران نیز ساعی کردهاند به شاناساایی شاایساتگیهای متخصاصاان توساعه منابع
انساانی بپردازند .برای مثال ،والکوارا )1۹۹۸( 3با بررسای نقشها و شاایساتگیهای کارشاناساان توساعه
منابع انساانی در  5کشاور انگلساتان ،هلند ،ایتالیا ،آلمان و فنالند مدل شاایساتگی کارکنان درگیر در این
عرصه را به نهار دسته تقسیم نموده است)4( :
نخسات ،شاایساتگیهای فنی شاامل یادگیری بزرگسااالن ،نظریهها و فنون توساعه شایلی ،مهارت
شاناساایی شاایساتگیها ،مهارت کار با رایانه ،مهارت کار با نظامهای الکترونیکی ،مهارت کار با امکانات،
مهارت تدوین اهداف ،مهارت مشااهده عملکرد ،فهم حوزه تخصاصای ،نظریهها و فنون آموزش و توساعه،
مهارت پژوهشگری.
1
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دوم ،شااایسااتگیهای کس ا وکار شااامل شااناخت حوزه کس ا وکار ،تحلیل هزینه  -فایده ،مهارت
تفویض اختیار ،فهم صانعت ،شاناخت رفتار ساازمانی ،نظریهها و فنون توساعه ساازمانی ،شاناخت ساازمان،
مدیریت پروژه ،مدیریت اسناد.
ساوم ،شاایساتگیهای بینفردی شاامل مربیگری ،مهارت بازخورددهی ،مدیریت فرایندهای گروهی،
مهارت مذاکره ،مهارت ارائه ،مهارت ایجاد ارتباط ،مهارت نوشتاری.
نهارم ،شاایساتگیهای فکری شاامل مهارت تقلیل دادهها ،مهارت جساتجوی اطالعات ،انعطافپذیری
ذهنی ،الگوگیری ،مشاهده ،پرسشگری ،خودشناسی ،ترسیم نشمانداز.
از دیگر نهادهای مهمی که به تدوین مدل شاایساتگی برای کارشاناساان حوزم آموزش و توساعه منابع
انساانی پرداخته اسات میتوان به "موساساه عملکرد و یادگیری" کانادا اشااره کرد .مدل این انجمن در
کشور کانادا بهعنوان مرجع اصلی در حوزه توسعه منابع انسانی لحاظ میشود.

تصویر  .3مدل شایستگی «موسسه عملکرد و یادگیری» کانادا

همانطور که در تصاویر  3مشااهده میکنید ،این مدل شاایساتگی بر مبنای مشاارکت با مراجعان و
مشاتریان تنظیمشاده اسات و دارای  6حوزه سانجش نیازهای عملکردی ،طراحی برنامه درسای ،طراحی
تجربههای یادگیری ،تسااهیلگری یادگیری ،پشااتیبانی از انتقال یادگیری و ارزشاایابی یادگیری اساات.
همانطور که قبال نیز گفته شاد تسال بر این حوزههای شاایساتگی میتواند اخذ دو مدرک "کارشاناسای
حرفهای مورد تأیید آموزش و توساعه"( )CTDPو"کارورز مورد تأیید آموزش"( )CTPرا به همراه داشاته
باشد.
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ودسااایت معروف "صاانعت آموزش" 1هم مدل شااایسااتگی را برای مدیران آموزش و توسااعه منابع
انساانی تدوین نموده اسات .این مدل برگرفته از پژوهش بزرگی اسات که این ودساایت در ساال  200۸بر
روی سااازمانهای آموزشاای پیشاارو انجام داد و از آن سااال به بعد با توجه به دادههای جدید مسااتمرا
موردبازنگری قرار میگیرد .در "مدل شایستگی مدیران آموزش" 2هفت مسئولیت اصلی و  10شایستگی
رهبری پایه برای عملکرد موفقیتآمیز مدیران این عرصاه ارائه گشاته اند .مسائولیتهای اصالی این مدل
عبارتند از تدوین و اجرای راهحلها ،شاااناساااایی نیازها ،مدیریت فناوری ،همراساااتایی اساااتراتژیک،
بهینهساازی فرایندها ،انتخاد و مدیریت منابع ،ارزشایابی عملکرد .همننین شاایساتگیهای رهبری که در
این مدل مبنا قرارگرفتهاند عبارتند از صاداقت /شافافیت ،مدیریت پروژه ،خدمات مشاتری ،هدایت نتایج،
آگاهی ساااازمانی ،هدایت عملکرد از طریق دیگران ،مهارتهای ارائه ،مدیریت تیییر ،برنامهریزی و توجه
به جزئیات ،نابکی کساا وکار .تساال بر این شااایسااتگیها منجر به اخذ مدرک "مدیریت حرفهای
آموزش" 3میشود.

/

از دیگر مدلهای معتبر و مورد ارجاد این حوزه میتوان به "نقشه توانمندی  "LPIاشاره کرد که
توس "موسسه یادگیری و عملکرد" 4تدوین شده است .در این مدل  25مهارت اساسی که متخصصان
حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی جهت عملکرد موفقیتآمیز به آنها نیاز دارند ذکرشده است .این

1
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مدل نخستین بار در سال  2012عرضه شد و حاصل دادههایی است که از متخصصان بیش از  70کشور
جهان از  55صنعت مختلف گردآوریشده است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مهارتهای  25گانه مذکور به شر ذیل میباشند :تسهیل یادگیری نهره به نهره ،طراحی و تدوین
راهحلها ،خلق و مدیریت محتوا ،توسعه توانمندیهای یادگیری و توسعه ،مدیریت پروژهها ،توسعه
مهارتهای یادگیری مستمر ،پشتیبانی از تیمهای کاری ،مدیریت و بهبود فرآیندهای یادگیری و توسعه،
پشتیبانی از مربی گری ،پشتیبانی از عملکرد ،ایجاد تیییر ،راهبردهای یادگیری و توسعه ،مدیریت منابع
یادگیری و توسعه ،مدیریت و منابع یادگیری ،توسعه قابلیتهای سازمانی ،پشتیبانی از منتورینگ ،مشاوره
عملکرد ،مدیریت فناوریهای یادگیری ،ایجاد و توسعه اجتماعات یادگیری ،تسهیلگری رویدادهای زنده
مجازی ،ارزشیابی تأثیرات ،بازاریابی و ارتباطات ،سنجش عملکرد ،مدیریت منابع مالی و خرید ،تحلیل
دادهها .این  25مهارت مبنای طراحی و اجرای برنامههایی هستند که این انجمن برای کنشگران عرصه
آموزش و توسعه منابع انسانی ارائه میدهد.
با وجود اینکه حوزه آموزش و توسعه کارکنان در ایران سابقهای در حدود یک قرن دارد( )5اما در
طی این سالیان تالش خاصی برای شناسایی شایستگیهای کارکنان مربوطه در کشور صورت نگرفته
است .از معدود مطالعات صورتگرفته در این زمینه میتوان به مطالعه صفائی موحد و فالحینیا()13۹5
اشاره کرد .در این مطالعه تالش شده است تا برنامهای برای توسعه کارشناسان و مدیران آموزش شرکت
ملی نفت ایران تدوین گردد .رویکرد این مطالعه درسمحور بوده و بر شناسایی بدنه دانشی مورد نیاز
تاکید گشته است )6( .همننین صفائی موحد و فالحینیا( )13۹6مطالعه دیگری نیز با هدف شناسایی
حیطههای دانشی مورد نیاز جهت تربیت ارزیاد آموزشی خبره برای وزارت نفت انجام دادهاند .این دو
مطالعه اگر نه دارای نقاط قوت متعددی هستند اما به دلیل تمرکز بر نیازهای خاص وزارت نفت نمیتواند
به عنوان مرجعی واحد برای همه سازمانها در نظر گرفته شوند )7( .لذا در این تحقیق تالش شده است
با بهرهگیری از مدلهای شایستگی بینالمللی ،بهرهگیری از نظرات خبرگان ،و اخذ بازخورد از مسئولین
آموزش سازمانهای دولتی مدلی منطقی با توجه به ماموریت ادارات آموزش این سازمانها اتخاذ گردد.
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روش پژوهش
این پژوهش در نارنود رویکرد کیفی و با استفاده از روش دلفی صورت گرفته است .روش دلفی
روشی است که به منظور ایجاد توافق تدریجی در مورد موضود خاص با استفاده از دادههای کیفی صورت
میگیرد .به این منظور ،ابتدا هفت مدل معتبر شایستگیهای کارکنان آموزش در سطح دنیا شناسایی
شدند .در مرحله بعد شایستگیهای پرکاربرد این مدلها استخراج شده و دستهبندی شدند .فهرست
تهیهشده در اختیار خبرگان دانشگاهی و مسئوالن آموزش سازمانهای برگزیده دولتی قرار گرفت تا نهایتا
در نوبت سوم توافق جمعی حاصل شد.
جامعه آماری و حجم نمونه
خبرگان دانشگاهیِ شرکتکننده در این مطالعه شامل  6نفر از اساتیدی بودند که سابقه تدریس دروس
آموزش و بهسازی در صنعت را دارا بودند ،به عنوان مشاور آموزش در سازمانها سابقه فعالیت داشتند ،و
پروژههای مرتبطی نیز در این زمینه اجرا کرده بودند .همننین مسئولین آموزش  5سازمان صنعتی3 ،
سازمان بازرگانی و  4سازمان خدماتی که حداقل پنج سال سابقهکار در این حوزه داشتند نیز به عنوان
اطالدرسان مشارکت نمودند .به این ترتی نمونهگیری هدفمند از نود مالکمحور در این تحقیق مورد
استفاده قرار گرفت .اعتباربخشی یافتهها نیز با توجه اخذ نظر مکرر از خبرگان مربوطه به شیوه بازبینی
اعضا 1صورت پذیرفت .همننین عالوه بر نظرسنجی و به منظور افزایش اعتبار یافتهها مصاحبه نیمهعمیق
با افراد فوق نیز مدنظر قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش و توافق حاصل در مرحله سوم نظرسنجی ،شایستگیهای
کارکنان آموزش سازمانهای دولتی را میتوان به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیمبندی نمود.
شایستگیهای عمومی این کارکنان به شر ذیل میباشند:

member check
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جدول  ،1شایستگیهای عمومی کارشناسان آموزش سازمانهای دولتی در ایران
عنوان شایستگی

نشانگرهای رفتاری

ارتباط موثر

 مخاط خود را به خوبی میشناسد. از شیوههای کارامد جهت برقراری ارتباط با مخاط خویش بهره میگیرد. -مخاط خویش را در زمینه بکارگیری راهکارهای آموزشی اقناد میکند.

شناخت صنعت

 حوزه شیلی که در آن فعالیت میکند را میشناسد. از ماموریت واحدهای مختلف سازمان آگاهی دارد. -نسبت به محصوالت و خدمات گذشته ،فعلی و آینده سازمان شناخت دارد.

کالننگری

 از وضعیت سازمان خویش در دنیای کس و کار آگاهی الزم را دارد. اهداف ،ماموریت ،نشمانداز و سیاستهای سازمان را به خوبی میشناسد. -قادر است رابطه بین وظایف خویش و راهبردهای کالن سازمان را درک کند.

سواد فنآوری

 نسبت به فنآوریهای رایج در صنعت خود شناخت کافی دارد. قادر است از فنآوریهای مذکور جهت برقراری ارتباط موثر بهره گیرد. -قادر است از فنآوریهای رایج در جهت تسهیل و تسریع کار خویش بهره گیرد.

با توجه به نظرات خبرگان و اساتید ،ورود به عرصه آموزش مستلزم برخی شایستگیهای پایه
میباشد .فردی که میخواهد در این عرصه به فعایت بپردازد میباید نسبت به صنعتی که در آن فعالیت
میکند شناخت الزم را داشته باشد .برای مثال ،مسئول آموزش یکی از سازمانهای بزرگ نفتی میگوید:
" متاسفانه کارشناسان آموزش شرکت ما در ابتدا نسبت به مفاهیم نفت و گاز شناخت کافی نداشتند .به
همین دلیل در جلسات نیازسنجی نمیتوانستند زبان مشترکی با کارشناسان نفتی داشته باشند و این
کیفیت کار ما را تحت تاثیر قرار میداد .به همین دلیل همه آنها را در دورهای با نام مهندسی نفت برای
کارشناسان غیرنفتی ثبت نام کردم تا نسبت به مفاهیم اولیه صنعت شناخت الزم را به دست آورند".
مسئول آموزش یک بانک دولتی نیز معتقد است ":فردی که به عنوان کارشناس آموزش بانک فعالیت
میکند می باید اصطالحاتی نون مرابحه ،حساد جاری ،فاینانس ،تضامن ،بهره و امثالهم را به خوبی
بشناسد .اگر ما با ننین واژگانی آشنا نباشیم نگونه میخواهیم در جلسات نیازسنجی یا طراحی آموزشی
نقش یک تسهیلگر آگاه را داشته باشیم .به همین دلیل من ترجیح میدهم افرادی را به اداره آموزش
بیاورم که سابقه کار در شعبه را داشته باشند".
از آنجا که فعالیتهای آموزشی مستلزم تعامل موثر با دیگر واحدها و کنشگران سازمان است،
شایستگی که به کرات در سخنان اطالدرسانهای پژوهش مورد تاکید قرار گرفت ارتباط موثر میباشد.
رئیس اداره آموزش یک سازمان تولیدی معتقد است ":با توجه به اینکه ما به طور مستمر با واحدهای
مختلف سازمان در ارتباط هستیم میباید تعامل سازندهای با آنها داشته باشیم .بیان شفاف و قدرت
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متقاعدکردن طرف مقابل برای ما بسیار ضروری است" .یکی از مدرسان دانشگاه که سابقه مشاورههای
متعدد در سازمانهای تولیدی و خدماتی دارد نیز بر این نکته تاکید دارد" :در تمامی سازمانهای که
تدریس یا مشاوره داشته ام بزرگترین مشکل ،مشکل برقراری ارتباط بوده است .کارشناس نمیتواند به
درستی حرف خود را بزند و اساسا در تعامل موثر مشکل دارد".
کالن نگری دیگر شایستگی است که در مصاحبه با خبرگان و مسئولین مورد تاکید قرار گرفت .به
عقیده اکثر مصاحبهشوندگان در صورتی که قرار باشد آموزش به عنوان شریک راهبردی سازمان ایفای
نقش کند آگاهی از سیاست ها ،راهبردها و اهداف کالن سازمان به یک ضرورت اساسی تبدیل میشود.
این آگاهی باعث میگردد تا تمامی برنامههای آموزشی ریشه در اهداف کالن سازمان داشته و بیهدف
طراحی نشوند .مسئول آموزش یک سازمان تولیدی در همین ارتباط میگوید" :بزرگترین مشکلی که من
با برنامههای آموزشی داشتم این بود که کارشناسان سعی میکردند فق تقویم را پر کنند .سیاستهای
سازمان به یک سمت حرکت میکرد و آموزش هم مشیول اجرای برنامههای خود بود .به همین خاطر
بیهدفی و بیمعنایی در کارهای ما موج میزد .من سعی کردهام تا حدی این مشکل را برطرف کنم اما
کماکان ندیدن تصویر بزرگ مشکلی اساسی برای ما محسود میشود".
یکی از ویژگیهای مهم دوران جدید ،غلبه تکنولوژی بر تمامی ابعاد شیلی و حرفهای ما است .امروزه
کمترین شیلی را میتوان یافت نمود که انجام آن مستلزم بهرهگیری از فنآوری نباشد .مدیر آموزش یک
شرکت بزرگ نفتی در همین ارتباط به نکته مهمی اشاره میکند " :بخشهای عملیاتی مختلف شرکت
ما از نرمافزارهای خاص خود بهره میگیرند .کارشناس من میباید حداقل اسامی این نرمافزارها و
کارکردهای هر یک را بداند .ضمن اینکه خود ما هم برای ثبت و مستندسازی دادههایمان نیازمند
بهرهگیری از نرمافزارها هستیم"  .رئیس آموزش شرکت یک تولیدی نیز بر این نکته تاکید دارد" :نگرش
فناورانه برای کارشناس آموزش بسیار ضروری است نرا که سازمانها اساسا فنآوریمحور شدهاند".
عالوه بر آننه به عنوان شایستگی عمومی مطر شد ،برخی شایستگیهای تخصصی نیز وجود
دارند که باعث بهبود عملکرد کارشناسان آموزش در محی واقعی میشوند .در این پژوهش سعی شده
است تا شایستگیهایی استخراج شوند که مطابق با انتظارات سازمانهای دولتی از کارشناسان آموزش
بوده و همراستا با شر وظایف آنها میباشند .در جدول شماره دو این شایستگیها و نشانگرهای هر یک
ارائه شدهاند.
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جدول شماره  ،2شایستگیهای تخصصی کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی
عنوان شایستگی

نشانگرهای رفتاری

تحلیل نیازهای
آموزشی

 انواد نیازهای آموزشی را میشناسد. روشهای متعدد و متناس را برای شناسایی هر گروه از نیازها به کار میگیرد. -دادههای حاصل را تحلیل کرده و نیازهای آموزشی را از غیرآموزشی تفکیک میکند.

طراحی آموزشی

 اهداف یادگیری و عملکردی را بر اساس نیازهای شناساییشده تدوین میکند. مطابق با اهداف تعیینشده نسبت به فراهمآوری فرصتهای یادگیری اقدام میکند. -شاخصهای ارزیابی را بر اساس اهداف تعیینشده مشخص میکند.

روانشناسی
یادگیری

 با نظریه های رفتارگرائی ،شناختی ،و شناخت موقعیتی به خوبی آشنایی دارد. بر نظریههای آموزش بزرگساالن(پداگوژی ،آندراگوژی ،هیوتاگوژی ،سینرگوژی) تسل کامل دارد. نظریه های روانشناسی یادگیری و آموزش بزرگساالن را در تمامی ابعاد فرایند آموزش بکارمیگیرد.

راهبردهای
آموزش و توسعه
کارکنان

 با روشهای تدریس کالسیک(سخنرانی ،ایفای نقش ،بحثگروهی و امثالهم) به خوبی آشنا است. روشهای توسعهای (نظیر کونینگ و منتورینگ) را به خوبی میشناسد و در طراحی برنامههایتوسعهای مورد استفاده قرار میدهد.
 -متناس با نود نیاز آموزشی روشهای اجرایی مناس را پیشنهاد میدهد.

سنجش
یادگیری و عملکرد

 میتواند با کمک خبرگان موضوعی ابزارهای معتبری را طراحی نماید. دادههای حاصل از اجرای ابزارها را به درستی تحلیل میکند. -متناس با نود مخاط گزارشهای ارزشیابی را تدوین مینماید

تکنولوژی آموزشی

 ابزارهای برگزاری وبینارها را به خوبی میشناسد و مورد استفاده قرار میدهد. از نرمافزارهای بازیوارسازی برای تولید محتوی و آزمونها بهره میگیرد. -در مواقع مورد نیاز قادر است به تولید محتوی بپردازد.

استانداردهای
آموزش و توسعه
منابع انسانی

 با اصول کلی استاندارد ایزو  ۹001آشنا است استاندارد ایزو  10015را میشناسد و قادر است منطبق با آن فعایت کند. با استاندارد ایزو  2۹۹۹2آشنا است و میتواند آن را در عمل پیاده نماید. -با الزمات ایزو  2۹۹۹4آشنا است و می تواند در صورت نیاز مطابق با آن عمل نماید.

همانطور که در جدول شماره دو مالحظه میکنید برخی از این شایستگیها در دیگر مدلهای
بین المللی مربوط به کارشناسان آموزش نیز مورد توجه قرار گرفتهاند .برای مثال شایستگیهایی نون
نیازسنجی ،طراحی آموزشی ،راهبردهای آموزش و توسعه کارکنان ،سنجش یادگیری و عملکرد و
تکنولوژی آموزشی را میتوان با واژگان مختلف در مدلهای معروفی نون مدل انجمن توسعه استعداد
آمریکا ،موسسه عملکرد و یادگیری کانادا ،مدل ودسایت معروف صنعت آموزش ،و مدل موسسه یادگیری
و عملکرد مشاهده کرد .از سوی دیگر برخی مدلها نیز به شایستگیهایی نون مدیریت تیییر ،مدیریت
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عملکرد ،مربیگری و امثالهم اشاره کردهاند که با توجه به شر وظایف کارکنان آموزش در سازمانهای
دولتی ایران مورد تائید قرار نگرفتند.
همننین در مدل فوق برخی شایستگیها وجود دارند که در دیگر مدلهای بینالمللی اثر نندانی از
آنها یافت نمیشود .برای مثال با توجه به استقبال گسترده سازمانهای ایرانی از استانداردهای ایزو،
تمامی اساتید و مسئوالن آموزش بر لزوم آشنائی کارشناسان بر این استانداردها و انطباق فعالیتهایشان
با استانداردهای مذکور تاکید داشتند .همننین از آنجا که غال کارشناسان آموزش از رشتهها غیرمرتب
در این حوزه فعالیت میکنند لزوم آشنائی با روانشناسی یادگیری و آموزش بزرگساالن و بکارگیری اصول
آنها در عمل مورد تاکید قرار گرفت.
جمع بندی و پیشنهادات
اگرنه آموزش و توسعه کارکنان نزدیک به یک دهه است که در ایران به ثبات دست یافته است()5
اما هنوز اقدام رسمی برای تدوین مدل شایستگی کارکنان آموزش در ایران صورت نپذیرفته است .بسیاری
از سازمانهای ایرانی نظیر صنایع دفاد ،شرکت ملی نفت ایران ،همراه اول ،سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس ،و امثالهم برنامهها پراکندهای را برای توسعه کارکنان آموزش خویش طراحی کردهاند اما
فقدان یک نارنود مشخص و واحد باعث شده است که نتوان به صورت عینی در مورد کیفیت این
برنامهها قضاوت کرد .این در حالی است که سازمانها و انجمنهای بینالمللی بزرگ نظیر انجمن توسعه
استعداد دههها است که به ضرورت این مهم پی برده و مدلهای شایستگی را متناس با الزامات روز
تدوین و تعدیل می کنند .در این تحقیق تالش شد تا با شناسایی و بررسی دقیق مدلهای معتبر تدوین
شده در عرصه بینالمللی و سپس بهرهگیری از نظرات خبرگان و مسئوالن آموزش سازمانهای دولتی،
مدلی متناس با نیاز شرکتها و نهادهای داخلی تدوین گردد .تاکید میگردد که محدوده این تحقیق
سازمانهای دولتی بوده و منطبقسازی نتایج با اقتضائات سازمانهای خصوصی مستلزم تحقیقی دیگر
میباشد.
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شناسایی پیشنیازهای اجرای برنامه رسمی منتورینگ در سازمان
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(تاریخ دریافت1400/07/04 :؛ تاریخ پذیرش)1400/08/12 :

چکیده
با توجه به اهمیت و ضرورت منتورینگ ،بهعنوان یکی از روشهای توسعه منابع انسانی در سازمانهای ایرانی و این
موضوع که اجرای موفق منتورینگ رسمی مستلزم وجود بستر مناسب و بلوغ الزم در سازمان است؛ لذا ،هدف پژوهش حاضر،
شناسایی پیشنیازهای الزم برای اجرای موفق برنامه رسمی منتورینگ است .جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی و خبرگان
آشنا با توسعه منابع انسانی و بهطور ویژه روش منتورینگ میباشد .روش پژوهش ،کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی
است .برای رسیدن به این منظور ،پس از مطالعه ادبیات منتورینگ ،پروتکل مصاحبه طراحی شد و بعد از مورد تأیید قرار
گرفتن روایی محتوایی سؤاالت مصاحبه ،به روش نمونهگیری هدفمند با تعداد  15نفر از افراد خبره در حوزه منتورینگ
مصاحبه انجام شد .سپس ،نتایج مصاحبهها به روش تحلیل تم و با استفاده از رویکرد براون و کالرک مورد تحلیل قرار گرفت
و پیشنیازهای الزم برای اجرای منتورینگ در قالب مدل  7اس .مککنیزی دستهبندی گردید .نتایج پژوهش نشان داد که
عواملی از قبیل؛ فرهنگ مبتنی بر یادگیری ،بلوغ فرآیندهای منابع انسانی ،توان مالی سازمان و وجود دید استراتژیک در
سازمان از پیشنیازهای اصلی اجرای برنامه رسمی منتورینگ در سازمان هستند.

کلیدواژهها :منتورینگ ،منتور ،منتی ،بلوغ ،مدل  7اس .مککنزی.

 -1دکتری ،مدیریت رفتار سازمانی ،مدیر منابع انسانی هلدینگ برق و انرژی صبا ،تهران ،ایران.
 -2استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده کسب و کار و اقتصاد ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران.
(مسئول مکاتبات )E.Rajabpour@pgu.ac.ir
 -3استاد ،گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
عرصه اقتصاد و دانایی ،مستلزم منابع انسانی توسعهیافته و در رأس آنها مدیران فرهیخته و پرتوان است؛
رواج برنامههای شناسایی و پرورش مدیران آینده ،طرحهای متعدد استعدادیابی و تأسیس مراکز ارزیابی
مدیران در سالهای اخیر برای پشتیبانی از این طرحها و برنامهها ،بیانگر اهمیت مدیران و گماردن افراد
بااستعداد در رأس سازمانها است ( .)1شیوههای متنوعی برای آموزش و توسعه مدیران متداول است؛ از
جمله :برگزاری دوره و کارگاه آموزشی ،سمینارهای علمی و تخصصی ،مربیگری ،برنامه جانشینپروری،
چرخش شغلی ،وظایف شورایی ،کارراهه شغلی و منتورینگ ( .)2در سالهای اخیر محققان بسیاری از
منتورینگ بهعنوان مهمترین روش توسعه منابع انسانی یاد کردهاند ( .)3منتورینگ ،که بر مبنای تئوری
مبادله اجتماعی بنا نهاده شده است ()4؛ به مفهوم "برخورداری از اندرزها و راهنماییهای فردی خردمند
و مجرب" اثر شگرفی در پرورش مدیران دارد .از همینرو ،اجرای برنامه منتورینگ مدیران ،روند رو به
افزایشی در سالهای اخیر داشته است .منتورینگ ،تجربه توسعهای برای افراد جوانتر و کمتجربه است،
بهطوری که رشد کارکنان و پیشرفت آنان ،بهطور مثبت تحت تأثیر منتورینگ است (.)5
در واقع ،منتورینگ ،الگویی برای فرد ارائه می دهد تا از آن پیروی کند .ضمناً دانش ،تجربه و اطالعات
سازمانی را برای حمایت از رشد حرفهای فرد فراهم میکند .بههمین دلیل ،منتورینگ ،موجبات
خوداحترامی ،رضایت و بهکارگیری نهایت ظرفیت فکری فرد را فراهم میکند ( .)6بهرغم زمانبری ،هزینه
باال ،چالش نبود مهارتهای الزم در مدیران اجرایی و نیروهای ستادی و چالش فرهنگ ضعیف منتورینگ،
استفاده از روش منتورینگ در کسب و کارها در فضای رقابتی بهصورت مستمر و روز بهروز در حال
افزایش است ،بهگونهای که طراحی و بهکارگیری برنامههای منتورینگ و مربیگری ،اثرگذارترین روش
یادگیری و توسعه در کسب و کارها محسوب میشود و از انعطافپذیری مناسبی جهت ایجاد پیوند با
نیازهای سازمانی و فردی برخوردار میباشد (.)7
اگرچه تفاوتهای اساسی بین فرهنگ ایران و سایر کشورهای دنیا وجود دارد ،در سالهای اخیر ،اجرای
برنامه رسمی منتورینگ در برخی از سازمانهای ایرانی انجام شده است و بسیاری از سازمانها نیز درصدد
اجرای این روش توسعه ای در آینده نه چندان دور هستند .شواهد حاکی از این است که در بسیاری از
مواقع ،سازمانهای ایرانی دچار مدزدگی در بسیاری از حوزهها از جمله مدیریت منابع انسانی شدهاند و
بدون ارزیابی و در نظر گرفتن شرایط سازمان خود ،به تبعیت از فرایندهای جدید منابع انسانی پرداختهاند؛
اخذ استانداردهای گوناگون و برگزاری کانونهای ارزیابی از جمله این موارد است که در بسیاری از موارد
نیز با شکست مواجه شدهاند .با بررسی چند سازمانی که روش منتورینگ را بهکار گرفتهاند و مصاحبه با
تعدادی از متولیان و خبرگان این حوزه ،یکی از دالیل عدم موفقیت روش منتورینگ ،عدم شناخت وضع
موجود سازمان است .میتوان بیان کرد علیرغم مزایای زیادی که منتورینگ برای منتور ،منتی و سازمان
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بههمراه دارد ،باید این موضوع را در نظر داشت که اجرای موفقیتآمیز منتورینگ در سازمان ،مستلزم
وجود شرایط خاص آن سازمان و بستر مناسب برای اجرای منتورینگ است .بهعبارتی ،هر سازمانی
نمیتواند در اجرای برنامه رسمی منتورینگ موفق باشد .در ابتدا باید سطح موردنیاز بلوغ را در زمینههای
متفاوت دارا باشد ،در غیر این صورت با وجود صرف هزینه هنگفت ،اثربخشی موردانتظار حاصل نخواهد
شد و چه بسا اثرات معکوسی نیز بهدنبال داشته باشد .علیرغم حجم عظیم پژوهشهای انجام شده در
حوزه منتورینگ ،به موضوع شناسایی پیشنیازهای منتورینگ کمتر پرداخته شده است .بنابراین ،سوال
اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه پیشنیازهای الزم برای اجرای موفقیتآمیز منتورینگ رسمی در
سازمان کدامند؟
مبانی نظری پژوهش
تعریف منتورینگ
با وجود آن که صاحبنظران ،بر سر ماهیت و اصل منتورینگ ،به تفاهم رسیدهاند ،تحقیقات منتورینگ،
پیشرفت اندکی در زمینه شناسایی و تعریف منتورینگ داشته است .به طوری که تعریف رایج و واحدی
از منتورینگ وجود نداشته و محققان ،بر سر تعریف این موضوع ،به توافق درستی نرسیدهاند .این
صاحبنظران معتقد است که بدون داشتن تعریف درستی از منتورینگ ،انجام پژوهش در این زمینه
ممکن نیست ( .)8تفاوت تعریف های منتورینگ ،موضوع تحقیقات سه دهه اخیر محققان بوده است.
جکوبی 15 ،)1991( 1تعریف را برای منتورینگ شناسایی کرده است ( .)9درحالیکه در سال ،2007
میزان این تعاریف ،بیشتر از  50مورد بوده است ( .)10در منتورینگ ،کارکنان باتجربهتر مسئولیت هدایت
نسل جوانتر سازمان را برعهده میگیرند ( .)5بهطوریکه منتورینگ ،ابزاری برای ارائه و انتقال دانش
ضمنی کارکنان باتجربه به کارکنان نسل جدید است .برخالف دانش صریح ،دانش ضمنی را نمیتوان از
راه مطالعه کتاب کسب کرد .بنابراین یک راه مؤثر برای انتقال این دانش ،منتورینگ است (.)11
منتورینگ را می توان بدین صورت تعریف کرد :یک رابطه بین دو نفر (اغلب یک کارمند جوان و یک
کارمند باتجربه) بهطوریکه کارمند باتجربه کارمند جوان را به اصطالح زیر بال و پر خود 2میگیرد ،تا در
مورد شغل وی ،به او آموزش دهد ،کارمند جوان را بهمنظور برقراری تعامل ،به دیگران معرفی کند ،فرد
را در صنعت و سازمان جا بیندازد و موضوعات اجتماعی و فردی که باعث ارتقاء و توسعه فرد در شغلش
میشود را به وی آموزش دهد ( .)12در تعریف منتورینگ ویژگیهای زیادی وجود دارد که آن را از سایر
ارتباطاتی که در محل کار اتفاق میافتد متمایز میکند .اول اینکه منتورینگ یک رابطه دو طرفه بین
یک فرد باتجربه (منتور) و یک فرد کم تجربه (منتی) است .دوم اینکه ،این ارتباطات هم دوطرفه (متقابل)
1

Jacobi
under his or her wing

2
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و هم نامتقارن است .بدین معنی که این رابطه باید هم برای منتور و هم برای منتی منفعت بهدنبال داشته
باشد ،ولی تمرکز اصلی بر روی رشد و توسعه منتی است .سوم اینکه ،رابطه منتورینگ پویا است؛ بدین
معنی که فرایند ارتباطی و نتایجی که مرتبط با منتورینگ است در طول زمان تغییر میکند (.)13
مهمترین چیزی که منتورینگ را از سایر برنامههای آموزشی و توسعهای متمایز میسازد ،شکلگیری
ارتباط متقابل و سودمند برای طرفین و مبتنی بودن بر اعتماد بین منتور و منتی است (.)15 ،14
جایگاه منتورینگ در فرایندهای منابع انسانی
برای شناسایی پیشنیازهای منتورینگ ،میتوان جایگاه آن را در مدلهای ارزیابی سیستم منابع انسانی
مورد تحلیل قرار داد .در این راستا ،در ادامه جایگاه منتورینگ در مدل بلوغ قابلیتهای کارکنان 1و
استاندارد  34000تعالی منابع انسانی مورد بررسی قرار میگیرد.
الگوی بلوغ قابلیتهای افراد
الگوی بلوغ قابلیتهای افراد ،نقشه و راهنمایی برای تشخیص ،طراحی و پیادهسازی فرایندهای مرتبط با
منابع انسانی که بهطور مستمر منجر به ارتقا قابلیتهای منابع انسانی میشود .از آنجا که یک سازمان
نمیتواند بهترین فعالیتها را در مدت بسیار کوتاهی پیادهسازی کند ،الگوی بلوغ ،قابلیتهای افراد را در
 5سطح بلوغ و  22نواحی فرایندی ارائه میکند (.)16
سطح بلوغ  :1سطح اولیه :در این سطح سازگاری و پایداری در فعالیتهای سازمان وجود ندارد .هر چند
که در این سطح ،کارها انجام میشوند ،ولی سازمان فاقد شیوهای منسجم و یکپارچه برای انجام کارها و
امور مرتبط با منابع انسانی است.
سطح بلوغ  :2سطح مدیریت شده :برای رسیدن به سطح بلوغ  ،2مدیران فعالیتهای پایهای مدیریت
افراد ،از جمله استخدام ،مدیریت عملکرد ،حقوق و دستمزد را مانند یک دستورالعمل تکراری مدیریت
انجام میدهند .در سطح  ،2تغییر نگاه از فرد به واحد اتفاق میافتد.
سطح بلوغ :3سطح تعریف شده :در سطح  ،3سازمان چارچوب شایستگی نیروی کار را که پایه و اساس
معماری نیروی کار است را بنا میدهد .هدف این سطح ،تدوین و توسعه قابلیتهای نیروی کار و یکپارچه-
سازی آنها با جهتگیریهای استراتژیک سازمان است.
سطح بلوغ  :4سطح پیشبینی پذیر :سازمان ظرفیت ایجاد شده توسط چارچوب شایستگی نیروی کار را
مدیریت و از آن بهرهبرداری میکند .این چارچوب از طریق فعالیتهای منتورینگ رسمی حفظ میشود.
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توانمندسازی و یکپارچه سازی قابلیتهای نیروی کار و مدیریت عملکرد به صورت کمّی هدفهای این
سطح میباشند.
سطح بلوغ  :5سطح بهینهسازی :هدف از این سطح ،بهبود مستمر و یکپارچهسازی قابلیتهای فردی
گروه و سازمان است .همانطور که مشاهده میشود ،منتورینگ در سطح بلوغ چهارم ،سطح پیشبینی
شده مطرح شده است.
مدل  34000منابع انسانی
مدل  34000نقشه راهی برای تعالی سیستمهای منابع انسانی در جهت تحقق استراتژیهای سازمان
است .از آنجاییکه نمیتوان همه فرایندهای منابع انسانی را در زمان کوتاه مستقر کرد ،از اینرو ،استاندارد
 34000بهصورت تدریجی و مرحلهای طراحی شده است .هر مرحله تکاملی یک تغییر منحصربهفرد را
در فرهنگ سازمانی می طلبد ،تا بتوان زمینه مناسب را برای جذب ،حفظ و توسعه منابع انسانی فراهم
کرد .یکی از ویژگیهای جالب مدل ،این است که بهعنوان یک سیستم یکپارچه در راستای اهداف و
استراتژیها و نیازهای متحول سازمانی ،بلوغ مییابد .استاندارد  ،34000بهعنوان یک مدل بلوغ دارای 5
سطح است .در سطح صفر ،سازمان یک راه مستمر برای انجام کار ندارد و متناسب با مشکالت سازمان،
راه حلی ارائه و مشکل حل میشود .در سطح مقدماتی ،سازمان مبنایی را برای فرایندهای سازمانی ایجاد
میکند .در سطح میانی ،سازمان درصدد شناسایی اقدامات و یکپارچهسازی آنها در فرایندهای سازمانی
است .در سطح پیشرفته ،سازمان درصدد همراستا سازی فرایندهای منابع انسانی با عملکرد کل سازمان
است و در پنجمین سطح بلوغ که بهینه است ،سازمان در پی بهبود مستمر در همه فرایندهاست (.)17
از دیدگاه این استاندارد ،منتورینگ در سطح  4بلوغ یعنی سطح پیشرفته و بعد از فرایند "تحلیل و توسعه
شایستگیها"مطرح است .سطوح قبلی شامل موراد زیر میباشد:
پیشینه پژوهش
با توجه به چالش های اجرای منتورینگ باید به دنبال راهکارهایی برای افزایش موفقیت این روابط بود .به
طور کلی ،اصولی برای اجرای موفق منتورینگ وجود دارد .یکی از این اصول ،وجود مشابهت بین منتور
و منتی است .میتوان با مشاهده پروفایل مسیر شغلی منتور و منتی ،به انتخاب و تطبیق درست پرداخت.
اصل دوم موفقیت منتورینگ ،تعریف اهداف است .تأکید بر مشخصههای رفتاری نیز اصل سوم موفقیت
روابط منتورینگ است .اصل چهارم موفقیت نیز شناسایی مراحل توسعه در روابط منتورینگ است .اصل
آخر ،ارزیابی دورهای برنامههای منتورینگ است (.)18
سنگه ( )1994زیرساخت را منابعی میداند که سازمانها آن را بهمنظور حمایت از افراد فراهم میکنند.
وجود زیرساختها ،برای اجرای منتورینگ ضروری است .بهطوریکه ،هنگامی که زیرساختها وجود
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داشته باشند ،اجرای برنامههای منتورینگ آسان است .از طرفی ،تالش برای اجرای منتورینگ بدون وجود
زیرساختها ،یکی از اشتباهات سازمان است .زیرساختهای منتورینگ در سازمانها متفاوت بوده و
مرتبط با فعالیت سازمانی است ( .)19زاچاری )2005( 1این زیرساختها را بهطور کلی ،شامل فراهم
آوردن حمایت مالی ،تکنولوژیکی ،منابع انسانی و منابع دانشی ،رهبری و زمان میداند .از طرفی برای
اجرای منتورینگ باید فرهنگ منتورینگ در سازمان وجود داشته باشد که این فرهنگ ،مستلزم مشارکت
مستمر و تعهد مدیران ارشد است .یکی از وظایف رهبری ،ایجاد زیرساختی مناسب برای یادگیری سازمانی
است .به طوریکه در این محیط ،نیاز به منتورینگ ،احساس شود ( .)20نهادینهکردن فرهنگ سازمانی،
و همچنین برنامهریزی اجرای برنامه و رسیدن به نتایج نیز ،نیازمند زمان است .با توجه به اینکه زمان،
یک منبع کمیاب میباشد ،بنابراین ،روشن ساختن توجیه صرف زمان در منتورینگ ،ضروری است .افراد
درگیر در فرایند منتورینگ باید نسبت به زمان تعهد داشته باشند .از طرفی آنها باید به اندازه کافی،
انعطافپذیر بوده و بتوانند با توجه به شرایط تغییر کنند .سازمانها باید میزان زمان موجود برای
منتورینگ را ارزیابی کرده ،به تشویق افراد برای اختصاص زمان کافی پرداخته و خطوط راهنمایی را در
این زمینه تدوین کنند .همان گونه که بیان شد ،اجرای فرهنگ منتورینگ و حمایت از آن نیازمند
تخصیص منابع مالی و تعهد مدیران به تخصیص این منابع است .میزان تعهد سازمانی نسبت به تخصیص
منابع مالی جهت منتورینگ ،نشاندهنده محدوده ،اهداف و پیچیدگی منتورینگ با توجه به اندازه و
ظرفیت سازمان است .از آنجایی که هزینهها بخش مهمی از فعالیتهای منتورینگ بوده؛ بنابراین،
مدیریت این هزینهها (هزینههای ایجاد و حفظ) باید به دقت برنامهریزی شوند .یکی از زیرساختهای
دیگر منتورینگ ،زیرساختهای تکنولوژیکی است .امروزه تکنولوژی ،نقش مهمی را در ایجاد فرهنگ
منتورینگ و اجرای برنامههای آن ایفا میکند .دستیابی به تکنولوژی یک موضوع و دانش چگونگی استفاده
از آن ،موضوع دیگری است که باید در هنگام اجرای منتورینگ به آن توجه شود.
یکی دیگر از زیرساختهای منتورینگ ،وجود منابع انسانی مناسب است .بهطوری که افراد مناسبی باید
در اجرا ،مدیریت و کنترل منتورینگ بهکار گرفته شوند .انتخاب درست و هوشیارانه و بکارگیری منابع
انسانی درست در روابط منتورینگ ،حیاتی است .به طوریکه ،فرد موردنظر و چگونگی انتخاب او ،فرایند
منتورینگ را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین باید قبل از انتخاب فرد به سواالتی که در ادامه بیان
میشوند ،پاسخ داد (:)2
•

در حال حاضر ،چه تعداد منابع انسانی در سازمان وجود دارد که میتواند برای مدیریت و
حمایتگری از منتورینگ مورد استفاده قرار بگیرند؟

•

عالوه بر این منابع انسانی موجود چه منابع انسانی داخلی و خارجی دیگری نیاز است؟
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• افراد موردنظر باید از چه شایستگیهایی برخوردار باشند؟ و این شایستگیها چگونه توسعه
مییابند؟
1
بر اساس تحقیق کانوی ( ، )1994مدیریت ارشد باید به شدت منتورینگ را باور داشته باشد و آن را بیان
نماید .باید مکانیسم و ساختار و پشتیبانی مناسب در مورد افراد کلیدی صورت گیرد ( .)21حمایت
سازمانی ،نقش مهمی را در اجرای برنامههای منتورینگ ،ایفا میکند .حمایت سازمانی در ارتباط با
برنامه های منتورینگ به این معنا است که ،افراد باور داشته باشند که مدیران ،اهمیت برنامههای
منتورینگ را تشخیص داده ،به تخصیص منابع الزم برای اجرای این موضوع پرداخته و همچنین به منظور
تشویق منتورها ،سازمانها باید پاداشهایی را برای آنها ،درنظر بگیرند ( .)8نتایج تحقیقات نشاندهنده
آن است که در صورتی که منتورها معتقد باشند که به رفتارهایشان پاداش داده میشود ،بیشتر ترغیب
میشوند .هنجارها و فرهنگ سازمانی نیز در اجرای برنامههای منتورینگ باید در نظر گرفته شوند (.)22
بنابراین سازمان ها ،باید سطح باالیی از حمایت را برای اجرای موفق منتورینگ فراهم کنند حمایت
سازمانی برای اجرای منتورینگ ،مهم بوده و یکی از دالیل آن این است که هنگامی که کارکنان معتقد
باشند که رهبران ،از این برنامهها آگاهی دارند و آنها را پیگیری میکنند ،بیشتر به آنها متعهد میشوند.
از طرفی باید به این موضوع توجه داشت که حمایت سازمانی باید ملموس و واقعی باشد .در ادامه برخی
از راهکارهای حمایت سازمان از برنامههای منتورینگ بیان میشود (:)13
•

داشتن برنامه بازاریابی برای منتورینگ و انتقال آن به کارکنان؛

•

درنظر گرفتن مدیر ارشد به عنوان عضوی در طراحی و مدیریت منتورینگ؛

•

مشارکت مدیران عالی به عنوان منتور؛

•

تشویق مدیران به اطالع رسانی درباره منتورینگ؛

•

بیان حمایت مدیران و اختصاص دادن زمانی الزم برای زیردستان؛

•

در نظر گرفتن زمانهایی برای مالقات منتور و منتی؛

•

برگزاری جلسات نیم ساالنه برای اطالع رسانی منتورینگ؛

•

اجرای سیستم پاداش به عنوان راهی برای تشویق مشارکت منتورها؛

•

درنظر گرفتن منتورینگ رسمی به عنوان بخشی از برنامه توسعه مدیران؛

•

ایجاد بیانیه فلسفه که در آن برنامه منتورینگ با بیانیه مأموریت سازمانی پیوند خورده باشد؛

• استفاده از وبسایت سازمان برای شرح و حمایت از برنامه.
حمایت سازمانی ادراک شده ،بهدالیل متعددی برنامههای منتورینگ را تحت تأثیر قرار میدهد.
بهطوریکه حمایت سازمانی ادراک شده ،با نگرشهای مثبت شغلی مرتبط است .از طرفی ،حمایت مدیران
1

. Conway
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ارشد بر روی پذیرش آموزش و موفقیت آن تأثیرگذار است .برای مثال :حمایت مدیران ارشد ،اجرای
برنامه را تسهیل کرده و می تواند اعتماد به نفس کارکنان برای شرکت در برنامه را تحت تأثیر قرار دهد.
حمایت سازمانی از منتورینگ سبب ایجاد نتایجی مانند افزایش تعهد و احساس مفید بودن برنامه میشود.
برنامه رسمی منتورینگ هنگامی که ،جوّ سازمانی ارج دهنده یادگیری و توسعه کارکنان نباشد ،موفق
نیست .تحقیقات نشاندهنده آن است که منتورینگ در سازمانهایی که تأکید بسیاری بر کار تیمی،
همکاری و ارتباطات باز وجود دارد ،موفق است ( .)13هگستاد )1999( 1ضمن ارائه مدل منتورینگ شامل
پیشنیازها ،عوامل تعدیلگر و نتایج ،پیشنیازهای منتورینگ را به دو دسته عوامل فردی (شامل
ویژگی های فردی ،تجربه قبلی منتورینگ ،رده شغلی /سطح سازمانی) و عوامل سازمانی (فرهنگ و
ساختار) طبقهبندی کرده است (.)23
برخی از محققان معتقدند که برای موفقیت روابط منتورینگ ،وجود برخی از مهارتهای ارتباطی خاص،
الزم است .مهارت شنود مؤثر ،یکی از این مهارتها است که هدف از این مهارت ،قدرت تمرکز است.
همچنین ،ارائه پاسخهای غیرقضاوتی و جهتدار نیز ضروری است .محققان دیگر نیز بازخورد سازنده را
مهم دانسته و بر اهمیت آن تأکید داشتهاند ( .)24گاردینر )2008( 2معتقد است که هسته اصلی موفقیت
روابط منتورینگ ،برقراری رابطه دوستی است ( .)25این عبارت توسط کالترباک )1999( 3استفاده شده
است ( .)26دیگران نیز به اهمیت صمیمیت در روابط منتورینگ اشاره کردهاند .بهعنوان مثال ،بنت
( ،4)1996اشاره می کند که بدون استثناء کلیه شرکت کنندگان در تحقیق وی ،به احساسات و عواطف
زیاد در رابطه منتورینگ شان اشاره کردهاند؛ احساساتی که در طیفی از عواطف عمیق ،گرمی و صمیمی
تا عشق قرار دارند .بنت اشاره میکند که این موضوع بدون در نظر گرفتن جنسیت منتور یا منتی مصداق
داشته و حاکی از عمق جنبه احساسی (عاطفی) رابطه است ( .)27کالسن و کالترباک ،)2002( 5به این
موضوع اشاره دارند که در منتورینگ موفق باید مسئولیتها مشخص شود .به طوریکه جلسات و رفتارها
تعیین شوند ،بیان روشنی از نیازها صورت گرفته و بر آن اساس ،اهداف تعیین شوند در کنار این موارد،
باید تعهد به رابطه وجود داشته ،به زمان و روابط توجه کافی شده ،نقشهای روابط منتورینگ بیان شده
و همچنین انتظارات و محدودیتها بیان شود ( .)28برخی از محققان نیز بر این باورند که به منظور
موفقیت در اجرای برنامههای منتورینگ باید منتی ،آمادگیهای الزم را برای مالقات کسب کرده ،انتظارات
واقعی از منتور وجود داشته ،پیگیریهای الزم انجام شده ،اعتماد به نفس الزم برای مطرح کردن
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موضوعات دشوار وجود داشته و بازخوردهای الزم ارائه شود ( .)29سایر مواردی که باید برای موفقیت در
روابط منتورینگ وجود داشته باشد ،در ادامه بیان میشود .شکل شماره  ،1نشان دهنده این موارد است.
ارتباطات باز

اهداف

مدل بودن
برای شاگرد
عوامل کلیدی

شور و
اشتیاق

حفظ روابط
بین فردی

موفقیت
منتورینگ

همکاری و
استقالل

تبادل دانش
احترام دوجانبه
و اعتماد

شکل  -1موارد اثرگذار بر موفقیت روابط منتورینگ ()30

در برنامههای منتورینگ ،باید ارتباطات باز وجود داشته باشد .به بیان دیگر منتیها باید آزادی بیان داشته
باشند .از طرفی منتور نیز بایستی بهراحتی قابل دسترسی باشد .از طرفی دیگر ،در روابط منتورینگ باید،
اهداف و انتظارات ،روشن باشد ( .)30منتور باید عالقهمند به انجام کار منتورینگ بوده و باید این عالقه
را به منتیها نیز انتقال دهد .بسیاری از منتیها اشاره کردهاند که داشتن روابط صمیمانه با منتور ،عامل
مؤثری در اشتیاق منتی برای دنبال کردن برنامه توسعه است ( .)31تحقیقات نشان میدهد که اثرات
برنامه منتورینگ زمانی که منتور از استراتژیهایی برای ایجاد روابط با کیفیت استفاده میکند ،بهطور
قابل مالحظهای افزایش مییابد ( .) 32عالوه بر آن ،کیفیت ارتباط بین منتور و منتی ،رضایت از آن و
یادگیری فردی )33( ،و ویژگیهای شغل ( )34میتوانند رابطه بین منتورینگ و عملکرد شغلی را تعدیل
نمایند .پالموندون )2007( 1معتقد است نقش منتور در طول مراحل مختلف منتورینگ تغییر مییابد .او
منتورینگ موفق را نیازمند منتورهایی با مجموعهای متعادل از مهارتها ،خصوصیات و صفات اخالقی
میداند که برخی از این ویژگیها را میتوان رشد و آموزش داد ،در حالی که برخی دیگر ویژگیهای
فردی ذاتی هستند ( .)35در روابط منتورینگ باید دوستی دوجانبه همراه با رعایت ح ّد و مرزها ،وجود
داشته باشد .به بیانی دیگر منتور و منتی باید ،زمانهایی را بهصورت رسمی و غیررسمی با یکدیگر سپری

Plamondon
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کنند .یکی دیگر از پیشنیازهای اجرای برنامههای منتورینگ ،وجود اعتماد و احترام به طرفین است.
منتور باید به منتی ،آزادی عمل بدهد .منتی ،جزئی از تیم بوده و باید تالشهایی را به منظور موفقیت
سازمان ،انجام دهد .بنابراین میتوان گفت که منتورها باید ،فرصتهای همکاری را برای منتیها ،فراهم
کنند (.)30
مدل  7اس .مککنزی
فیلیپس1

( ،) 1980معتقدند که تغییر و حرکت سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد
واترمن ،پیترز ،و
ساختار ،استراتژی ،سیستمها ،سبک ،کارکنان ،مهارتها و ارزشهای مشترک (اهداف متعالی) است و آن را
چارچوب هفت  Sنامیدند و از آنجایی که پژوهش آنها در شرکت مشاوران مککنزی انجام شد ،این
چارچوب به  7اس .مککنزی نیز مشهور است .به سه بعد ساختار ،استراتژی و سیستمها ابعاد سخت و
چهار بعد سبک ،کارکنان ،مهارتها و ارزشهای مشترک ،ابعاد نرم گفته میشود .واژه سخت ،بدین معنی
بهکار میرود که مفاهیم آن ،ابعاد عینی ،ملموس ،عملی و بهسادگی تعریفشدنی هستند و واژه نرم هم
بدین معنی بهکار میرود که مفاهیم آن ابعاد غیرملموس ،غیرعملی و به سختی تعریفشدنی و توصیف-
شدنی هستند (.)36
جمعبندی پژوهشهای پیشین
ص به موضوع شناسایی پیشنیازهای الزم برای
همان طور که پیشتر اشاره شد ،پژوهشی که به طور خا ّ
منتورینگ بپردازد ،یافت نشد .در پژوهشهای متفاوت بهصورت پراکنده به این موضوع پرداخته شده
است که در جدول شماره  1موارد اشاره شده به همراه منبع مربوطه ذکر شده است .همانگونه که در
جدول زیر مشخص است به معیارهای مختلفی بهعنوان پیشنیارهای منتورینگ در تحقیقات پیشین
اشاره شده است که گاهاً بسیار کالن (مانند :فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی) و گاهاً خرد (مانند:
بررسی زمان و هزینه و بررسی و تعین منابع) میباشند .بنابراین ،میتوان نتیجهگیری کرد که رویکردی
سیستمی (ضمن تأکید به کلیت باید جزئیات را در نظر داشت) باید برای شناسایی پیشنیازهای
منتورینگ رسمی در سازمان صورت پذیرد.
جدول  -1جمعبندی پیشینه پژوهش
معیار مطرح شده
بررسی اهداف استراتژیک سازمانی
فرهنگ سازمانی

منبع
13
22 ،20

Waterman, Peters & Phillips
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معیار مطرح شده
تکنولوژی سازمان
ساختار سازمان

منبع
10و 39 ،38 ،37 ،20
40

بررسی زمان و هزینه

13 ،5

بررسی و تعیین منابع

39 ،38 ،22 ،13 ،10 ،8

نقاط قوت سازمان

42 ،41

حمایت مدیران ارشد

25 ،22 ، ،20 ،13

بررسی محدودیتها

13 ،8

بررسی انتظارات سازمانی از منتورینگ
تعیین اهداف (قابل دستیابی ،چالشی و )...و معیار سنجش
طول مدت رابطه
تعیین نقش و کارکرد منتورینگ

13
43 ،40 ،30 ،13 ،8 ،5
44 ،5
47 ،46 ،45

روش پژوهش
پارادایم پژوهش حاضر از نوع تفسیری و از جمله روشهای کیفی بهشمار میرود و به لحاظ شناسایی
پیشنیازهای الزم برای اجرای موفقیتآمیز منتورینگ ،یک تحقیق کاربردی تلقی میشود .جامعه آماری
پژوهش اساتید دانشگاهی و کارشناسان آشنا و با تجریه در حوزه منتورینگ هستند .برای گردآوری دادهها
از انجام مصاحبه عمیق و نیمهساختاریافته استفاده شده است .در گام اول این پژوهش ،موضوع و اهداف
موردنظر شناسایی شده و ادبیات منتورینگ مورد بررسی قرار گرفت .سپس ،برمبنای این تحلیلها،
سؤالهای مصاحبه شکل گرفته و با  15نفر از متخصصین حوزه توسعه منابع انسانی و بهخصوص
منتورینگ ،با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند مصاحبه عمیق صورت پذیرفت .خبرگان پژوهش بر
اساس معیار "سابقه همکاری در پروژه منتورینگ ،بهعنوان مجری یا همکار پروژه منتورینگ و متولیان
سازمانی پروژه منتورینگ" انتخاب شدند .در پژوهش کیفی ،زمانی که محقق احساس کند به حد اشباع
رسیده است؛ نمونهگیری متوقف میشود .به این حالت ،در روش پژوهش کیفی ،اشباع نظری گفته
میشود .در این پژوهش ،مصاحبهها تا رسیدن به حد اشباع ادامه یافت و این موضوع در مصاحبه شماره
 11تحقق یافت؛ اما جهت اطمینان ،مصاحبهها تا نمونه پانزدهم ادامه یافت .سپس ،هر مصاحبه بهصورت
مکتوب درآمده و در گام بعدی یافتههای حاصل از مصاحبهها مورد تحلیل قرار گرفت .بهمنظور افزایش
روایی ،پرسش های مصاحبه آماده شد ،و از نظرات خبرگان در اصالح و تکمیل پرسشهای مصاحبه
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استفاده شد .دو مصاحبه اول بهصورت آزمایشی صورت پذیرفت و اصالحاتی در پرسشها صورت گرفت.
ب رای سنجش پایایی روش تحلیل محتوا ،از روش یا ضریب اسکات استفاده شد .بدین منظور ،باید  10تا
 20درصد از کل حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب و برای کدگذاری مجدد به فرد دیگری داده شود.
میزان توافق دو کدگذار ،مبین پایایی تحلیل محتوا است .ضریب اسکات به دست آمده ( )0/72نشان
دهنده قابلیت اعتماد باالی روش تحلیل محتوا است .عالوه بر آن ،برای افزایش پایایی تحقیق از روشهای
زیر استفاده گردیده است:
✓ اجرای فرایند نظاممند ثبت ،ضبط و نوشتن دادهها (ضبط صدا ،پیادهسازی مصاحبه و نگارش
دادههای شفاهی) در تمامی مصاحبهها.
✓ تحلیل نظاممند و روشمند داده ها و استخراج منطقی مقوالت و مفاهیم انتزاعی کالنتر بر
مبنای روش کدگذاری
✓ بهرهمندی از بازخورهای حاصله از مصاحبهشوندهها.
برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش تحلیل تم استفاده شده است .فراگرد تحلیل تِم زمانی شروع میشود
که تحلیلگر الگوهای معنی و موضوعاتی که جذابیت بالقوه دارند را مورد نظر قرار میدهد .مراحل
ششگانه تحلیل تِم در ادامه توضیح داده شدهاند .تحلیل تِم فراگردی بازگشتی 1است که در آن حرکت
به عقب و جلو در بین مراحل ذکر شده وجود دارد ( .)48بهعالوه تحلیل تِم فراگردی است که در طول
زمان انجام میپذیرد .در زیر مراحل تحلیل تم بیان شده است:
مرحله  .1آشنایی با دادهها :برای اینکه محقق با عمق و گستره محتوایی دادهها آشنا شود الزم است
که خود را در آنها تا اندازهای غوطهور سازد.
مرحله  .2ایجاد کدهای اولیه :مرحله دوم زمانی شروع میشود که محقق دادهها را خوانده و با آنها
آشنایی پیدا کرده است .این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از دادهها است.
مرحله  .3جستجوی تِمها :این مرحله شامل دستهبندی کدهای مختلف در قالب تِمهای بالقوه ،و
مرتب کردن همه خالصه دادههای کدگذاری شده در قالب تِمهای مشخص شده است.
مرحله  .4بازبینی تِمها :مرحله چهارم زمانی شروع میشود که محقق مجموعهای از تِمها را ایجاد
کرده و آنها را مورد بازبینی قرار میدهد .این مرحله شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه تِمها است.
مرحله  .5تعریف و نامگذاری تِمها :مرحله پنجم زمانی شروع میشود که یک نقشه رضایتبخش از
تِمها وجود داشته باشد .محقق در این مرحله ،تِمهایی را که برای تحلیل ارائه کرده ،تعریف کرده و مورد
بازبینی مجدد قرار میدهد ،سپس دادهها داخل آنها را تحلیل میکند.

Recursive

1
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ال
مرحله  .6تهیه گزارش :مرحله ششم زمانی شروع میشود که محقق مجموعهای از تِمهای کام ً
آبدیده 1در اختیار داشته باشد .این مرحله شامل تحلیل پایانی و نگارش گزارش است (.)48
در نهایت ،پیشنیازهای الزم برای اجرای موفقیت آمیز منتورینگ شناسایی شد .با توجه به شباهت
طبقات شناسایی شده با مدل  S7مککنزی ،عوامل در قالب این مدل ارائه گردیده است.
یافتههای پژوهش
در جدول شماره  2اطالعات جمعیتشناختی  15خبره مشارکتکننده در پژوهش ارائه شدهاند.
جدول شماره  -2اطالعات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در پژوهش
مشارکتکننده

سمت

جنس

محدوده سنی

سطح تحصیالت

1

مدیر

مرد

55-50

دکترا

2

مدیر ارشد

مرد

60-55

دکترا

3

مدیر

زن

55-50

کارشناسی ارشد

4

کارشناس ارشد

زن

40-35

کارشناسی ارشد

5

کارشناس ارشد

مرد

40-35

کارشناس ارشد

6

معاون

مرد

60-55

کارشناسی ارشد

7

مدیر

زن

40-35

کارشناسی ارشد

8

مشاور

مرد

60-55

دکترا

9

مشاور

مرد

65-60

دکترا

10

هیات علمی دانشگاه

مرد

45-40

دکترا

11

هیات علمی دانشگاه

مرد

40-35

دکترا

12

هیات علمی دانشگاه

مرد

40-35

دکترا

13

هیات علمی دانشگاه

مرد

50-45

دکترا

14

مدرس

زن

35-30

دکترا

15

مدرس

مرد

60-55

کارشناسی ارشد

با عنایت به مراحل ذکر شده برای بخش کیفی پژوهش؛ در ابتدا نمونهای خالصه شده از مصاحبههای
انجام شده بیان شده است و ادامه مراحل کامل فرآیند تحلیل تم ارائه میشود .شاسان ذکر است در هنگام
طی کردن این مرحله محققین از یادداشت های فنی برای ارائه توضیحات بیشتر در مورد نحوه استخراج
کدهای اولیه ،قابل استفاده در مراحل بعد بهره بردهاند  .با توجه به سؤاالت پژوهش در پایان این مرحله
تمامی دادهها به کدهای اولیه تبدیل شده است .جدول زیر سه نمونه از کدگذاری اولیه را نشان میدهد.

Worked-out

1
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جدول شماره  -3نمونهای ازمتن مصاحبه و کدهای اولیه
ردیف

متن مصاحبه

کدهای اولیه

1

اگر منتورینگ رو بهعنوان یکی از ابزارهای توسعه در نظر بگیریم ،باید بدونیم تو توسعه
به کجا می خواهیم برسیم .باید بدونیم وضعیت بلوغمون چه جوریه .یعنی قبلش باید
یه  fact findigی انجام بشه ،ببینیم اصال شرکت کجاست .یه وقتی می بینی اصال
سازمان سیستمی برا منابع انسانی نداره .همینجوری یه عدهای استخدام میشن ،یه
حقوقی براشون تعیین میشه و ...اصال ساختاری برا منابع انسانی وجود نداره ،مثال منابع
انسانی با مالی و اداری باهمه .اصال واحد مستقل منابع انسانی وجود نداره .یا افرادیکه
تو واحد منابع انسانی هستن اینقدر کمن یا ضعیفن که نمیتونن Functionهای منابع
انسانی رو به دوش بکشن .از یه طرف ،اصال سازمان هم انتظار خاصی نداره از واحد منابع
انسانی و بهخصوص از حوزه توسعه .در نتیجه اینطور سازمانی نه تنها نباید انجام بده،
بلکه اصال انجام دادنش مضره .چون مقدماتش فراهم نیست .مثل اینکه به بچهای که
کالس دومه بخواهیم بگیم انتگرال حل کن .سیستمهای منابع انسانی رتبه دارن .هر
چی رتبه بیاد باالتر ،تعداد بیشتری از این ابزارها میتونه به کار گرفته بشه .پس پیشنیاز
منتورینگ خیلی چیزاست .اینکه سازمان چه تلقی از منابع انسانی داره .منابع انسانی
رو کجا میخواد ببره .خود واحد HRمیتونه پاسخگو باشه .یه نکته دیگه ،نیازه .باید
اون نیازه احساس بشه .واقعیت اینه که منتورینگ یه ابزار ویترینیه .ابزاری نیس که بشه
به سادگی اونو بهکار گرفت .اگه سازمان از آموزش بهخوبی استفاده کرده ،فیدبک گرفته،
حاال میخواد بره سراغ توسعه .آموزش عمومی محور هست .توسعه فردمحور هست.

داشتن استراتژیتوسعه
 بلوغ فرایندهایمنابع انسانی
مجزا بودن واحدمنابع انسانی و
استقالل آن
احساس نیاز بهمنتورینگ
نگرش سازمان بهمنابع انسانی
داشتن چشماندازمنابع انسانی
توانایی واحد HRبلوغ فرایندهایآموزش فعلی

2

اول اینکه سازمان نیازش رو برا توسعه درک بکنه .یعنی بفهمه که من احتیاج دارم که
از اینجایی که هستم یه  levelبیام باالتر .این از یه جایی درمیاد دیگه .یه وقتی
نظرسنجی می کنم .استراتژی در میارم...یه جایی این احساس نیاز رو می کنن .حاال تو
هر چیزی می تونه باشه .توی تعامالتشون .توی تعارضاتشون و ...یه جایی این نیازه
خودش رو نشون میده .بعد از اینکه نیاز رو احساس کردن ،باید برن ببینم داشته هاشون
چی بوده .یعنی در سازمان چه چیزایی دارن و چه چیزایی ندارن .یعنی گپ بین وضعیت
موجود و مطلوب .و این رو باید در بیارن .سازمان ها باید بدونن کجا می خوان برن و
االن کجا هستن و این گپ رو با چی می خوان پر کنن .باید ببینی چی الزم دارن .یه
وقتی آموزش رسمی الزم دارن .یه وقتی منتورینگ الزم دارن .یه وقتی اصال چیزی الزم
ندارن.
از اونطرف ،آدما ممکنه مقاومت کنن در مقابل منتورینگ .بگن ما خودمون همه چی رو
بلدیم .یا اینقدر تو سازمان پارتی بازیه ،آدما احساس بیعدالتی میکنن تو سازمان و کال
سازمان بیماره ،که کسی انگیزهای برا رشد نداره .وقتی می دونی زحماتت نتیجه نمیده
و اخرش یه آقازادهای رو میارن میذارن همهکاره ،خب طبیعیه که انگیزه ای برا تالش
نداری . .تو بعضی سازمانا ،اصال آدما دنبال یادگیری نیستن .فقط میخوانکار روزمرّه
شون رو به همون روشی که همیشه انجام میدادن انجام بدن .کاری به این ندارن که
چهجوری میشه بهبودش داد .اصال دنبال این نیستن بخوان خودشون و نقاط قوت و

نیاز
احساسسازمان به توسعه
 عدم مقاومتکارکنان
نگرش کارکنانوجود
عدمدر
پارتیبازی
سازمان
عدم وجود ادارک
در
بیعدالتی
سازمان
اشتیاق به یادگیریدر کارکنان سازمان
عادت نکردن بهوضع موجود
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ردیف
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متن مصاحبه

کدهای اولیه

ضعفشون رو بشناسن و اونا رو ارتقا بدن .کاری به این چیزا ندارن .تازه اگه کی بره دنبال
این کارا ،مسخره ش هم میکنن .تو سازمانی که رضایت پایینه ،ادما نسبت به سازمان
وفادار نیستن ،تعلق ندارن  ،فقط از رو اجبار دارن اونجا کار میکنن ،این چیزا جواب
نمیده .ف قط داری پولت رو دور میریزی .اونم یه فرایند گرونی مثل منتورینگ .اصال یه
موضوع مهم اینه که ببنی سازمان از پس هزینه های منتورینگ می تونه بربیاد یا نه.

اشتیاق به شناختو توسعه نقاط قوت و
ضعف خود
شغلی،
رضایتوفاداری و تعلق باال
در سازمان
توایی سازمان برایهزینه
پرداخت
منتورینگ

منتورینگ یک خدمت گرونه .یعنی اول سازمان باید وضعش خوب باشه تا بتونه بره
سراغ منتورینگ .تو سازمان "ج" جواب نمیده .چون مثل همراه اول سیاست توسعهای
نداره .دوم ،بی عدالتی در فرهنگ سازمان "ج" وجود داره .خیلی بی اعتمادن نسبت به
این برنامهها .وقتی آدما میبیینن که جذب ،اسخدام ،ارتقا ،پاداش دادنا ،هیچی بر اساس
شایستهساالری نیست  ،خب طبیعیه که نسبت به سازمان بیاعتماد باشن .اونموقع حتی
اگه یه خدمت گرون ،مثل منتورینگ هم اجرا بشه ،آدما فکر میکنن هیچ فایدهای نداره.
مدیرا همون کاری رو میکنن که خودشون میخوان .همهچی پارتیبازیه .خب اینجوری
دیگه آدما دلشون نمیخواد خودشون رو اونطور که باید درگیر برنامه توسعه کنن .هرچند
که من معتقدم ،منتورینگ از جنس نرمه و مهمترین موضوع اینه که آدما خودشون
بخوان برن دنبالش .موضوع بعدی اینه که تو سازمانی که جابجایی های مدیریتی به
شدت باالست ،منتورینگ جواب نمیده .االن یه مدیری از من حمایت می کنه قراره
سمت بگیرم ،ولی بعدش چی .این مدیر عوض شه من چی کار کنم .واحدی که متولی
بحث منتورینگ تو سازمانه ،اگه واحد منابع انسانیه ،باید پختگی الزم رو داشته باشه.
وجاهت کافی رو داشته باشه .ولی تو خیلی از سازمانها اینجوری نیست .یعنی همه فکر
می کنن واحد منابع انسانی یعنی دوره گذاشتن .پس چهجوری میتونن بهش اعتماد
کنن .اصالً قبولش ندارن .تو خیلی از سازمانها که میخوان منتورینگ رو اجرا کنن،
منتورینگ رو به اون حد و اندازهای که باید نمیشناسن و روش کار نکردن .بنابراین
هدفشون مشخص نیست .اصال نمیدونن از منتورینگ چی میخوان .یا حتی فراتر از اون
هدفشون از توسعه چیه .برا آدما و برا توسعهشون چشمانداز ندارن .هدف ندارن .خب
معلومه موفق نمیشن .حکایت آلیس در سرزمین عجایبه .وقتی نمیدونی کجا میخوای
بری ،هر مسیری رو میتونی بری .ولی اینکه درست نیست .تو سازمان "ج" ،متولیان
منابع انسانی هم منافع شخصی شون غالب بود بر منافع سازمانی .نبود پختگی و بلوغ
فرایندهای منابع انسانی شون باعث شد موفق نباشن .شما در نظر بگیر یه سازمانی
هست که اصال هنوز فرایند جذب و استخدامش حساب کتاب نداره .جذب میکنه ،ولی
بی حساب کتاب .نه منطقی داره ،نه فرایندی براش تعریف شده .تازه ارزیابی عملکرد هم

بودن
مالی

خوبوضعیت
سازمان
داشتن سیاستتوسعهای
وجود
عدمدر
بیعدالتی
سازمان
وجود
عدمدر
بیاعتمادی
سازمان
شایستهساالریعدم وجود پارتیبازی
نبودن
زیادجابهجاییهای
مدیریتی
پختگی و وجاهتمتولی
بودن
مشخصهدف منتورینگ
بودن
مشخصهدف توسعه
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ردیف

کدهای اولیه

متن مصاحبه
داره .ولی چهجوری .یه سری فرم درست کردن ،مدیرا که وقت ندارن ،میدن رئیس
دفتراشون پر کنن .یه سری هم که خودشون فرم رو پر می کنن ،همچین که نتایج
استخراج شد و دیدن نورچشمیاشون نمرهشون پایین دراومده ،یه فهرست مینویسن از
باال تا پایین ترتیب آدما رو مشخص میکنن ،به مسئول ارزیابی عملکرد میگن برو یه
جوری تو اکسل اینا رو وارد کن که اولویت آدما اینجوری دربیاد .خب بهنظر شما،
همچین سازمانی میتونه بره سراغ منتورینگ .شاید بره ،ولی قطعا الکی و صوریه.

مشخصچشمانداز
انسانی
غالب بودنسازمانی بر
فردی متولی
پختگی وفرایندهای
انسانی

بودن
منابع
منافع
منافع
بلوغ
منابع

بعد از تهیه جدولِ کدهای اولیه ،جدول کدها و منبع اخذ آنها تهیه شد .در جدول شماره  4مشخص
شد که هر یک از کدهای اولیه توسط چند نفر تکرار شدهاند و هر یک از مصاحبهشوندگان در ایجاد هر
کد به چه میزان سهم داشتهاند.
جدول  -4نمونه هایی از کدهای اولیه و سهم هرکدام از مشارکتکنندگان در ایجاد آنها
کد اولیه

منبع

فرهنگ مبتنی بر یادگیری

1و 15و2و4و5و 8و 12و 13

بلوغ فرایندهای منابع انسانی

2و 15و3و4و5و6و 8و 11و 12و 13

توان مالی سازمان

1و 15و2و3و5و6و7و10و11و12و13و14

عدالت در فرایندهای منابع انسانی

2و 9و3و4و5و6

وجود دید استراتژیک در سازمان

10و5و6و7و2

وجود سیستم آموزش و توسعه قوی

1و 12و3و5و7

چرخه عمر سازمان

 2و8

در پاسخ به سؤال پژوهش که درصدد شناسایی پیشنیازهای الزم برای اجرای رسمی منتورینگ در
سازمان بود ،تمهای اصلی ،به همراه تمهای فرعی شناسایی شد .سپس در قالب مدل  7اس .مککنزی
بیان گردید .این مرحله در جدول شماره  5نشان داده شده است .شایان ذکر است که دستهبندی
مقولههای استخراج شده از فرآیند تحلیل تم در مدل  7اس .مککنزی یکی از نوآوریهای پژوهش حاضر
است.
جدول  -5تمهای استخراج شده
ردیف
1

تم اصلی

تم فرعی
فرهنگ سازمانی مشوق تغییر مثبت ،یادگیری و تسهیم دانش
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ردیف

تم اصلی
ارزشهای مشترک

80

تم فرعی
نگرش مثبت سازمان نسبت به سرمایه انسانی و توسعه آن
شایستهساالری در سازمان

2

استراتژی

3

ساختار

4

سیستم

5

منابع انسانی

6

شیوه و سبک

7

مهارت

مشخص بودن نقشه راه در حوزه توسعه منابع انسانی
وجود رویکرد استراتژیک و بلندمدت در سازمان
ساختار سازمانی چابک و تخت ،مبتنی بر یادگیری
چرخه عمر سازمان (سازمان پویا و در شرایط رو به رشد)
بلوغ و انسجام (همراستایی) فرایندهای منابع انسانی
امکانات سازمانی برای تسهیل منتورینگ
ترکیب منابع انسانی سازمان (ترکیب سن ،تحصیالت ،تخصص ،تجربه و نظایر آن)
بلوغ منابع انسانی از نظر ویژگیهای جمعیتشناختی و نگرشی (تحصیالت،
تخصص ،تجربه ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،عجین شدن با شغل و )...
باور مدیران به اهمیت آموزش و توسعه و احساس نیاز منتورینگ بهعنوان یک
روش مؤثر توسعه
حمایت مدیریت ارشد
تخصص در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی

جمع بندی و پیشنهادات
هدف این پژوهش ،شناسایی پیش نیازهای الزم برای اجرای رسمی منتورینگ بود .برای رسیدن به این
منظور ،پس از مطالعه پیشینه تحقیق ،سوالهای مصاحبه طراحی شده و با تعداد  15نفر از خبرگان حوزه
توسعه منابع انسانی و بهویژه حوزه منتورینگ ،مصاحبه انجام شد .سپس ،نتایج مصاحبهها با استفاده از
روش تحلیل تم مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج این تحلیلها نشاندهنده این موضوع بود که از دیدگاه
خبرگان ،برای اینکه منتورینگ بتواند در سازمانی اجرا شود باید شایستهساالری در سازمان حاکم باشد،
فرهنگ سازمان مشوق تغییر مثبت ،یادگیری و تسهیم دانش باشد .نگرش سازمان و مدیران ارشد نسبت
به سرمایه انسانی و توسعه آن مثبت باشد ،نقشه راه در حوزه توسعه منابع انسانی مشخص باشد و سازمان
در این حوزه اهداف مشخصی را دنبال کند ،رویکرد استراتژیک و بلندمدت در سازمان غالب باشد و
مدیران بهدنبال کسب نتایج در کوتاهمدت نباشند .ساختار سازمان ،چابک و تخت ،مبتنی بر یادگیری
باشد ،سازمان در چرخه عمر خود در مرحله ای باشد که شرایط به او اجازه دنبال کردن منتورینگ را
بدهد (به عبارتی سازمان پویا و در شرایط رو به رشد قرار داشته باشد) ،فرایندهای منابع انسانی بلوغ الزم
را دارا باشند و بایکدیگر همراستا باشند ،امکانات سازمانی برای تسهیل منتورینگ فراهم باشد (بهعبارتی
سازمان توان مالی الزم را داشته باشد) ،ترکیب منابع انسانی سازمان (ترکیب سن ،تحصیالت ،تخصص،
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تجربه و نظایر آن) باید بهگونهای باشد که آمادگی الزم برای منتورینگ را داشته باشد (در یک سازمان با
میانگین تحصیلی پایین یا سن زیاد افراد تمایل الزم برای اجرای برنامه توسعه فردی را ندارند) ،بلوغ ابعاد
نگرشی منابع انسانی (تعهدسازمانی ،رضایت شغلی ،عجین شدن با شغل و نظایر آن) باید در ح ّد مورد
انتظار باشد ،مدیران بایستی به نقش و اهمیت آموزش و توسعه در سازمان اعتقاد داشته باشند و به
منتورینگ به عنوان یک روش مؤثر توسعه ،احساس نیاز کنند ،مدیریت ارشد بایئ در گفتار و عمل از
منتورینگ حمایت کامل را انجام دهد ،در سازمان تخصص الزم در زمینه توسعه منابع انسانی وجود داشته
باشد.
نتایج تحقیق با بسیاری از مواردی که گاردینر ( )2008در پژوهش خود ،راجع به عوامل مؤثر در موفقیت
منتورینگ بیان کرده است ،مشابه میباشد .از این جمله میتوان به موراد زیر اشاره کرد :حمایت و تعهد
مدیران ارشد بایستی هم در حرف و هم در عمل به منتورینگ ،فراهم بودن محیط یادگیری منعطف و
حمایتکننده ،نگرش سازمان به منتورینگ بهعنوان شکل ارزشمندی از توسعه فردی و حرفهای ،برقرار
کردن پیوند بین طرح منتورینگ با دیگر برنامههای توسعهای ( .)25نتایج تحقیق آلن ( ،)2009نیز در
برخی موارد مشابه با پژوهش حاضر است .از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد :مشخص بودن
اهداف مهم سه سال آینده سازمان ،در نظر گرفتن کارکنان سازمان ،بهعنوان منبع ،فرهنگ سازمانی
پشتیبانیکننده منتورینگ .محمدی الیاسی و نصیری ( ،)1395زاچاری ( )2005و گوش ( )2014در
پژوهشهای خود به فرهنگ سازمانی ،به عنوان یکی از عوامل موفقیت روابط منتورینگ اشاره کردهاند
( .)7مگینسون ( )2006به اهمیت ساختار سازمانی اشاره کرده است .همچنین ،زاچاری ( ،)2005گاردینر
( )2008و گوش ( )2014در پژوهش های خود اهمیت حمایت مدیران ارشد را بیان توجه ویژهای
داشتهاند.
با عنایت به یافتههای پژوهش حاضر به سازمانهایی که بهدنبال پیادهسازی منتورینگ در سازمان خود
هستند و چنین دغدغهای دارند؛ پیشنهاد میشود:
✓ فرهنگ سازمانی خود را بر پایه یادگیری مستمر ،تیمگرایی و شایستهساالری پیریزی کرده و
از این طریق این انگیزه را در کارکنان متخصص و با دانش ایجاد کند که دانش و مهارتهای خود را با
سایر اعضای سازمان به اشتراک گذارند.
✓ مدیران و تصمیمگیرندگان سازمان باید نگاهی بلندمدت و راهبردی برای توسعه کارکنان خود
و بهطور ویژه کارکنان کلیدی و استراتژیک خود داشته باشند .از اینرو ،با عنایت به نتایج پژوهش حاضر،
مدیران باید به اهمیت و ضرورت پیادهسازی منتورینگ بهمنظور توسعه کارکنان استراتژیک سازمان توجه
ویژهای داشته باشند.
✓ با عنایت به اینکه اجرا و پیاده سازی هر فرآیندی نیازمند بلوغ و آمادگی آن سازمان است؛ لذا،
برای پیاده سازی منتورینگ رسمی در سازمان باید فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در سطح بلوغ کافی
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 سازمان باید امکانات سازمان برای پیادهسازی این مهم را آماده نموده و در این راستا، همچنین.باشند
.تسهیلگری نماید
✓ مدیران سازمان باید این باور را داشته باشند که سرمایه انسانی مهمترین سرمایه سازمان بوده
و برای دستیابی به اهداف سازمان باید به سرمایه انسانی توجه داشت و زمینه آموزش و توسعه آنان را
.فراهم نمود
 محدودیت زمانی خبرگان و دسترسی مشکل به، جامعه آماری،از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر
 در این راستا به پژوهشگران.خبرگان و روش انجام پژوهش است که تنها بهصورت کیفی انجام شده است
 پیشنهاد می شود این پژوهش با جامعه آماری بیشتری انجام شود و از نظرات خبرگان بیشتری در،آتی
 میتوان با روشهای کمّی ارتباط بین عوامل مطرح شده را مورد، عالوه بر آن.این حوزه استفاده گردد
.ارزیابی قرار داد
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چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه سطوح سهگانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی (درونزا ،برونزا و بیرونی) بر بهبود عملکرد و
افزایش کارایی کارکنان می¬باشد .پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش ،نیمه آزمایشی و طرح پس-آزمون با
گروه کنترل می¬باشد .جامعه آماری در این پژوهش  750نفر از نمایندگان شرکت بیمه دی بودند که  90نماینده به شیوه
نمونه¬گیری خوشه¬ای انتخاب و بهصورت تصادفی در سه گروه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا ،برونزا و بیرونی
جایگزین شدند .به¬منظور سنجش عملکرد واقعی نمایندگان ،پرسشنامه¬ای با کمک متخصصین موضوعی طراحی و بهمنظور
تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از روش پایایی مصححان (ضریب همبستگی  ) 0/79استفاده
شد .جهت سنجش کارایی ،زمان ورود و خروج نمایندگان به محیط الکترونیکی صدور بیمه¬نامه برآورد گردید .داده¬های
گردآوری¬شده با استفاده از تحلیل واریانس چند¬متغیری و آزمون¬های تعقیبی تحلیل و نتایج بهدستآمده نشان داد
نمایندگان حاضر در گروه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا و برونزا ،نسبت به نمایندگانی که از نظام پشتیبانی
عملکرد الکترونیکی بیرونی استفاده کرده بودند ،عملکرد بهتری داشتند .همچنین نمایندگان حاضر در گروه نظام پشتیبانی
عملکرد درونزا نسبت به نمایندگان دو گروه دیگر توانسته بودند فعالیت شغلی خود را در مدتزمان کوتاه¬تری انجام دهند.

کلیدواژهها:

بهبود عملکرد ،کارایی ،پشتیبانی عملکرد ،نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی

 -1دکترای تخصصی علوم تربییتی ،گرایش تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انسانی ،ایران (مسئول مکاتبات
.)marjan.zahedian@gmail.com
 -2دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انسانی ،ایران.
 -3استاد ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انسانی ،ایران.
 -4استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه تبریز ،ایران.
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مقدمه
بهبود عملکرد ،افزایش بهرهوری و انجام اقدامات الزم و مؤثر برای آنها ،یکی از مهمترین چالشهای
سازمانها در قرن  21می باشد .دستیابی به اهداف سازمانی ،نیازمند کارکنان توانمند جهت انجام وظایف
محوله است تا بتوانند متناسب با تغییرات سریع سازمانی و محیطی ،بهطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه
داده و بر اثربخشی خود بیفزایند ( .)1از طرف دیگر میتوان گفت که انتخاب مداخله مناسب جهت بهبود
عملکرد ،حیاتیترین جزء یک مدل جامع بهبود عملکرد میباشد( .)2بر اساس نظر ویلموث و همکاران1
( )3انتخاب مداخله مناسب جهت بهبود عملکرد ،فرایندی بههمپیوسته شامل تجزیهوتحلیل محیط
سازمان ،تعریف مشکل عملکردی ،شناسایی شکاف عملکردی و درنهایت شناسایی عوامل به وجود آورنده
این شکاف میباشد .هنگامیکه شکاف عملکرد به فقدان دانش و یا اطالعات در مورد وظیفه شغلی مرتبط
باشد ،سازمانها بهصورت مرسوم از روشهای آموزشی 2همچون دورههای کارآموزی 3متداول جهت انتقال
دانش و مهارتهای جدید به کارکنان خود استفاده مینمایند( .)4بااینحال ،مرور پژوهشهای انجامشده
در این زمینه نشان میدهد که دورههای کارآموزی نتوانستهاند بهصورت اثربخشی عملکرد کارکنان را
بهبود بخشند ( .)5-16این پژوهشها؛ عدم کاربردی بودن محتوای دورههای آموزشی و تأکید صرف آن
بر مطالب نظری ،فاصله زمانی بین ارائه کارآموزی و کاربست در محیط شغلی ،ناتوانی کارکنان در یادآوری
اطالعات ارائهشده در دوره کارآموزی ،عدم توانایی در تدارك اطالعات ضروری در لحظه نیاز کارکنان در
حین انجام شغل ،و ایجاد اضطراب و فشار بر کارکنان به دلیل تسریع در انتقال مهارتها به آنان را از
مهمترین علل ناکارآمدی دورههای کارآموزی متداول برشمردهاند.
بهمنظور مواجهه با این مسائلِ دورههای کارآموزی متداول و نیز تحت تأثیر تغییرات حاصله در حوزه
تکنولوژی عملکرد انسانی 4که هدف نهایی آن بهبود عملکرد است ،روزنبرگ )17( 5استدالل میکند که
سازمان ها باید تغییر پارادایمی که در حوزه تکنولوژی عملکرد انسانی آغاز شده است را دنبال کرده و از
آموزش به سمت بهسازی عملکرد پیش روند .براون )18( 6نیز اظهار میدارد بهمنظور بهبود عملکرد،
سازمانها باید به کارکنان خود به عنوان افرادی بنگرند که نیازمند پشتیبانی در محیط کار هستند .نظام
پشتیبانی عملکرد الکترونیکی 7بهعنوان یکی از اساسیترین مداخالت غیر آموزشی 8در حوزه بهبود
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عملکرد کارکنان و ارائه پشتیبانیهای الزم به آنها در محیطهای شغلی است که استفاده از آن در
سازمانها موردتوجه قرارگرفته است (.)19-21
از اواخر دهه  1980و از زمان ظهور و تکامل مفاهیم و شیوههای نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی،
تعاریف بسیاری نیز مطرحشده است ( .)22-25ازنظر گری ،)22( 1نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی
عبارت است از" :یک محیط الکترونیکی تلفیقشده که دسترسی سریع ،آنالین و فردی شده کارکنان را
به حجم گستردهای از اطالعات ،نرمافزارها ،راهنماییها ،پیشنهادها و کمکها ،دادهها ،تصاویر ،ابزارها و
سیستمهای ارزیابی و نظارت فراهم میکند تا بدینوسیله کارکنان بتوانند عملکرد شغلی خود را با دریافت
کمترین پشتیبانی دیگران بهبود ببخشند"(ص .)12 ،ریبلد )23( 2نیز معتقد است "نظام پشتیبانی
عملکرد الکترونیکی زیرساختی الکترونیکی است که دانش فردی و سازمانی را به دست آورده ،ذخیره و
در سراسر سازمان توزیع میکنند تا کارکنان بتوانند در سریعترین زمان ممکن و با حداقل پشتیبانی از
دیگران به سطح عملکرد موردنیاز خود دست یابند(" .ص .)66
مهمترین اهدافی که متخصصین این حوزه برای نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی برشمردهاند عبارت
است از :توسعه عملکرد از طریق فراهم کردن اطالعات موردنیاز در همان لحظه نیاز برای ایفاکنندگان
()26؛ فراهم کردن هر آنچه ضروری است بهمنظور بهبود عملکرد در همان لحظه موردنیاز ()22،27؛
کمک به کارکنان برای انجام یک وظیفه و بهبود عملکرد و بهرهوری ()28؛ فراهم کردن پشتیبانی ضروری
بهمنظور کمک به کارکنان جدید و مبتدی تا همانند کارمندان باسابقه عمل کنند آنهم بدون دریافت
کمترین آموزش()29؛ به حداقل رساندن تالشهای افراد برای انجام یک کار در زمان مجاز( )30و کاهش
و یا از بین بردن نیاز به کارآموزی قبلی ( .)31،32لوین )33( 3همچنین اضافه میکند استفاده از مزایای
نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی برای سازمانها منجر به بهبود عملکرد فردی و سازمانی ،4ارتقاء
بهرهوری ،5تسهیل در انجام کارها و وظایف شغلی ،جذب و حفظ دانش سازمانی ،کاهش قابلتوجه زمان
و هزینه آموزش ،حذف نیاز به بازآموزی 6بهروزرسانی اطالعات بهصورت فوری و منسجم و کاهش تعداد
خطاها میگردد.
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به منظور دستیابی حداکثری به این اهداف و همچنین تحقق مزایای کاربست نظام پشتیبانی عملکرد،
نگوین و همکاران )34( 1اظهار میدارند "طراحی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی باید بهگونهای باشد
که افرادی که از این سیستم استفاده میکنند آن را بر سایر مداخالت ترجیح دهند ،بهآسانی به اطالعات
دسترسی داشته باشند و احساس کنند در این سیستم ،پاسخ سؤاالت خود را خواهند یافت (ص .)84 ،بر
این اساس گری ( )22اظهار میدارد نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی را میتوان بر اساس سطح تلفیق
آن با جریان شغلی کارکنان ،در سه سطح طراحی نمود:
 .1سطح بیرونی :2در این سطح محتوای پشتیبان در یک پایگاه داده خارجی ذخیره میگردد.
درواقع محتوای پشتیبان در فضای کاری کاربران ادغام نمیشود .در صورت طراحی این سطح
از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی ،کارکنان بایستی جریان کاری خود را متوقف و فضای
کاری خود را ترك نمایند تا بتوانند محتوای پشتیبانی مناسب را تعیین کرده و بیابند .از نمونه-
های معمول نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در این سطح میتوان به موتورهای جستوجو،3
صفحات پرسشهای متداول 4و کمکهای نمایه شده 5اشاره کرد.)30( .
 .2سطح برونزا :6نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در این سطح با فضای کاری ادغام میشود تا
کاربران مجبور به تعیین و جستوجوی اطالعات موردنیاز نباشند ،بااینحال نظام پشتیبانی
عملکرد الکترونیکی در این سطح همچنان کاربران را به یک سیستم خارجی منتقل میکند تا
محتوای پشتیبان را فراگرفته و بر آن مسلط گردند و سپس به جریان شغلی خود بازگردند(.)30
 .3پشتیبانی درونزا :7در این سطح ،منابع پشتیبانی عملکرد در نرمافزار و جریان شغلی تلفیق
میگردد و کاربران میتوانند بدون انجام اقدامی خاص ،محتوای پشتیبان را بهصورت خودکار
دریافت نمایند .هاف )35( 8معتقد است در این سطح ،کاربران متوجه استفاده از نظام پشتیبانی
عملکرد الکترونیکی نبوده و فقط احساس میکنند که در حال انجام کار خود هستند.
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متخصصان این حوزه همچون گری ( ،)30کارول و راسان ،)38( 1بارکر و بانرجی ،)25(2ریبلد ( )37و
بیلی )39( 3معتقدند نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی تا آنجا که ممکن است باید با فضای کاری
کارکنان تلفیق شود تا اطمینان حاصل گردد پشتیبانی عملکرد مرتبط و مناسب ،درست در همان لحظهای
که افراد بدان نیاز دارند ،به آنها ارائه میگردد .بهعبارتدیگر پیشگامان این حوزه معتقدند در صورت
تلفیق هرچه بیشتر نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی ،توقف در جریان کار کاهش پیدا کرده ،دسترسی
به محتوای پشتیبانیکننده سریعتر ،زمان الزم برای تکمیل وظیفه شغلی کوتاهتر و مجموعه این عوامل
منجر به افزایش سرعت ،دقت و کیفیت وظیفه شغلیِ در حال انجام میگردد.
بااینحال مرور ادبیات پژوهشی نشان میدهد که اثربخشی و کارایی سطوح سهگانه نظام پشتیبانی عملکرد
الکترونیکی بهصورت تجربی چندان موردبررسی و پژوهش قرار نگرفته است .به همین جهت ،متخصصین
این حوزه ،در انتخاب مناسبترین سطح از سطوح سهگانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی جهت ارتقاء
عملکرد و بهبود کارایی ،با ابهامات و دشواریهایی مواجه هستند .اغلب پژوهشهای انجامشده در این
حوزه ،اثربخشی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی را در مقایسه با کارآموزی متداول ،بر بهبود عملکرد
کارکنان در سازمانهای مختلف ،موردبررسی قرار داده و به این نتیجه دستیافتهاند که نظام پشتیبانی
عملکرد الکترونیکی در مقایسه با دورههای کارآموزی متداول توانسته بهصورت اثربخشی ،منجر به بهبود
عملکرد و افزایش کارایی کارکنان شود ( .)40-53بااینوجود ،در تمامی این پژوهشها ،نظام پشتیبانی
الکترونیکی تنها در یک سطح (درونزا یا برونزا یا بیرونی) طراحی و اثربخشی آن در مقایسه با دورههای
کارآموزی متداول به اثبات رسیده است.
بااینحال ،مرور ادبیات پژوهشی نشان میدهد که در خصوص مقایسه اثربخشی و کارایی سطوح سهگانه
نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی ،پژوهشها و مطالعات محدودی انجام شده است .در پژوهشی ،نگوین
و همکاران ( )34اثربخشی و کارایی سطوح مختلف نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی را بر عملکرد
اساتید در تعریف دورههای آنالین آموزشی موردبررسی قرار داده و نتایج حاصل از پژوهش ایشان حاکی
از این بود که در نمره عملکرد و همچنین ازلحاظ مدتزمان صرف شده برای تکمیل وظیفه ،میان افرادی
که در گروه نظام پشتیبانی عملکرد درونزا ،برونزا و بیرونی حاضر بودند ،تفاوت معنیداری وجود ندارد.
در تحقیق دیگری گال و نکمیاس )54( 4پس از بررسی عملکرد کارکنان مرکز تماس هنگام استفاده از
نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بیرونی و درونزا ،به این نتیجه دست یافتند به لحاظ نمره عملکرد،
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میان کارکنانی که از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا و بیرونی استفاده کرده بودند تفاوت
معناداری وجود ندارد .اردوگمس و کجلتی )55( 1در مطالعه خود ،سطوح سه گانه نظام پشتیبانی عملکرد
الکترونیکی را ،در اختیار  24نفر از دانشجویان طراحی آموزشی مبتدی قرار داده و بر اساس نتایج حاصل
از تحلیل داده ها ،اردوگمس و کجلتی اظهار داشتند که به لحاظ عملکرد ،میان سه گروه ،تفاوت معناداری
مشاهده نگردید .اوزیر و ییلدیز )56( 2نیز جهت پشتیبانی از عملکرد پژوهشگران علوم تربیتی در حین
انجام پژوهشهای کمی ،نظام پشتیانی عملکرد الکترونیکی را در دو سطح برونزا و بیرونی طراحی و در
اختیار  389از پژوهشگران قرار دادند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد از دیدگاه پژوهشگران علوم
تربیتی ،هر دو سطح نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی دارای قابلیت استفاده بوده و میتواند راهنمایی-
های مفیدی را در اختیار پژوهشگران در خصوص روشهای تحقیق کمی قرار دهد.
با توجه به نتایج حاصل از پژوهشهای فوق ،میتوان اظهار داشت نتایج بهدستآمده از این پژوهشها ،با
عقاید پیشگامان اولیه در رابطه با اثربخشی و کارایی سطوح سهگانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی
همسو نیست .از طرف دیگر محدودیتهایی در هر یک از این پژوهشها وجود دارد که تعمیم نتایج
حاصل از آنها را با چالش مواجه میسازد .برای مثال در پژوهش نگوین و همکاران ( )35اثربخشی و
کارایی سطوح مختلف نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درزمینه یک وظیفه روشکاری ساده نرمافزاری
موردبررسی قرارگرفته و درنتیجه یافتههای حاصل از این پژوهش ممکن است قابلتعمیم به وظایف شغلی
پیچیده نباشد .مهمترین محدودیت پژوهش گال و نکمیاس ( )54در این است که در آن از نظام پشتیبانی
عملکرد الکترونیکی برونزا استفاده نشده و بنابراین میتوان گفت که این پژوهش چارچوب کلی
پیشنهادشده توسط گری ( ) 30را مورد آزمون و بررسی قرار نداده و همین امر تعمیم یافتههای
بهدستآمده از آن را محدود میسازد .محدودیتی که در رابطه با پژوهش سوم میتوان برشمرد این است
که اردوگمس و کجلتی ( ) 55پژوهش خود را در مقیاس کوچک و در رابطه با تعداد اندکی از طراحان
آموزشی مبتدی انجام دادهاند و به همین علت ،نتایج حاصل از پژوهش آنها ممکن است قابلتعمیم به
تعداد بیشتری از طراحان آموزشی و همچنین متخصصین و خبرگان حوزه طراحی آموزشی نباشد .در
پژوهش چهارم نیز اوزیر و ییلدیز ( )56تنها دو سطح برونزا و بیرونی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی
را مقایسه کرده و سطح درونزای نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی را موردبررسی قرار ندادهاند .از طرف
دیگر در این پژوهش ،تنها قابلیت استفاده از سطوح نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با استفاده از روش
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مصاحبه بررسی و به اثربخشی سطوح مختلف نظام پشتیبانی عملکرد بر بهبود عملکرد و کارایی افراد
پرداخته نشده است.
با استناد به محدودیتهای ذکرشده در پژوهشهای موجود ،محققین در این پژوهش تالش کردند تا
سطوح سهگانه پیشنهادشده توسط گری ( ) 30را در صنعت و در رابطه با یک زمینه شغلی واقعی که
متشکل از وظایف روشکاری پیچیده میباشد ،موردبررسی قرار دهند تا مشخص گردد کدامیک از سطوح
سهگانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی منجر به بهبود عملکرد و کارایی کارکنان میگردد .یکی از
زمینههای شغلی که در آن از کارآموزیهای متداول جهت بهسازی عملکرد کارکنان استفاده میشود،
شرکتهای بیمه هستند .در این شرکتها منابع فراوانی جهت ارتقاء سطح دانش ،مهارتها و نگرشهای
موردنیاز کارکنان اختصاص داده میشود .به لحاظ تعداد باالی نیروی انسانی ،پراکندگی جغرافیایی و
بهتبع آن ساعات آموزشی باال ،هزینه برگزاری دورههای آموزشی در این شرکتها بسیار باال بوده و مرور
ادبیات پژوهشی نیز نشان میدهد که مداخله مذکور ،نتوانسته در ارتقاء دانش و مهارتهای کارکنان و
بهسازی عملکرد آنان بهصورت مؤثری عمل کند ( .)60 ،59 ،14 ،58 ،57ازاینرو ،استفاده از مزایای نظام
پشتیبانی عملکرد الکترونیکی میتواند عملکرد کارکنان در این حوزه شغلی را ارتقاء دهد .بااینحال ،مرور
تحقیقات صورت گرفته در ایران نشان میدهد که هیچگونه شواهد پژوهشی دال بر اثربخشی سطوح نظام
پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی کارکنان سازمانها بهویژه سازمانهای
بیمهای ،وجود ندارد .تنها یک پژوهش در رابطه با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی وجود دارد که طی
آن تقی پور ( )61اثربخشی و کارایی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی و کارآموزی الکترونیکی را
درزمینه بهسازی عملکرد معلمان درزمینه طراحی آموزشی علوم ابتدایی موردبررسی قرار داده که
مهمترین محدودیت این پژوهش ،تمرکز محقق بر مقایسه اثربخشی و کارایی نظام پشتیبانی عملکرد
الکترونیکی با کارآموزی متداول میباشد.
درنتیجه ،با توجه به وجود ادبیات پژوهشی محدود درزمینه مقایسه اثربخشی سطوح نظام پشتیبانی
عملکرد الکترونیکی در خارج از ایران و ناکافی بودن شواهد پژوهشی در داخل کشور؛ و با استناد به
محدودیتهای مطرحشده در تحقیقات موجود و همچنین مشاهده نتایج ضدونقیض در پژوهشهای
انجامشده و نیز با عنایت به اینکه اغلب پژوهش های صورت گرفته در این حوزه ،اثربخشی و کارایی
سطوح سهگانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی را در نظام آموزش عالی و آموزشوپرورش موردبررسی
قرار داده اند ،پژوهش حاضر قصد دارد تا با مقایسه اثربخشی و کارایی سطوح سهگانه نظام پشتیبانی
عملکرد الکترونیکی در صنعت بیمه و نیز در رابطه با یک وظیفه شغلی متشکل از وظایف روش کاری
پیچیده ،تعیین نماید که چه سطحی از سطوح سهگانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی منجر به بهبود
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عملکرد کارکنان شده و مدتزمان انجام وظیفه شغلی توسط آنها را کاهش میدهد .سؤاالتی که این
پژوهش درصدد پاسخگویی به آنها است به شرح زیر میباشد:
 .1کدامیک از سطوح نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی (درونزا ،برونزا ،بیرونی) منجر به
دستیابی به حداکثر عملکرد مطلوب در افراد میگردد؟
 .2کدامیک از سطوح نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی (درونزا ،برونزا ،بیرونی) منجر به حداقل
رساندن مدتزمان انجام وظیفه شغلی توسط افراد میگردد؟

روش پژوهش
متغیر مستقل در این پژوهش عبارت است از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در سه سطح درونزا،
برونزا و بیرونی .بهمنظور طراحی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی ،در ابتدا حوزهای که قرار بود
پشتیبانی از آن به عمل بیاید شناسایی گردید .از طریق مصاحبه با مدیران شرکت بیمه دی مشخص شد
که ناتوانی نمایندگان در ارائه راهنمایی های الزم به مشتریان در هنگام خرید و صدور بیمهنامه که علت
آن فقدان دانش و یا اطالعات موردنیاز در مورد وظیفه شغلی است ،در بسیاری از موارد موجب از دست
دادن مشتریان شده است .همچنین مدیران این شرکت اذعان داشتند که ارائه راهنمایی نادرست توسط
برخی از نمایندگان به مشتریان در هنگام خرید و صدور بیمهنامه سبب شده شرکت بیمه دی در زمان
پرداخت خسارت ،با مشکل مواجه شده و در بسیاری از موارد دچار خسارت گردد .لذا پس از مصاحبه با
مدیران شرکت بیمه دی مقرر گردید از سطوح نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بهمنظور بهبود عملکرد
نمایندگان در هنگام صدور بیمهنامه استفاده شود .از میان هفت رشته بیمهای که شرکت بیمه دی اقدام
به صدور بیمهنامه مینمود ،بنا به صالحدید مدیران و متخصصان رشتههای بیمهای حاضر در این شرکت،
رشته بیمهنامه بدنه به عنوان نمونه انتخاب و مقرر شد به نمایندگان در هنگام صدور بیمهنامه در رشته
بیمهنامه بدنه ،پشتیبانی الزم ارائه گردد.
در این پژوهش سه سطح از پشتیبانی عملکرد الکترونیکی به شکل زیر طراحی و در اختیار نمایندگان
قرار گرفت:
 .1سیستم پشتیبانی عملکرد بیرونی ای که در این پژوهش استفاده شد عبارت بود از موتور
جستوجو .بهاینترتیب که نمایندگان با کلیک بر روی دکمه کمکی در نظر گرفتهشده در فرم
پیشنهاد صدور بیمهنامه ،به محیط موتور جستوجو که در خارج از فضای کاری نمایندگان
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تعبیهشده بود هدایت میشدند .هنگامیکه نمایندگان کلمه کلیدی خود را وارد میکردند،
سیستم پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بیرونی ،در مخزن دادهها به جستوجو میپرداخت و پس
از نمایش سرفصلهای کمکی بر اساس کلمه کلیدی واردشده ،به نمایندگان این امکان داده
میشد تا از میان سرفصلهای نمایش دادهشده ،بر اساس نیاز خود دست به انتخاب زده و
موضوعات موردنظر خود را مطالعه نمایند.

شکل  .1نمایی از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بیرونی

 .2سیستم پشتیبانی عملکرد الکترونیکی برونزا در این پژوهش یک سیستم کمک حساس به
متن 1بود .دکمه راهنما در قالب آیکون  )در سرتاسر فرم پیشنهاد صدور بیمهنامه بدنه
تعبیهشده بود .هنگامیکه نمایندگان بر روی این آیکون موردنظر کلیک میکردند ،پنجره
جدیدی به کاربران در خارج از فضای فرم پیشنهاد صدور بیمهنامه نمایش داده میشد که حاوی
اطالعات پشتیبانیکننده مربوط به همان کار بود.

. context-sensitive help system

1
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شکل  .2نمایی از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی برونزا در فرم صدور بیمهنامه

 .3در این پژوهش در سیستم پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا ،اطالعات پشتیبانیکننده در
فضای فرم پیشنهاد صدور بیمهنامه بدنه تلفیق شده و هنگامیکه نمایندگان شروع به صدور
بیمهنامه مینمودند ،بدون انجام اقدامی خاص ،اطالعات پشتیبانیکننده و مرتبط با هر مرحله
از تکمیل فرم پیشنهاد را بهصورت خودکار و در قالب راهنماهای اشارهای 1دریافت مینمودند.

.Cue Cards

1

مقایسه سطوح سه گانه نظام / .....مرجان زاهدیان ،هاشم فردانش ،جواد حاتمی و کیومرث تقی پور

95

شکل  .4نمایی از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا در فرم صدور بیمهنامه

ابزارهای اندازهگیری
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
 .1به منظور سنجش عملکرد واقعی نمایندگان شرکت بیمه دی جهت ارائه راهنمایی الزم به
مشتریان جهت تکمیل فرم پیشنهاد صدور بیمهنامه بدنه ،با کمک متخصصین موضوعی در حوزه
بیمهنامه بدنه ،پرسشنامهای طراحی گردید .پرسشنامه سنجش عملکرد مشتمل بر  20گویه
بوده که درواقع هر یک از این گویهها ،مشتمل بر مواردی بود که نمایندگان بایستی در تکمیل
فرم پیشنهاد صدور بیمهنامه آنها را رعایت میکردند .این پرسشنامه بهعنوان چکلیست در
اختیار دو ارزیاب قرار گرفت و آنان فرم پیشنهاد صدور بیمهنامه تکمیلشده را بر مبنای این
چکلیست بررسی و نمرهگذاری نمودند تا عملکرد واقعی نمایندگان در ارائه راهنماییهای الزم
و درست به بیمهگذاران در تکمیل فرم پیشنهاد صدور بیمهنامه ،مشخص گردد .برای هر یک از
گویه ها در این پرسشنامه نمره  1در نظر گرفته شد؛ لذا اگر نمایندهای کلیه نکات را در ارائه
راهنماییهای الزم به مشتری در تکمیل فرم پیشنهاد صدور بیمهنامه رعایت کرده باشد ،نمره
کامل را به دست میآورد .جهت سنجش روایی پرسشنامه سنجش عملکرد نمایندگان ،از روایی
محتوایی استفاده گردید .در اینجا روایی محتوایی حاکی از آن است که محتوای پرسشنامه باید
شامل نمونه دقیقی از اهداف عملکردی و رفتارهایی باشد که نمایندگان بایستی در ارائه
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راهنماییهای الزم به بیمهگذاران در تکمیل فرم پیشنهاد صدور بیمهنامه بدنه به نمایش بگذارند.
جهت تحقق این مهم نظرات متخصصین موضوعی در حوزه بیمهنامه بدنه اخذ و با نظر آنها
پرسشنامه نهایی تنظیم گردید .پایایی پرسشنامه سنجش عملکرد نمایندگان ،جهت ارائه
راهنمایی الزم به مشتریان برای تکمیل فرم پیشنهاد صدور بیمهنامه بدنه ،از طریق پایایی
مصححان محاسبه گردید .چراکه نمرهگذاری عملکرد بر اساس سنجش دو ارزیاب انجام گرفت.
ضریب همبستگی بین نمرات این ارزیابان شاخص پایایی این ابزار به شمار میآید که ضریب
همبستگی  0/79به دست آمد .این مقدار نشانگر آن است که ابزار سنجش عملکرد از پایایی
باالیی برخوردار است.
 .2کارایی (میزان زمان صرف شده برای تکمیل فرم پیشنهاد صدور بیمهنامه) متغیر وابسته دیگری
است که با محاسبه زمان ورود نمایندگان به محیط فرم پیشنهاد الکترونیکی صدور بیمهنامه
بدنه و لحظه خروج آنها از این محیط برآورد گردید.
نحوه اجرای پژوهش
در ابتدا  90نماینده انتخابشده ،بهصورت تصادفی به  3گروه  30نفره تقسیم گردیدند .نمایندگانی که
در گروه اول بودند ،در حین صدور بیمهنامه ،به نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا دسترسی
داشتند ،گروه دوم نیز در هنگام صدور بیمهنامه بدنه از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی برونزا استفاده
میکردند ،به نمایندگان گروه سوم نیز در هنگام صدور بیمهنامه بدنه ،نظام پشتیبانی عملکرد بیرونی ارائه
گردید (نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در هر  3گروه به مدت یک ماه در اختیار نمایندگان بود تا با
کمک آن بتوانند بیمههای بدنه خود را صادر نمایند) .پسازآنکه نمایندگان در هر  3گروه ،بیمهنامه بدنه
مشتریان خود را صادر نمودند ،بیمهنامههای صادرشده در اختیار دو ارزیاب قرار گرفت و آنان بیمهنامههای
صادرشده را بر مبنای مؤلفههای تعبیهشده در پرسشنامه طراحیشده که شامل  20گویه (هر گویه 1
نمره) بود نمرهگذاری نمودند و میانگین نمرات دو ارزیاب بهعنوان نمره نهایی هر نماینده در قسمت
عملکرد در نظر گرفته شد .کارایی (زمان صرف شده جهت انجام وظیفه شغلی) نمایندگان نیز با محاسبه
زمان ورود آنها به محیط صدور بیمهنامه بدنه و لحظه خروج آنها از این محیط برآورد گردید.
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یافتههای پژوهش
به منظور آشنایی بیشتر با ماهیت متغیرهای تحقیق الزم است قبل از تحلیل دادهها به توصیف آنها
پرداخته شود .بهمنظور بررسی تأثیر متغیر مستقل ،نظام پشتیبانی عملکرد درونزا ،برونزا و بیرونی بر
روی گروهها اجرا شد و نتایج آزمون عملکرد و کارایی گروهها در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول  :1آمار توصیفی پسآزمون گروههای نظام پشتیبانی عملکرد درونزا ،برونزا و بیرونی در متغیر عملکرد
و کارایی
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

عملکرد
نظام پشتیبانی عملکرد درونزا

18

20

19.166

0.791

30

نظام پشتیبانی عملکرد برونزا

17

20

18.866

0.937

30

نظام پشتیبانی عملکرد بیرونی

13

16

14.40

0.894

30

کارایی
نظام پشتیبانی عملکرد درونزا

0.858

30

20

24

22.233

30
30

نظام پشتیبانی عملکرد برونزا

23

28

26

1.259

نظام پشتیبانی عملکرد بیرونی

35

39

37.333

1.212

منبع( :محاسبات نگارندگان)

بر اساس اطالعات گزارششده در جدول  ،1میانگین نمرات پسآزمون عملکرد آزمودنیها در گروه نظام
پشتیبانی عملکرد درونزا  19.166با انحراف استاندارد  ،0.791میانگین نمرات پسآزمون عملکرد
آزمودنیها در گروه نظام پشتیبانی عملکرد برونزا  18.866با انحراف استاندارد  0.937و میانگین نمرات
پسآزمون عملکرد آزمودنیها در گروه نظام پشتیبانی عملکرد بیرونی  14.4با انحراف استاندارد ،0.894
میباشد.
همچنین بر اساس اطالعات گزارششده در جدول  ،1میانگین زمان مورداستفاده آزمودنیها بهمنظور
محاسبه کارایی در گروه نظام پشتیبانی عملکرد درونزا  22.233دقیقه با انحراف استاندارد ،0.858
میانگین زمان مورداستفاده آزمودنیها در گروه نظام پشتیبانی عملکرد برونزا  26دقیقه با انحراف
استاندارد  1.259و میانگین زمان مورداستفاده آزمودنیها در گروه نظام پشتیبانی عملکرد بیرونی
 37.333دقیقه با انحراف استاندارد  1.212میباشد.
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بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت پژوهشی در قالب پسآزمون عملکرد و کارایی ،نمرات گروهها (نظام
پشتیبانی عملکرد درونزا ،برونزا و بیرونی) با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ()Manova
سنجیده شد .در ادامه پیشفرض مربوط به آزمون تحلیل واریانس چند متغیره آورده شده است .ازجمله
پیشفرضهای مهم در تحلیل واریانس چند متغیره آزمون ام باکس است که نتایج آن را در جدول 2
مشاهده میکنید.
جدول  :2آزمون ام باکس بهمنظور بررسی ماتریس واریانس  -کوواریانس
ام باکس

f

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

9.661

1.557

6

188642.769

0.039

منبع( :محاسبات نگارندگان)

با توجه به جدول  ،2نتایج آزمون باکس و سطح معناداری بهدستآمده ،مشخص میشود که ماتریسهای
واریانس-کوواریانس همگن هستند و لذا میتوان آزمون تحلیل واریانس چند متغیری را انجام داد.
جدول  : 3نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه عملکرد و کارایی سه گروه

آزادی اثر

خطا

معنیداری

اثر

86.000

0.000

0.999

0.000

0.999
0.999
0.999

مقادیر

F

اثر پیالیی

0.999

42112.989

2.000

المبدای ویلکز

0.001

42112.989

2.000

86.000

اثر هتلینگ

973.372

42112.989

2.000

86.000

0.000

بزرگترین
ریشه روی

973.372

42112.989

2.000

86.000

0.000

اثر

گروه

درجه

درجه آزادی

سطح

اندازه

منبع( :محاسبات نگارندگان)

همانطور که در جدول  3مشاهده میگردد سطح معنیداری هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی
اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی ،برابر با  0/000است ( .)p<0/05بدین
ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص میگردد که بین نمرات چهار گروه (نظام پشتیبانی عملکرد
الکترونیکی درونزا ،برونزا و بیرونی) در متغیر عملکرد و کارایی کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد.
بهمنظور اینکه مشخص کنیم کدامیک از جفت گروهها بهطور معناداری باهم تفاوت داشتهاند ،از آزمون
تعقیبی شفه استفاده شد که نتایج آن را در جدول  4مشاهده میکنید.
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جدول  :4آزمون تعقیبی شفه جهت مقایسه زوجی عملکرد و کارایی در سه گروه
متغیر

عملکرد

کارآیی

گروهها

تفاوت

خطای

سطح

میانگین

استاندارد

معناداری

نظام پشتیبانی عملکرد درونزا -نظام پشتیبانی
عملکرد برونزا

0.3000

0.24247

0.676

نظام پشتیبانی عملکرد درونزا -نظام پشتیبانی
عملکرد بیرونی

4.7667

0.24247

0.000

نظام پشتیبانی عملکرد برونزا -نظام پشتیبانی
عملکرد بیرونی

4.4667

0.24247

0.000

نظام پشتیبانی عملکرد درونزا -نظام پشتیبانی
عملکرد برونزا

-3.7667

0.278784

0.000

نظام پشتیبانی عملکرد درونزا -نظام پشتیبانی
عملکرد بیرونی

-15.1000

0.278784

0.000

نظام پشتیبانی عملکرد برونزا -نظام پشتیبانی
عملکرد بیرونی

-11.333

0.278784

0.000

منبع( :محاسبات نگارندگان)

سؤال اول :کدامیک از سطوح نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی (درونزا ،برونزا و بیرونی) منجر به
دستیابی به حداکثر عملکرد مطلوب در افراد میگردد؟
نتایج بهدستآمده از جدول  ،4نشان میدهد که در متغیر عملکرد میان افرادی که در گروه نظام پشتیبانی
عملکرد درونزا و افرادی که در گروه نظام پشتیبانی عملکرد برونزا حضور داشتند ،تفاوت معنیداری
وجود ندارد (MD=0.3000؛ .)P=0/674
از طرف دیگر یافتههای بهدستآمده از این پژوهش نشان میدهد که در متغیر عملکرد ،میان افرادی که
در گروه نظام پشتیبانی عملکرد درون زا و افرادی که در گروه نظام پشتیبانی عملکرد بیرونی
(MD=4.7667؛ )p<0/05حضور داشتند ،تفاوت معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج جدول  4نشان
میدهد که م یان نمرات عملکردی افرادی که در گروه نظام پشتیبانی عملکرد برونزا حضور داشتند ،با
نمرات عملکردی افرادی که در گروه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بیرونی (MD=4.4667؛)p<0/05
حضور داشتند نیز تفاوت معنیداری وجود دارد.
بر اساس نتایج بهدستآمده از تحلیل نمرات نمایندگان در متغیر عملکرد که در جدول  4نشان دادهشده
و نیز با توجه به عدم وجود تفاوت معنیدار میان نمرات افراد در متغیر عملکرد در دو گروه نظام پشتیبانی
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عملکرد الکترونیکی درونزا و نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی برونزا ،میتوان به این نتیجه دستیافت
که نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در دو سطح درونزا و برونزا نسبت به نظام پشتیبانی عملکرد در
سطح بیرونی میتواند منجر به دستیابی به حداکثر عملکرد مطلوب در افراد گردد.
سؤال دوم :کدامیک از سطوح نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی (درونزا ،برونزا و بیرونی) منجر به
حداقل رساندن مدتزمان انجام وظیفه شغلی توسط افراد میگردد؟
با استناد به نتایج بهدستآمده از جدول  ،4میتوان گفت که در متغیر کارایی ،بین گروه نظام پشتیبانی
عملکرد درونزا و گروه نظام پشتیبانی عملکرد برونزا (MD=-3.7667؛ )p<0/05و بیرونی (-15.1000
=MD؛ )p<0/05تفاوت معنیداری وجود دارد .همچنین یافتههای بهدستآمده نشان میدهد که افرادی
که در گروه نظام پشتیبانی عملکرد برونزا حضور داشتند ،در متغیر کارایی تفاوت معنیداری با گروهی
داشتند که نظام پشتیبانی عملکرد بیرونی (MD=-11.333؛ )p<0/05به آنها ارائه شده بود.
با تحلیل نتایج بهدستآمده از جدول  4می توان به این نتیجه دست یافت که افرادی که در گروه نظام
پشتیبانی عملکرد درونزا حضور داشتند ،وظیفه شغلی خود را نسبت به افرادی که در گروه نظام پشتیبانی
عملکرد برونزا و بیرونی حضور داشتند ،در مدتزمان کوتاهتری تکمیل نمودند .لذا میتوان گفت که از
میان سطوح مختلف نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی ،نظام پشتیبانی عملکرد درونزا میتواند
مدتزمان انجام وظیفه شغلی توسط افراد را به حداقل برساند.
جمعبندی و پیشنهادات
همانطور که پیشازاین بیان شد ،هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی و کارایی چارچوب پیشنهادشده
توسط گری ( ) 30است تا با استناد به نتایج حاصل از این پژوهش بتوان تعیین نمود کدامیک از سطوح
سهگانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی ،منجر به بهبود عملکرد افراد شده و مدتزمان انجام وظیفه
شغلی توسط آنها را کاهش میدهد.
نتیجهای که در این پژوهش در رابطه با متغیر عملکرد به دست آمد این بود که افراد حاضر در گروه نظام
پشتیبانی درونزا و نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی برونزا در مقایسه با گروهی که به نظام پشتیبانی
عملکرد بیرونی دسترسی داشتند ،حائز نمره بهتری در متغیر عملکرد شدند .نتیجه بهدستآمده در این
خصوص با یافتههای حاصل از پژوهش نگوین و همکاران ( ،)34گال و نکمیاس ( )54و اردوگمس و
کجلتی ( )55در تناقض بوده و با عقاید پیشگامان اولیه مطرح کننده نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی
همسو میباشد .همانطور که پیشازاین نیز بیان شد ،گری ( ،)30کارول و راسان ( ،)38بارکر و بانرجی
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( ،)25ریبلد ( )37و بیلی ( )39معتقد بودند هراندازه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با فضای کاری
کارکنان تلفیق شود ،عملکرد آنها بهبود مییابد .در این پژوهش نیز افرادی که در حین انجام وظیفه
شغلی خود به نظام پشتیبانی عملکرد درونزا و برونزا دسترسی داشتند ،نسبت به گروهی که در حین
انجام وظیفه شغلی از نظام پشتیبانی عملکرد بیرونی استفاده نمودند ،در متغیر عملکرد ،حائز نمرات
باالتری شدند .یکی از دالیل این امر به ویژگی نظام پشتیبانی عملکرد در سطح بیرونی مرتبط است ،زیرا
نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در این سطح ،بهگونهای است که بهصورت حداقلی با محیط کاریِ
کارکنان تلفیق میشود و کارکنان در صورت مواجهشدن با چالش در حین انجام کار ،باید وظیفه شغلی
در حال انجام را متوقف کرده و اطالعات موردنیاز خود را در عناصری همچون موتورهای جستوجو یا
صفحات سؤاالت مکرر پرسیده شده ،بیابند و مجدداً به محیط کاری خود بازگردند و همین ویژگی،
اثربخشی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر بهبود عملکرد کارکنان در این سطح را با چالش مواجه
میسازد ( .)66همانطور که نگوین و هنزل )67( 1اذعان داشتند ،کارکنانی که در حین انجام وظیفه
شغلی به نظام پشتیبانی عملکرد بیرونی دسترسی دارند ،موظفاند اطالعات پشتیبانیکننده موردنظر
خود را در ابتدا تعیین کرده و سپس اقدام به جستوجوی آنها نمایند .مشابه با دیدگاه نگوین و هنزل
( ،)67اسپول )68( 2نیز بیان میکند "در صورت جستوجوی بیشتر کارکنان برای یافتن اطالعات
موردنیاز در نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بیرونی ،احتمال دستیابی آنها به اطالعات مرتبط کاهش
مییابد" (ص  .)1درواقع اسپول ( )68اذعان میکند که در نخستین تالش برای یافتن اطالعات پشتیبانی-
کننده موردنیاز ،تنها  %55درصد احتمال دارد که افراد ،اطالعات صحیح را بیابند و در تالش دوم برای
جستوجوی اطالعات پشتیبانیکننده ،تنها  %38احتمال موفقیت وجود دارد .درنهایت در تالش سوم،
احتمال یافتن اطالعات پشتیبانیکننده مناسب ،صفر درصد است نیلسون )69( 3نیز در این خصوص به
نتیج ه مشابهی دست یافت .وی در مطالعه خود اظهار داشت  %51افراد در اولین تالش خود برای یافتن
اطالعات موردنیاز موفق بودند %32 ،در دومین تالش خود به اطالعات مناسب دست یافتند و تنها %18
درصد از افراد در سومین تالش خود توانسته بودند به اطالعات پشتیبانیکننده موردنظر خود دست پیدا
کنند.
نتیجه دیگری که در رابطه با مقایسه اثربخشی سطوح نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر بهبود عملکرد
به دست آمد نشان داد که میان شرکتکنندگان در گروه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا و
برونزا در متغیر عملکرد ،تفاوت معنیداری وجود ندارد .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج بهدستآمده
با پژوهش نگوین و همکاران ( )34و اردوگمس و کجلتی ( )55همسو است ،ولی با عقاید گری (،)30
1

. Nguyen & Hanzel
. Spool
3
. Nielsen
2
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کارول و راسان ( ،)38بارکر و بانرجی ( ،)25ریبلد ( )37و بیلی ( )39همسو نمیباشد .مطابق با دیدگاه
این متخصصان ،هراندازه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با فضای شغلی کارکنان تلفیق شود ،عملکرد
آنان بهبود مییابد .در مقایسه با دو سطح برونزا و بیرونی ،نظام پشتیبانی عملکرد درونزا بهگونهای است
که با جریان شغلی کارکنان بیشترین تلفیق را دارد ،بهنحویکه کارکنان متوجه دریافت پشتیبانی نیستند
( .)35همانطور که در تعریف سطح برونزای نظام پشتیبانی عملکرد بیان شد ،این سطح ،در سیستم
نرمافزاری هدف ،مستقر بوده ،ولی محتوای پشتیبانیکننده ،در مکانی خارج از محیط کار قرار دارد،
بااینحال ،کارکنان مجبور نیستند خود ،به یافتن اطالعات پشتیبانیکننده موردنیازشان اقدام کنند ،بلکه
با توقف در فعالیت شغلیِ در حال انجام و هدایت به یک محیط دیگر میتوانند به اطالعات پشتیبانیکننده
ال مرتبط با وظیفه شغلی در حال انجام ،در صورت نیاز ،دسترسی پیدا کنند ( 66و  .)67این در
و کام ً
حالی است که اطالعات پشتیبانیکننده در سطح درونزا ،بهصورت خودکار و خودکار و در همان فضای
کاری کارکنان به آنها ارائه میگردد ()52 ،70 ،35؛ بنابراین ،میتوان گفت تنها تفاوت نظام پشتیبانی
عملکرد الکترونیکی درونزا با نظام پشتیبانی عملکرد برونزا در پژوهش حاضر در این است که اطالعات
پشتیبانیکننده از وظیفه شغلی ،در نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا بهصورت خودکار و بدون
هیچگونه توقفی در جریان کار به کارکنان ارائه میشود ،ولی اطالعات پشتیبانیکننده از وظیفه شغلی در
نظام برونزا در صورت نیاز و با درخواست کارکنان در اختیار ایشان قرار میگیرد .همین امر سبب شده
که به لحاظ متغیر عملکرد ،تفاوت معنیداری میان گروه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا و
برونزا مشاهده نگردد .اینرو ،بر اساس یافتههای بهدستآمده از پژوهش حاضر در خصوص مقایسه
اثربخشی سطوح نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در متغیر عملکرد ،میتوان به این نتیجه دست یافت
که نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در دو سطح درونزا و برونزا ،نسبت به نظام پشتیبانی عملکرد
الکترونیکی بیرونی میتواند منجر به دستیابی افراد به حداکثر عملکرد مطلوب گردد.
در رابطه با مقایسه اثربخشی سطوح نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی (درونزا ،برونزا و بیرونی)
درزمینه متغیر کارایی ،نتیجه تحلیل دادههای بهدستآمده نشان داد که میان سه گروهی که در این
پژوهش به سطوح مختلف نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی (درونزا ،برونزا و بیرونی) دسترسی
داشتند ،تفاوت معنیداری وجود دارد .بهاینترتیب ،افرادی که در حین انجام وظیفه شغلی خود از نظام
پشتیبانی عملکرد درونزا اس تفاده کرده بودند ،نسبت به افراد حاضر در دو گروه نظام پشتیبانی عملکرد
برونزا و نظام پشتیبانی عملکرد بیرونی توانسته بودند وظیفه شغلی خود را در مدتزمان کوتاهتری تکمیل
نمایند .به همین جهت میتوان گفت که نتایج بهدستآمده در رابطه با سؤال دوم پژوهش با نتایج
بهدستآمده از پژوهش نگوین و همکاران ( )34همسو نمیباشد .درحالیکه نتیجه بهدستآمده با عقاید
گری ( ،)30کارول و راسان ( ،)38بارکر و بانرجی ( ،)25ریبلد ( )37و بیلی ( )39همسو است .بر اساس
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دیدگاه این متخصصین ،هراندازه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با جریان شغلی کارکنان تلفیق شود،
توقف در جریان کار کاهش یافته و دسترسی افراد به محتوای پشتیبانیکننده با سرعت بیشتری انجام
میگیرد و به همین علت ،مدتزمان الزم برای انجام وظیفه شغلی را کاهش مییابد .در همین رابطه،
بیلی ( )39اظهار میکند نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در سطح بیرونی به نحوی طراحیشده که
کارکنان در صورت مواجه با سؤال یا چالش در حین انجام کار ،باید وظیفه شغلی خود را متوقف و در
فضایی خارج از جریان شغلیشان ،شخصاً اقدام به جستوجو و یافتن اطالعات موردنیاز جهت تکمیل
وظیفه شغلی نمایند .تالش برای یافتن اطالعات مرتبط در موتورهای جستوجو یا صفحات پرسش و
پاسخ مکرر که در خارج از فضای کاری فرد قرار دارد ،منجر به طوالنیتر شدن فرایند انجام وظیفه شغلی
شده و همچنین این امکان وجود دارد که کوشش آنها برای یافتن اطالعات پشتیبانیکننده بینتیجه
مانده و درنتیجه برای دستیابی به اطالعات مرتبط با وظیفه شغلی ،با شکست مواجه شوند .همچنین،
ماهیت نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در سطح برونزا نیز بهگونهای است که اطالعات
پشتیبانیکننده ،در خارج از جریان شغلی کارکنان تعبیهشده و کارکنان برای فراگیری اطالعات
پشتیبانیکننده مرتبط با هر مرحله از وظیفه شغلی ،میبایست فعالیت شغلی در حال انجام را متوقف ،به
یادگیری اطالعات پشتیبانی کننده پرداخته و سپس به فضای کاری خود بازگردند و همین توقف در
جریان کار میتواند به طوالنیتر شدن انجام وظیفه شغلی منجر شود .مجموعه این عوامل سبب میگردد
افراد استفادهکننده از نظام پشتیبانی عملکرد برونزا و بیرونی ،وظیفه شغلی خود را در مدتزمان طوالنی-
تری در مقایسه با افرادی که از سطح درونزا استفاده نمودهاند ،به انجام برسانند .بر این اساس میتوان
به این نتیجه دست یافت که نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در سطح درونزا ،نسبت به نظام پشتیبانی
عملکرد الکترونیکی برونزا و بیرونی ،میتواند مدتزمان انجام وظیفه شغلی توسط افراد را به حداقل
برساند.
با توجه به نتایج حاصل¬شده از پژوهش حاضر در خصوص مقایسه اثربخشی و کارایی سطوح نظام
پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر بهبود عملکرد نمایندگان شرکت بیمه دی ،پیشنهاد می¬گردد
سازمان¬ها سطوحی از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی را به کارکنان خود ارائه دهند که بیشترین
تلفیق را با فضای کاری ایشان دارد .همسو با دیدگاه گری ( ،)30کارول و راسان ( ،)38بارکر و بانرجی
( ،)25ریبلد ( )37و بیلی ( ،)39با طراحی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در دو سطح درونزا و
برونزا ،به علت تلفیق حداکثری این سطوح از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با جریان شغلی ،میزان
تالش کارکنان جهت یافتن اطالعات موردنیاز در حین انجام وظیفه شغلی کاهش و درعینحال ،احتمال
دستیابی به اطالعات پشتیبان کننده صحیح و مرتبط افزایش مییابد و به همین علت اختالل در روند
کاری کارکنان به حداقل رسیده و یا بهطور کامل حذف میگردد.
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در همین رابطه ،نگوین و کالین ( )71نیز اظهار داشتند مداخالت مرتبط با پشتیبانی عملکرد باید
بهگونهای طراحی شوند که برای کاربران خود ،امکاناتی را فراهم آوردند تا آنها بتوانند در حین انجام
وظیفه شغلی ،بدون توقف در انجام کار و نیز در همان لحظه موردنیاز ،به مجموعه¬ای از محتوای پشتیبان
کننده دقیق و مرتبط دسترسی داشته باشند .درنتیجه ضروری است تکنولوژیست¬های آموزشی جهت
ارائه پشتیبانی عملکرد مناسب به کارکنان در محیطهای سازمانی ،طراحی خود را بر سطوح پشتیبانی
عملکرد درونزا و برونزا متمرکز نمایند تا سطح پشتیبانی عملکرد بیرونی.
بهمنظور ارائه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در سطح درونزا ،سازمانها میتوانند با طراحی-1 :
راهنماهای اشارهای (ارائه آموزشهای گامبهگام در زمان انجام یک تکلیف شغلی بهصورت خودکار و بدون
انجام اقدام خاصی از سوی کارکنان) ()72؛  -2راهنمای متخصص /نظام مشاور( 1تدارك پشتیبانیهای
الزم برای حل مسئله ،تشخیص ،عیبیابی و تصمیمگیری در مورد تکالیف دشوار از طریق تکنولوژی
نظامهای خبره و بر پایه منطق درخت تصمیمگیری ساده ،انتخاب از یک مجموعهای از موارد مربوط قبلی
و یا یک مجموعه پیچیده از قوانین؛ پرسش سؤال از کارکنان توسط نظام خبره در هنگام انجام شغل و
پیشنهاد نوع خاصی از عملکرد بر اساس پاسخهای خاص او؛ پرسش کارکنان از نظام خبره در هنگام انجام
شغل و دریافت پاسخها در قالب اشاره و قوانین)()73؛  -3و نیز ویزاردها (خودکارسازی کل یا بخشی از
تکالیف از طریق ابزارهای خاص) ( 73و  ،)74بهصورت حداکثری از عملکرد کارکنان خود در حین انجام
وظیفه شغلی پشتیبانی نموده و از مزایای استفاده از این سطح از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در
سازمان خود ،استفاده نمایند .همچنین جهت ارائه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در سطح برونزا
توصیه میگردد سازمانها -1 :منابع پشتیبانی از قبیل بریدههای کوتاهی از آموزش رایانهای در خصوص
تکلیف شغلی موردنظر ،کمکهای شغلی ،کمک روشکاری ،کمک اطالعانی را در فضای نزدیک تکلیف
شغلی در حال انجام و در قالب کمکهای حساس به متن ،گنجانده تا کارکنان بتوانند با انجام اقداماتی
از قبیل کلیک کردن بر روی آیکونهای "به من نشان بده" یا"این چیست؟" به منابع پشتیبان دست
پیدا کنند ( 75و )76؛  -2اطالعات پشتیبان کننده غنی از مثالها ،راهنماییها و آموزشها در قالب
پنجره کوچک ساده یا پنجره جهنده 2به کارکنان و در هنگام وظیفه شغلی در حال انجام را ارائه نمایند
( 75 ،67و  .) 76با توجه به اینکه عناصری از قبیل موتورهای جستوجو ،صفحات سؤاالت مکرر پرسیده
شده ،کمکهای شغلی مجزا ،اسناد و فایلهای کمکی و لینک به وبسایتهای مرتبط یا پایگاههای
اطالعاتی ،پشتیبانی عملکرد الکترونیکی را در سطح بیرونی به کارکنان ارائه میدهند ،پیشنهاد میگردد
سازمانها از عناصر این سطح از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بهمنظور پشتیبانی از عملکرد کارکنان

. Expert systems
. Pop-up Window

1
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خود ،در مقایسه با عناصر سطح درونزا و برونزای نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی به میزان کمتری
استفاده نمایند (.)71
علیرغم اینکه نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،میتواند به متخصصان این حوزه در انتخاب سطح مناسب
از سطوح سهگانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بهمنظور بهبود عملکرد و افزایش کارایی کارکنان
کمککننده باشد ،بااینحال همچون پژوهشهای دیگر ،دارای محدودیتهایی است که ممکن است تعمیم
یافتههای حاصل از آن را با چالش مواجه سازد .نظر به اینکه تحقیق حاضر ،اثربخشی و کارایی سطوح
مختلف نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی را بر عملکرد کارکنان صنعت بیمه موردبررسی قرار داده و
نیز با توجه به محدود بودن ادبیات پژوهشی در این حوزه ،پیشنهاد میگردد تحقیق مشابهی در سایر
سازمانها و زمینههای شغلی ازجمله صنعت هواپیما ،خودرو ،صنایع تولیدی و غیره انجام شود تا ادبیات
پژوهشی در این زمینه از غنای بیشتری برخوردار و همچنین مشخص گردد که در سایر زمینههای شغلی،
کدامیک از سطوح سهگانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی کارکنان
مؤثرتر است .از طرف دیگر ،با توجه به اینکه در این پژوهش ،نظام پشتیبانی الکترونیکی درونزا در قالب
اشارههای راهنما به کارکنان ارائه شده بود (اطالعات پشتیبانیکننده از هر مرحله از انجام وظیفه شغلی
در محیط صدور بیمهنامه بدنه تلفیق و بهصورت خودکار به نمایندگان ارائه میشد) ،لذا توصیه میگردد
در تحقیق دیگری ،نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درونزا ،در قالب ویزاردها یا راهنمای متخصص/
نظام مشاوره طراحی و ارائه و اثربخشی و کارایی آن با سایر سطوح نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر
عملکرد کارکنان موردبررسی قرار گیرد .محدودیت دیگری که میتوان برشمرد این است که سطوح
سه گانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در این پژوهش به کارکنانی ارائه شد که به لحاظ دانش و
تجربه شغلی ،مبتدی بوده و از جهت میزان فروش ،جزء نمایندگانی به شمار میآمدند که فروش کمی
در رشتههای مختلف بیمهای داشتند .لذا پیشنهاد میشود در مطالعه دیگری ،سطوح سهگانه نظام
پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در رابطه با کارکنان خبره و نیز مدیران با یکدیگر مقایسه گردد تا معلوم
شود کدامیک از سطوح نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی به بهبود عملکرد و افزایش کارایی این دسته
از کارکنان سازمان میانجامد .بهعالوه ،در مطالعه حاضر ،سطوح سهگانه نظام پشتیبانی عملکرد
الکترونیکی ،به لحاظ اثربخشی بر بهبود عملکرد کارکنان و نیز افزایش کارایی آنها ،با یکدیگر مقایسه
شدند ،بنابراین نتایج حاصل از این تحقیق ،به سایر متغیرهای تأثیرگذار بر بهبود عملکرد سازمانی ازجمله
سودآوری ،نرخ بازگشت سرمایه ،رضایت شغلی ،کیفیت خدمات و رضایت مشتری قابلتعمیم نمیباشد.
به همین جهت ،توصیه میگردد در پژوهش دیگری ،اثرگذاری سطوح درونزا ،برونزا و بیرونی نظام
پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر متغیرهای دیگری همچون سودآوری ،نرخ بازگشت سرمایه ،رضایت
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 کیفیت خدمات و رضایت مشتری موردمطالعه قرار گیرد تا تعیین شود کدامیک از سطوح نظام،شغلی
. اثرگذارتر است،پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر متغیرهای مذکور
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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل شایستگی های مدیران جهت ایجاد مزیت رقابتی در سازمان بوده و این تحقیق به
صورت ترکیبی انجام شده و بخش کیفی بصورت اکتشافی و بخش کمی بصورت توصیفی-پیمایشی بوده و دادههای کیفی از
طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته از  15نفر مدیران ،افراد خبره و اعضای هیات علمی به روش نمونهگیری هدفمند و قضاوتی
تا اشباع نظری جمعآوری شده و برای بررسی پایایی دادههای کیفی ،نمونهای از متون برای کدگذاری به فرد خبره دیگر داده
شد و نتایج کدگذاری وی با کدگذاری محقق مقایسه شد .حدود  %86توافق بین دو کدگذاری وجود داشته است .در بخش
کمی دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته از تعداد  322نمونه که براساس روش کوکران تعیین شده از جامعه
آماری پژوهش که شامل مدیران شرکتهای صنعتی و تولیدی استان قزوین بوده ،جمعآوری شده است .نتایج حاصل از بررسی
پایایی پرسشنامه نشان می دهد که میزان ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده در تمامی موارد بزرگتر از  0/7است .مدل
پژوهش براساس یافتههای کیفی شامل مقولههای شایستگی فردی با  30مفهوم ،شایستگی میان فردی با  15مفهوم ،شایستگی
مدیریتی با  18مفهوم ،شایستگی تخصصی مدیران  18مفهوم ،و مقوله مزیت رقابتی با  13مفهوم شناسایی و تعیین شده و با
استفاده از معادالت ساختاری برازش و آزمون شده است و بر مبنای نتایج به دست آمده از پژوهش ،شایستگیهای مدیران در
مقولههای شایستگیهای فردی و میان فردی ،مدیریتی و تخصصی مدیران با مفاهیم و زیر مجموعه خاص هر مقوله شناسایی
و تاثیرات آنها بر روی مقوله مزیت رقابتی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته که نتایج پژوهش نشان می دهد بر مزیت رقابتی
در سازمان تاثیر معناداری دارند.
کلیدواژهها :شایستگیهای مدیران ،مزیت رقابتی ،شرکتهای صنعتی و تولیدی

 -1دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران( .مسئول
مکاتبات)e.a.esmaeil2019@gmail.com
 -2گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 - 3گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 - 4گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال نهم ،شماره  ،32بهار 1401

112

مقدمه
امروزه درشرایط کنونی مورد عنایت و توجه قرار دادن منابع انسانی و توانمندسازی و توسعه آن از
راهبردیترین و ارزشمندترین اهداف سازمانها به شمار میرود .به طوریکه منابع انسانی هسته اصلی
توانایی و دانش افزایی سازمانها در عرصه کالس جهانی می باشد .انسان در سازمان ،محور و کانون توسعه
و رشد بوده و می تواند موجب رشد و بالندگی سازمان را فراهم نماید .در محیطی که تغییرات با شتاب
فراینده ای در حال انجام بوده ،مدیران با جهانی شدن کسب وکار ،تغییرات سریع فناوری و رقابت مبتنی
بر شایستگی برای جذب و استفاده از استعدادها مواجهاند .بنابراین جذب و مدیریت بهینه و کارآمد
سرمایه های انسانی در ابعاد و کارکردهای مختلف منابع انسانی در سازمانها باید مورد توجه جدی و
هوشمند قرارگیرد.
به اعتقاد اکثر اندیشمندان مبنای موفقیت سازمانها منابع انسانی شایسته و کارآمد بوده ،منابع انسانی
ج زء منابع تقلید ناپذیر ،کمیاب و راهبردی سازمانها بوده ،اگر منابع انسانی سازمانها کارآمد و مطلوب
نباشد نه تنها مزیت و برتری محسوب نمیشود ،بلکه باعث نابودی سازمانها خواهد شد .بنابراین هریک
از منابع انسانی در سطوح مختلف پستهای سازمانی به ویژه مدیران ،نقش خاص خود را در نیل به اهداف
سازمانها دارند .همانطورکه عنوان گردید در این میان مدیران نقش کلیدی و راهبردی در موفقیت سازمانها
دارند .مساله اصلی این پژوهش در این است که مدیران باید چه شرایط و ویژگیهایی در قالب مجموعه
شایستگیها داشته باشند؟ و نقش و تاثیر آنها در تحقق اهداف و ماموریت سازمان مثبت باشد و بتوانند
مزیت رقابتی برای سازمان در بین رقبا ایجاد نمایند .اگر شایستگیهای مدیران در سطوح مختلف مدیریتی
به درستی شناسایی شود و مدیران براساس این شایستگیها در پستهای مدیریتی قرار گیرند ،بدون تردید
سازمان در رسیدن به ا هدافش موفق خواهد بود و با کسب توانمندی و قدرت خاصی ،رهبری بازار را در
حوزه فعالیت خود در دست خواهد داشت .مدیران سازمانها و شرکتها با داشتن شایستگیهای مدیریتی
می توانند موجب مزیت رقابتی در سازمان بشوند و آن را ارتقاء دهند و این شایستگیهای مدیریتی ،اثر
مست قیمی از طریق مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانها دارد )1( .در حال حاضر شرکتها و سازمانهایی
علی الرغم داشتن انبوهی از نیروی انسانی و داشتن مدیران در رده های مختلف مدیریتی ،در عرصه رقابت
و فعالیت خود موفق نیستند .بنابراین مشکل اصلی این سازمانها عدم بکارگیری نیروی انسانی بخصوص
مدیران براساس شایستگی های اجتناب ناپذیر و ضروری در زمینه فعالیت سازمان و شرکت میباشد.
بنابراین باید نقشه جامع شایستگیهای مدیران درمناصب مدیریتی شناسایی و طراحی شود .افراد براساس
این شایستگیها گزینش و برنامههای توسعه و آموزش اجرا شود و ارزیابیهای عملکردی افراد براین
اساس انجام شود و بازخوردهای الزم به آنها جهت افزایش کارآمدی و ارتقای بهرهوری داده شود .طراحی
و بکارگیری مدل و الگوهایهای شایستگی به عنوان یکی از روشهای کارآمد و رایج جهت پرورش،
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استخدام ،سرمایهگذاری و تعالی سرمایه انسانی برتر و شایسته و شایستهگزینی در اکثرکشورهای
پیشرفته دنیا شناخته شده است ،درکانون توجه قرار گرفتن نقش شایستگیهای مدیران و منابع انسانی
میتواند موجب پویایی و تعالی سازمانی و در سطح ملی درآمدزایی بیشتر و رشد و توسعه اقتصادی کشور
شود ،عدم توجه و نادیده انگاشتن گزینش و انتصاب مدیران شایسته درحوزه های مختلف نیزمیتواند
به از دست رفتن فرصتها ،اتالف منابع و شکست سازمانها در عرصه رقابت بین المللی منجر شود)2( .
هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی وتبیین عوامل کلیدی تعیین کننده شایستگیهای مدیران درابعاد
گوناگون به همراه مفاهیم و مولفههای آنها با هدف ایجاد و ارتقاء مزیت رقابتی در سازمان بوده و بر این
اساس مدل و الگوی جامع شایستگی مدیران جهت ایجاد و ارتقای مزیت رقابتی در سازمان طراحی و
ارائه شده که با استفاده از این مدل میتوان به گزینش و انتخاب مدیران و پرورش و توسعه مدیران
برمبنای شایستگی های تعیین شده و سایر کارکردهای حیاتی سازمان تحقق بخشید .در گام نهایی مدل
و الگوی طراحی شده برازش و اجرای آن بر مبنای دادههای جمع شده از جامعه آماری پژوهش(مدیران
بازرگانی واحدهای صنعتی و تولیدی) انجام شده است.
سواالت پژوهش:
 -1ابعاد ،مولفهها و شاخصهای شایستگیهای فردی ،اجتماعی (میان فردی) ،مدیریتی و تخصصی
مدیران کدامند؟
 -2تاثیر و رابطه عوامل و مولفههای شایستگیهای مدیران بر ابعاد شایستگیهای فردی ،میان فردی،
مدیریتی و تخصصی مدیران چیست؟
-3مولفهها و شاخصهای مزیت رقابتی در سازمانهای تولیدی و صنعتی چیست؟
 -4تاثیر و رابطه ابعاد شایستگیهای فردی ،اجتماعی (میان فردی) ،مدیریتی و تخصصی مدیران بازرگانی
بر مزیت رقابتی در سازمانهای تولیدی و صنعتی چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفاهیم و تعاریف شایستگی سبقه بسیار طوالنی دارد و بررسی منابع موجود در مفاهیم شایستگی ،نشان
میدهد هریک از اندیشمندان از دریچهای خاص به تبیین و تشریح آن پرداختهاند .بطوریکه ریشه حرکت
شایستگی به کار کاتز در سال  1950برمیگردد .اگرچه او از عبارت شایسته یا شایستگی استفاده نکرده،
اما یک چارچوبی برای تشخیص عملکرد موثر مدیران بر مبنای مهارتها پیشنهاد کرده است .مهارت بعنوان
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یک توانایی که میتواند توسعه داده شود و ذاتی نیست ،تعریف شده است و چیزی که در عملکرد آشکار
میشود و صرفا بالقوه نمیباشد)3(.
1
قبل از سال  ،1953دیوید مککللند اندیشمند آمریکایی برای اولین بار یک ویژگی انسانی که او
شایستگی نامید را مورد پذیرش قرار داد .شایستگی یا خصوصیات فردی برای اولین بار در اوایل سال
 1970به وسیله او مطرح گردید و در قالب گزارههای قابل توجهی از عملکرد و موفقیت کارمند شناخته
شده است .شایستگی ب ه یک قابلیت کاربردی و یا استفاده از دانش یا نقش معین ،به طور موفقیت آمیز
اطالق می شود .وی شایستگی را ابزاری تعریف میکند که میتوان به وسیله آن فرد دارای عملکرد باال
را از افراد دیگر که عملکرد آنها در حد نرمال و متوسط است ،تشخیص داد )4( .رابرت وایت در سال
 1951و بعدها ریچارد بویاتزیس ،2ساین اسپنسر 3و دیوید الریچ 4به طور قابل مالحظهای مفهوم شایستگی
را برای بقای سازمان و نگهداری مزیت رقابتی توسعه دادند.
از طرف دیگر یکی از تعاریف مورد پذیرش در میان محققان ،تعریفی است که پری )1998(5ارائه است.
وی شایستگیها را مجموعهای از دانش ،مهارتها و نگرشها تعریف میکند که بخش عمدهای از شغل فرد
را تحت تأثیر قرار میدهند و با عملکرد شغلی افراد همبستگی دارند)5( .
بویاتزیس شایستگی را بر مبنای قابلیت و توانایی تعریف میکند که در یک فرد وجود دارد و موجب
می شود در فرد رفتارهایی ظاهر شود که تقاضا و نیازهای شغلی را در کنار مولفههای محیط سازمانی
پوشش داده و نتایج مطلوبی را حاصل میکند و شایستگیها را توانایی و قابلیت رفتار انسانی برای رسیدن
به الزامات شغلی تعریف میکند )6( .اسپنسرو اسپنسر 6شایستگی را یک ویژگی و خصوصیت مهم و
اساسی تعریف میکند که موجب عملکرد برتر و کارایی و اثربخشی فرد دریک شغل میشود )7( .دوبویس
شایستگیها را مجموعهای از ویژگیها و توانمندیهایی همچون دانش ،مهارتها ،الگوهایی فکری و مانند
اینها میداند که وقتی که به تنهایی یا با ترکیبی از سایر ویژگیها به کار برده میشوند ،موجب عملکرد
مطلوب و برتر افراد سازمان میشود)8(.
1 David McClelland
2 Richard Boyatzis
3 Signe Spencer
4 David Ulrich
5Parry
6Spencer and Spencer
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در تعریفی دیگر وزارت کار آمریکا و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) شایستگی را مجموعه-
ای از مهارتها ،دانش مرتبط و نگرشهایی میدانند که یک فرد را قادر و توانمند میسازد تا وظایف یا
فعالیتهای مربوط به یک شغل یا کار خاص را به طور موفقیت آمیزی انجام دهد)9(.
ودرلی (2005)1شایستگی را مجموعهای از دانش ،تواناییها ،مهارتها و سایر ویژگیهای شخصیتی می
داند)10(.
مکالگان بیان میکند که شایستگی حوزه ای از دانش یا مهارت است که برای ایجاد خروجیهای کلیدی،
حیاتی هستند و کلمپ ( )1980شایستگی را مشخصه بنیادینی میداند که به عملکرد اثربخش یا برتر
در شغل میانجامد)11(.
هافمن 2با بررسی و تحقیق بر ادبیات گذشته برای تعریف شایستگی سه نکته را بیان کرده است)12( :
 -1صالحیتها و ویژگیهای اساسی شخص
-2رفتارهای قابل مشاهده
 -3استاندارد نتایج عملکرد فردی
به این ترتیب با توجه به تعاریف ارائه شده از مفهوم شایستگی توسط تعدادی از اندیشمندان ،میتوان
شایستگی را مشخصههایی تعریف نمود که افراد آنها را برای کسب عملکرد مطلوب به طور مناسب و
سازگار استفاده میکنند .این مشخصهها دانش ،مهارتها ،تواناییها و خصیصههای فکری را در بر دارند.
بنابراین دانش همان اطالعاتی در مورد درك نظری و عملی یک موضوع است که از طریق تجربه یا
آموزش به دست میآید .مهارت ،استفاده و بکارگیری از دادهها و اطالعات با چیرگی یدی ،کالمی یا ذهنی
است .توانایی به معنی قدرت کافی ،به ویژه یک صفت فیزیکی و ذهنی ،برای انجام یک کار است .میتوان
نتیجه گرفت شایستگیها مبنا و اساس فعالیتهای منابع انسانی را در سازمان فراهم میکند و هرگونه
موفقیت ،بالندگی و ایجاد و ارتقای مزیت رقابتی سازمان مبتنی بر مجموعه شایستگیهای منابع انسانی
به خصوص مدیران در سطوح مختلف میباشد.
همانطورکه عنوان گردید بر اساس تعاریف ارائه شده توسط صاحب نظران ،مشاهده میگردد ،مفهومی
که تقریبا در تمام تعاریف مستتر بوده و به آن تاکید شده شایستگی را مجموعهای از توانمندیها و
قابلیتهایی تشریح کرده که در کلیه سازمانها منابع انسانی در انجام اثربخش وظایف خود نیازمند آن می
باشند.
انواع شایستگیها :با توجه به مفاهیم و تعاریفی که برای شایستگی از دیدگاه اندیشمندان مختلف ارائه
گردیده ،میتوان آنها را به دستهها و گونههای متفاوت به شرح جدول شماره  1تقسیم کرد.

1 Weatherly, L. A
2 Hoffman
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جدول شماره -1گونه شناسی شایستگیها براساس نظرات پژوهشگران

پژوهشگر

سال

بویاتزیس

منبع

گونهشناسی شایستگیها

1982

شایستگیها به عنوان خصیصهها و ویژگیهای موجب عملکرد اثربخش یا برتر

6

1990

تقسیم شایستگیها به دانش و مهارتها برای انجام اثربخش یک وظیفه خاص

13

اسپنسر و
اسپنسر

1993

گروهبندیشایستگیهای مدیران به فردی ،مدیریتی و تخصصی

7

یونیدو

2002

شایستگیها به سه دسته اصلی شایستگیهای مدیریتی ،عمومی و وظیفهای یا فنی
تقسیم شده است.

9

2002

شایستگیها را به دو گروه مرکزی و میانی تقسیم شده که شایستگیهای اصلی را باید
همه کارکنان داشته باشند و شایستگیهای میانی درسطح بعدی قرار گرفته است.

14

2012

شایستگیها به دوگروه عمده شایستگیهای اولیه و شایستگیهای ثانویه تقسیم شده
است.

15

روبوتام و
4
ژوب

2013

تقسیمبندی شایستگیها به دو دسته اصلی شایستگیهای سخت مبتنی بر دانش و
مهارت و نرم مبتنی بر الگوهای رفتاری و نگرش محور

8

بحروانی

2017

گروهبندی به چهار گروه شایستگیها الف :فراگیر و عظیم(متا) این شایستگیها شامل
انگیزهها و خصیصه ها می باشند ب :شناختی ،به دانش مفهومی افراد مربوط می شوند.
ج :اجتماعی ،به نگرشهای میان شخصی و رفتارهای افراد و توانایی آنها برای تعامل موثر
با افراد مرتبط می شوند .د :عملیاتی شامل مهارتها

3

2019

شایستگیها به چهار گروه شایستگیهای وظیفهای ،ارتباطی ،مدیریتی و رفتاری تقسیم
شده است.

16

1399

شایستگیهای مبتنی بر هوش ،هوش در شایستگیهای فردی نقش اساسی دارد و
همواره درکانون توجه پژوهشگران قرار گرفته و شاخص مهم ارزیابی سطح شایستگی

1

کوئین

2

راشاول

کرایکوویکووا
3

5

تارسیسیو
قلیپور

17

بوده و یا در ایجاد شایستگیها بسیار تاثیرگذار می باشد.

1

Quinn
2 Rashawel
3 Krajcovicova
4 sub and robetham
5 Tarcisio
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مدلهای شایستگی 1مدل شایستگی چارچوبی برای نظم بخشیدن به مجموعهای از مهارتها و رفتارهایی
است که بر کیفیت کار افراد تأثیرمیگذارند .مدل شایستگی نشان میدهد افراد باید چه کارهایی انجام
بدهند تا بتوانند وظایف و مسئولیتهایشان را بهطور مؤثر اجرا کنند .با اینکه این تعریف بهنظر ساده
میرسد ،اما نقش مدل شایستگی در طراحی سازمانی بسیار مهم است )18(.در حقیقت ،به این دلیل که
امروزه رقابت بین افراد با استعداد در بازار کار باال گرفته است ،خیلی از سازمانها به مدلهای شایستگی
به عنوان مدیریت استعداد به روشی اساسی و مؤثر نگاه میکنند و آنها را برای استراتژی سازمان مهم
میدانند)15( .
شایستگیهای مدیران :شایستگیهای مدیران دارای ابعاد گستردهای بوده و گروهی از آنها شایستگیهای
فردی و گروه دیگر شایستگیهای مدیریتی و تخصصی هستند .شایستگیهای مدیران مجموعهای از
فعالیتها ،دانش ،مهارتها یا نگرشها و مشخصههای شخصی الزم برای بهبود عملکرد مدیریت هستند.
اسپنسر و اسپنسر ( )1993شایستگیهای مدیران را زیر مجموعه خاصی از شایستگیها میداند که برای
مدیران مهم هستند هلریِگل و همکاران )  ( 2008بیان کردند که شایستگیهای مدیران مجموعه دانش،
مهارتها ،رفتارها و نگرشهایی هستند که به اثربخشی شخصی آنان کمک میکند بویاتزیس ) (1982
استدالل میکند که در دوران رقابتی شایستگیهای مدیران مشخصههای اساسی یک فرد برای عملکرد
برتر هستند)3( .
پوچتوسکی 2مجموعهای از شایستگیهای مدیریتی را به شرح زیر تقسیم کرده است:
شایستگیهای آستانه :3این نوع از شایستگی ها برای عملکرد مناسب یک شغل مشخص ضروری می
باشند .مانند دانش ،مهارت ها و در خصوص حل مساله ،ارتباطات و انجام روابط و استفاده از مشاوره
مدیرحرفهای .همانطورکه مشهود است این شایستگیها به نوعی شایستگیهای اولیه و پایهای هستند که
برای انجام حداقل وظایف برای افراد ضروری می باشند.
شایستگیهای خاص (متمایز) 4:شایستگیهایی که داشتن آنها یک کارمند اثربخش را از دیگران متمایز
می کند .اینها شامل نگرش ها ،انگیزه ها و ارزشها میباشند .این شایستگیها در مدیران شامل رهبری،
یکدلی ،آمادگی برای یادگیری ،تحمل ابهام ،تمرکز بر خالقیت ،گرایش به آینده و آگاهی به ارزشها
میباشد .داشتن این شایستگیها مدیران را از افراد خاصتر میسازد و کارائی و عملکرد آنها را باالتر از
سایر افراد قرار میدهد)16(.

1 Competency models
2 Pocztowski
3 threshold competencies
4 differentiating competencies
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پیرامون شایستگی و الگوها و مدلهای آن مطالعات و تحقیقات متعددی در نقاط مختلف جهان
صورت پذیرفته در ادامه به مقایسه نتایج و یافتههای تعدادی از پژوهشهای انجام شده و مرتبط با این
پژوهش به شرح جدول شماره  2می پردازیم:
جدول شماره  -2مقایسه نتایج و یافته پژوهشهای انجام شده در خصوص شایستگی

منبع

پژوهشگر

عناصر
شایستگی

نتایج و یافتهها

بارنی1
()1991

ویژگیهای برتر منابع انسانی

موجب مزیت رقابتی در درون یک شرکت شده
و این منابع غیر قابل تقلید ،با ارزش و نادر است.

بویاتزیس
()2011

خصیصههای فردی ،دانش ،مهارت
فنی

شایستگیها موجب عملکرد اثربخش مدیران در
سرتاسر سازمان می شود.

کونیگزفلد2
()2012

دانش ،مهارتها ،و رفتار افراد

موجب اثربخشی وظایف درسازمان شده و
کاربردهایی برای توسعه برنامههای متناسب
آموزشی برای بهبود مدیریت ،استخدام ،پاداش
و ارتقاء مدیران و پیش بینی عملکرد شغلی
دارد.

سیسیل آر
تورس3
()2012

شریکاستراتژیک،رهبر ،قهرمان
کارمند ،متخصص فنی و مشاور در
تغییر

الزمه عملکرد برتر در سازمان وجود این
شایستگیها میباشد.

21

بریر4
()2014

انطباقپذیری ،مهارتهای مدیریتی،
ارتباطات ،مهارتهای بین فردی،
رهبری ،اخالق ،دانش شبکهسازی،
ساختن ظرفیت و مدیریت تغییر

این شایستگیها برای موفقیت مدیران پروژههای
بین المللی الزامی میباشد.

22

سپهوند و
همکاران

دانشفنی ،انعطافپذیری ،رضایت،
اخالق حرفهای ،خالقیت و تعهد

این شایستگیها موجب مزیت رقابتی پایدار در
سازمان می شود.

23

19

6
20

1 Barney
2 Koenigsfeld
3 Cecil R Torres
4 Brière
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119

()1394
عباسپور و
همکاران
()1395

ادراکی ،فردی ،میان فردی،
اجرایی ،سازمانی تخصصی ،تحلیلگر
محیطی

شایستگیهای مورد نیاز الگوی شایستگیمدیران

پور زارع و
همکاران
()1395

انعطافپذیری با ابعاد درونی،
رفتاری و رابطهای

این عناصر بدست آمده موجب مزیت رقابتی در
سازمان میشود.

بحروانی
()2017

فردی-فکری مجموعه
ابرشایستگی ،فردی-عملیاتی
مجموعه شایستگی اجتماعی،
حرفهای-فکری مجموعه شایستگی
شناختی و حرفهای مجموعه
شایستگی وظیفهای

موفقیت مدیران وابسته به شایستگیهای ارائه
شده میباشد.

رنگریز و
همکاران
()1396

رهبری استراتژیک ،قابلیت سازی،
ثابت قدم و مصر در موفقیت

این مضامین با ابعاد خاص خود بعنوان الگوی
شایستگیهای مدیران کارکردی ارائه شده است.

قهرمان تغییر و فرهنگ ،مفسر و
تحلیلگر ،مدیریتسازگاری ،انسجام
گر تکنولوژی و رسانه

عملکردشرکتبا شاخصهایعملکردکارکنان،
عملکرد عملیاتی و عملکرد بازار و مالی با درنظر
گرفتن متغیر میانجی چرخه عمر شرکت به این
شایستگیها وابسته است.

آراسته و
همکاران
()1397

ویژگی شخصیتی ،مهارت ،توانایی،
اعتبار عمومی ،نگرش و بینش،
دانش ،اعتبار حرفه ای

این هفت شایستگی به عنوان مهمترین
شایستگی مدیران روابط عمومی موجب
اثربخشی و کارائی میشود.

2

دانش ،مهارت ،تخصص ،مهارتهای
ارتباطی

منابع انسانی با داشتن این شایستگیها و
ویژگیها موجب مزیت رقابتی شده و مزیت
رقابتی هم عملکرد برتر شرکت را رقم میزند.

1

پریکشات
()2018

اوموندی

( )2018

24

25

3

26

27

28

29

1 Prikshat

2Omondi
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تارسیسیو
()2019

بابایی
زکلیکی
()1399

وضعیت اخالقی ، 1حل خالق
مساله ،رهبری ،ارتباطات ،بودجه
بندی و کنترل هزینه ،تکنولوژی
اطالعات ،قرارداد امور قانونی،
فرایند تقاضا و سفارش و آشنایی
به زبان خارجی

120

شایستگیهای تخصصی مورد نیاز در مدیریت
سوپرمارکتهای زنجیرهای با درجه اهمیت باال
میباشد.

توان تحلیلی ذهنی ،هوش فرهنگی ،اینها شایستگیهای حیاتی مدیران بازاریابی بین
توانایی های میان فردی و نتیجه الملل میباشدکه اثر مثبت و معنی داری
گرایی ،دانش و آگاهی ،توان برپیامدهای بهبود تصویر برند ملی ،افزایش
اعتماد به مدیران و افزایش صادرات را دارند.
مدیریتی و مهارت بازاریابی

16

2

مزیت رقابتی نیز از موضوعات مهمی می باشد که برخی از پژوهشگران در کنار موضوعات مختلف
علمی به آن پرداختهاند .آنچه که در مفهوم مزیت رقابتی مورد تاکید بوده شامل مجموعه عوامل یا
توانمندیهایی است که همواره شرک ت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر میسازد .به عبارتی،
مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر
سازمان ها مینماید و رقبا نمیتوانند به راحتی از آن تقلید کنند که مهمترین محرك و عامل آن منابع
انسانی به ویژه مدیران میباشند(.)19
شناسایی و تعیین شایستگیهای مدیران همواره مورد توجه پژوهشگران داخلی و خارجی بوده و هریک
بر اساس معیارها و شاخصهایی به بررسی و تبیین شایستگیها پرداختهاند .بررسی نتایج این پژوهشها
نشان میهد که در هیچکدام از آنها بطور مشخص و مجزا به بررسی نقش و تاثیر مجموعهی شایستگیها
بر ایجاد و ارتقاء مزیت رقابتی پرداخته نشده و صرفا شایستگیهای مدیران به گروهها و مجموعههای
مختلف تقسیم شده و از جامعیت الزم برخوردار نمیباشد .در این پژوهش با رویکرد نوآورانه موضوع
شناسایی و نقش شایستگیهای مدیران بر ایجاد مزیت رقابتی مورد پژوهش قرارگرفته است.
روش پژوهش
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات اکتشافی و جامعة آماری پژوهش ،برای
جمع آوری داده های کیفی با هدف اصلی طراحی و تبیین مدل شایستگیهای مدیران با هدف ایجاد
مزیت رقابتی در سازمان شامل مدیران ،افراد خبره و اعضای هیات علمی با رشتهها و گرایشهایی مرتبط

moral postur

1
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می باشد و انتخاب نمونه در بخش کیفی پژوهش ،روش نمونهگیری هدفمند و به صورت قضاوتی انجام
شده و تا اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختاریافته با  15نفر صورت پذیرفته است.
فرایند تحلیل داده های کیفی ،به این صورت انجام گرفت که برای آماده سازی دادههای جمع آوری
شده به صورت مصاحبه ها ،ابتدا متن مصاحبه ها به صورت نوشتاری تبدیل گشت و سپس برای این که
داده ها در مقوله ها دسته بندی شود واحد تحلیل مشخص گردید که در این تحقیق «موضوع» میباشد
و متنهای پیاده شده بر اساس موضوعاتشان کدگذاری شدند .بدین گونه که بر اساس مبانی نظری لیست
اولیه ای از مقوله ها فراهم گردید .پس از تعریف مقوله های اولیه ،مصاحبه ها کدگذاری گردیدند و در
این مرحله کدگذاری ها مورد کنترل و پایایی سنجی قرار گرفتند و برای این منظور دو نمونه از مصاحبهها
توسط کدگذار دیگری ،کدگذاری گردید و بعد از تأیید پایایی کدگذاری ها ،مصاحبهها بشکل کامل
کدگذاری شدند .فرایند آماده سازی ،تعریف واحد تحلیل ،کد گذاری ،آزمایش طرح کدگذاری ،کدگذاری
همه متن ،ارزیابی کردن انسجامِ یافته ها ،استخراج نتایج و گزارش روش و یافته ها انجام گرفته است.
روایی و پایایی داده ها ی کیفی و شیوه تحلیل آنها :برای این منظور و به جهت ایجاد قابلیت اعتماد1
سعی گردید که سواالت تحقیق با پشتوانه ادبیات و پیشینه تحقیق ایجاد و تهیه گردیده و چند مرحله
توسط خبرگان سنجش و تایید گردد .در این تحقیق برای بررسی پایایی ،نمونه ای از متون برای کدگذاری
به فرد خبره دیگر داده شد و نتایج کدگذاری وی با کدگذاری محقق مقایسه شد .نتیجه این شد که از
مجموع پنجاه و سه کدی که توسط محقق برای دو مصاحبه اول و دوم تعیین شده بود ،تعداد چهل و
شش کد با کدهای تعریف شده برای این دو مصاحبه توسط کدگذار دوم ،مشترك بودند که در حدود
 86%توافق بین دو کدگذاری وجود داشت و این موضوع نشانگر توافق باالی کد گذاریهای انجام شده
است .تحلیل بخش کیفی با استفاده از نرم افزار اطلس تی ای 2انجام شده است.
در بخش کمی ج امعه آماری مدیران واحد صنعتی و تولیدی بودند که با توجه به میزان تجانس و
همگونی در هر جامعه آماری ،برای برآورد حجم نمونه در این تحقیق از روش فرمول کوکران استفاده
شده و برآورد حجم نمونه با میزان خطای نوع اول برابر  0.05و میزان خطای نمونه گیری برابر 0.05
میزان تعداد  322نمونه برآورد شده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه بسته محقق ساخته از جامعه
آماری بصورت حضوری ،غیرحضوری شامل (مکاتبه ای ،تلفنی و الکترونیک) جمع آوری شده است .برای
تحلیل دادههای کمی تحلیل روش عاملی تاییدی( 3)CFAبا نرم افزارهای  SPSSو  LISRELاستفاده
شده است.

1 Reliability
2 Atlas TI
3 confirmatory factor analysis
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روایی و پایایی داده ها ی کمی :در پژوهش حاضر به منظور سنجش اعتبار صوری نظرخواهی و مصاحبه
با تعدادی از افراد مطلع و متخصص و همچنین اساتید وصاحب نظران مدیریت در مورد اعتبار یا عدم
اعتبار سواالت انجام پذیرفت و تمامی سواالت قابل فهم و پاسخگویی بود .بنابراین پرسشنامه کمی خبرگان
علمی و کاربردی اعتبار صوری دارد.
در این پژوهش برای سنجش اعتبار محتوا از  15ارزیاب و خبره استفاده گردید؛ حداقل مقدار قابل
قبول نسبت اعتبار محتوا با این تعداد ارزیاب بر اساس جدول الوشه 0/49 ،1می باشد .پس از تحلیل
پاسخ های خبرگان ،پرسشنامه نهایی تنظیم و تایید گردید و با توجه به دالیل فوق دارای اعتبار مناسب
بوده و می توان به اعتبار و در پژوهش حاضر برای ارزیابی و سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای
کرونباخ برای کل پرسشنامه استفاده شد .چون پرسشنامه به صورت طیف لیکرت طراحی شده و در واقع
از نوع نگرش سنج می باشد ،به همین جهت مناسبترین روش برای محاسبه اعتبار ،ضریب آلفای کرونباخ
است .نتایج حاصل از بررسی پایایی پرسشنامه نشان میدهد که میزان ضرایب آلفای محاسبه شده در
تمامی موارد بزرگتر از  0/7است که نشان می دهد پرسشنامه مورد استفاده از پایایی الزم برخوردار می
باشد.
تجزیه و تحلیل یافتهها
با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته و اکتشافی با خبرگان در دو گروه مدیران مجرب واحدهای
تولیدی و صنعتی و سازمانهای ذیربط و اساتید دانشگاهها و بررسی وکاوش با استفاده از رویکرد پژوهش
کیفی تحلیل محتوا ،شایستگیهای مدیران در چهار گروه شایستگیهای فردی ،میان فردی(اجتماعی)
مدیریتی و تخصصی مقوله بندی و مولفهها و مفاهیم آنها بر مبنای تجزیه و تحلیل مصاحبههای انجام
شده به شرح جدول شماره  3بدست آمد.
جدول شماره -3مقولههای اصلی و مولفههای آنها حاصل شده از نتایج پژوهش کیفی

مقولههای اصلی
(شایستگیهای مدیران)

مولفههای(مفاهیم) حاصل شده از نتایج پژوهش کیفی
تاب آوری احساسی ،انگیزش موثر ،یادگیری و توسعه فردی ،ابتکار عمل ،خودکنترلی ،صبر و
بردباری ،موفقیت گرا ،همت و سخت کوشی ،اعتبار ،تعهد و مسئولیت پذیری ،عزت نفس،
هدفگرایی ،خود مدیریتی ،بهره هوشی باال ،خالقیت و نوآوری ،انعطاف پذیری ،شفافیت ،ریسک

lawshe

1
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شایستگیهای فردی

پذیری ،تفکر سیستمی ،عمل گرایی ،تفکر راهبردی ،اخالق حرفهای ،خوش بینی ،قانون گرایی،
خودگشودگی ،وجدانکاری ،اشتیاق ،تفکر تحلیلی ،رفتار نامتناقض ،نقد پذیری

شایستگیهای میان فردی
(اجتماعی)

ارتباطات موثر ،هوش فرهنگی ،شبکه و ائتالف سازی ،مدیریت تعارض ،تیم سازی ،شنود
موثر ،متقاعدسازی ،مذاکره ،هوش اجتماعی ،هوش هیجانی ،آگاهی سیاسی ،نفوذ و تاثیر،
حمایت گری ،اعتماد سازی

شایستگیهای مدیریتی

شایستگیهای تخصصی

مدیریت عملکرد ،مدیریت زمان ،مدیریت جلسات ،مشاوره گری ،تحلیل گری مدیریتی،
تصمیمگیری ،مدیریت آینده ،برنامهریزی ،مدیریت اخالقی ،رهبری با رویکرد استراتژیک،
هدایت کننده پارادکس ،قهرمان تغییر و فرهنگ ،تحلیل و حل مساله ،مدیریت توسعه
سازمانی ،مدیریت ابهام ،مدیریت هزینه ،مدیریت بحران ،مدیریت عدالت سازمانی
هدف گذاری فروش ،گزینش بازاریاب و فروشنده ،تحلیل کالن صنعت ،دانش فرایند و محصول،
مدیریت پروژه ،شناخت بازار ،فناوری اطالعات در حوزه بازرگانی ،شم تجاری ،مفسر و تحلیل
گر امور بازرگانی ،مدیریت روابط مشتری ،آشنایی با قوانین و مقررات و اسناد مالی ،تحلیل
تقاضا ،آشنایی با زبان خارجه تجاری ،تحلیل محیطی ،برنامه ریزی استراتژیک ،مدیریت
آمیخته بازاریابی ،مدیریت و تحلیل رفتار مصرف کننده ،شبکه ارتباطی با سفارتخانه ها

(مدیران بازرگانی)
مزیت رقابتی

کیفیت محصوالت و خدمات ،کانال های توزیع کارآمد محصوالت ،نوآوری و خالقیت در
محصوالت و خدمات ،فن آوری باال ،تبلیغات و بازاریابی اثربخش ،مشتری مداری و رضایت
مشتریان ،شهرت و اعتبار ،انعطاف پذیری ،مدیریت دانش ،داشتن منابع انسانی متعهد و
کارآمد ،سهم و اندازه بازار و سود آوری

همانطورکه داده های جدول شماره  3نشان می دهد تعداد  30مولفه برای متغییر شایستگی فردی،
تعداد  15مولفه برای متغیر شایستگی میان فردی ،تعداد  18مولفه برای شایستگی مدیریتی و تعداد 18
مولفه برای شایستگی تخصصی براساس مصاحبه با افراد منتخب خبره شناسایی و تعیین شده و مدل
مفهومی پژوهش به شرح نمودار شماره  1طراحی شده است.
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نمودار شماره  -1مدل مفهومی پژوهش

در پاسخ به سوال شناسایی ابعاد و مولفهها و شاخصهای شایستگیهای فردی ،میان فردی ،مدیریتی و
تخصصی مدیران ،در این پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته از افراد خبرگان و جمعآوری و
تحلیل کیفی دادهها با رویکرد تحلیل محتوا ،مفاهیم اصلی و مولفههای هر یک از شایستگیها مدیران
شناسایی و تعیین گردید .بطوریکه در شایستگی فردی مدیران ،مفاهیم تاب آوری احساسی ،انگیزش
موثر ،یادگیری و توسعه فردی ،ابتکار عمل ،خودکنترلی ،صبر و بردباری ،موفقیت گرا ،همت و سخت
کوشی ،اعتبار ،تعهد و مسئولیت پذیری ،عزت نفس ،هدفگرایی ،خود مدیریتی ،بهره هوشی باال ،خالقیت
و نوآوری ،انعطاف پذیری ،شفافیت ،ریسک پذیری ،تفکر سیستمی ،عمل گرایی ،تفکر راهبردی ،اخالق
حرفهای ،خوش بینی ،قانون گرایی ،خودگشودگی ،وجدانکاری ،در شایستگی میان فردی (اجتماعی)
مفاهیم ارتباطات موثر ،هوش فرهنگی ،شبکه و ائتالف سازی ،مدیریت تعارض ،تیم سازی ،شنود موثر،
متقاعدسازی ،مذاکره ،هوش اجتماعی ،هوش هیجانی ،آگاهی سیاسی ،نفوذ و تاثیر ،حمایت گری ،اعتماد
سازی ،در شایستگی مدیریتی مفاهیم مدیریت عملکرد ،مدیریت زمان ،مدیریت جلسات ،مشاورهگری،
تحلیلگری مدیریتی ،تصمیمگیری ،مدیریت آینده ،برنامهریزی ،مدیریت اخالقی ،رهبری با رویکرد
استراتژیک ،هدایت کننده پارادکس ،قهرمان تغییر و فرهنگ ،تحلیل و حل مساله ،مدیریت توسعه
سازمانی ،مدیریت ابهام ،مدیریت هزینه ،مدیریت بحران ،مدیریت عدالت سازمانی ،و نهایتا در شایستگی
تخصصی مدیران بازرگانی واحدهای تولیدی و صنعتی مفاهیم هدف گذاری فروش ،گزینش بازاریاب و
فروشنده ،تحلیل کالن صنعت ،دانش فرایند و محصول ،مدیریت پروژه ،شناخت بازار ،فناوری اطالعات
در حوزه بازرگانی ،شم تجاری ،مفسر و تحلیل گر امور بازرگانی ،مدیریت روابط مشتری ،آشنایی با قوانین
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و مقررات و اسناد مالی ،تحلیل تقاضا ،آشنایی با زبان خارجه تجاری ،تحلیل محیطی ،برنامهریزی
استراتژیک ،مدیریت آمیخته بازاریابی ،مدیریت و تحلیل رفتار مصرف کننده ،شبکه ارتباطی با سفارتخانه
ها به عنوان مفاهیم و مولفههای مدیران شناسایی گردیدند.
در پاسخ به سوال پژوهشی شناسایی و کاوش مفاهیم و مولفههای مزیت رقابتی در سازمان ،مفاهیم
کیفیت محصوالت و خدمات ،کانال های توزیع کارآمد محصوالت ،نوآوری و خالقیت در محصوالت و
خدمات ،فن آوری باال ،تبلیغات و بازاریابی اثربخش ،مشتری مداری و رضایت مشتریان ،شهرت و اعتبار،
انعطاف پذیری ،مدیریت دانش ،داشتن منابع انسانی متعهد و کارآمد ،سهم و اندازه بازار و سودآوری
شناسایی شده است.
بعد از طراحی مدل پژوهش براساس یافتههای به دست آمده از مصاحبه و بررسی اسناد و مدارك
موجود ،دادهها از طریق پرسشنامه محقق ساخته با تعداد  91سوال از واحد صنعتی و تولیدی استان
قزوین جمع آوری شده است .نرمال بودن متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف
به شرح جدول شماره  4بررسی شده است.
جدول شماره -4نرمال بودن متغیر های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف

شایستگی شایستگی های شایستگی های
شرح
های فردی
تعداد

میان فردی

مدیریتی

شایستگی های
تخصصی مدیران
بازرگانی

مزیت
رقابتی

322

322

322

322

322

4.200

4.091

4.147

4.097

3.800

نرمال

انحراف معیار 0.331

0.370

0.354

0.334

0.419

بیشترین

قدر مطلق 0.104

0.072

0.086

0.142

0.112

تفاوت ها

مثبت

0.054

0.060

0.080

0.095

0.110

منفی

0.104-

0.072-

0.086-

0.142-

0.112-

0.104

0.072

0.086

0.142

0.112

پارامتر های میانگین

آماره کلموروف اسمیرنف
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سطح معنی داری

0.200

0.200

126

0.200

0.017

0.172

جدول شماره  4نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی دارای توزیع نرمال هستند زیرا تمامی آنها
دارای سطوح معنی داری باالتر از  0.05هستند .بنابراین با اطمینان  %95می توان گفت توزیع متغیرها
نرمال است .بنابراین برای بررسی سواالت پژوهش از آزمونهای پارامتریک و برای تحلیل داده ها نرم افزار
لیزرل استفاده شده است.
بررسی متغیرهای مکنون شایستگیهای مدیران :شایستگیهای مدیران که بر اساس یافتههای بخش
پژوهش کیفی شناسایی و تعیین شدهاند با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفته است .دادههای مربوط به متغیر شایستگیهای فردی با  30سوال ،متغیر شایستگیهای میان
فردی( اجتماعی) با  15سوال ،متغیر شایستگیهای مدیریتی با  18سوال و متغیر شایستگیهای تخصصی
مدیران بازرگانی جمعآوری و مورد تحلیل قرار گرفته براساس خروجیهای حاصل شده در نرم افزار لیزرل
دارای شاخصهای مناسب برازش بوده در واقع در مدل برازش یافته بارهای عاملی و تمام رویکرد های
مطالعه معنی داری آنها از اعتبار قاطعی برخوردار هستند .مقادیر ریشه دوم برآورد واریانس خطای
تقریب  RMSEAبا مقدار کمتر از  ، 0/1نیز در اینجا به مقدار قابل قبول رسیده است؛ پس میتوان
پارامترهای برآورد شده در مدل را به لحاظ آماری قابل اتکا دانست و از آن جهت تطابق پذیری نشانگرها
با سازههای مورد مطالعه استفاده نمود.
مقادیر محاسبه شده آزمون  t-valueبرای هر یک از بارهای عاملی هر نشانگر باقی مانده با سازه یا
متغیر پنهان خود باالی  1/96است؛ لذا میتوان هم سویی خرده مقیاسهای پرسشنامه برای اندازه گیری
مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد .در واقع آنچه محقق توسط خرده مقیاسهای پرسشنامه قصد
سنجش آنها را داشته است توسط این ابزار محقق شده است؛ لذا روابط بین سازهها یا متغیر های پنهان
قابل استناد است.
همچنین مشخصههای برازندگی محاسبه شده برای هریک از شایستگیهای فردی ،میان فردی،
مدیریتی و تخصصی نشان میدهد دادههای این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش
مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سواالت با سازههای نظری است.
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جدول شماره  -5شاخصهای برازندگی مدل اندازه گیری متغیرهای شایستگیهای مدیران

شاخص

حد مطلوب

میانگین مجذور
پسماندها)) RMR

نزدیک به صفر

میانگین مجذور
پسماندها استاندارد
شده ))SRMR

نزدیک به صفر

شاخص برازندگی
GFI

 0/9و باالتر

شاخص نرمشده
برازندگی ()NFI

 0/9و باالتر

شاخص نرمنشده
برازندگی )(NNFI

 0/9و باالتر

شاخص برازندگی
فزاینده ()IFI

 0/9و باالتر

شاخص برازندگی
تطبیقی)(CFI

 0/9و باالتر

ریشه دوم برآورد
واریانس خطای
تقریب،
))RMSEA

 0/1و کمتر

شایستگی

شایستگی

فردی

میان
فردی

شایستگی
مدیریتی

شایستگی

مزیت

تخصصی

رقابتی

0.026
0.062

0.025

0.019

0.023

0.045
0.088

0.043

0.92

0.97

0.93

0.97

0.95

0.97

0.94

0.98

0.94

0.98

0.94

0.97

096.

0.95

0.98

0.049

0.047

0.95

0.97

0.95

0.97

0.95

0.98

0.96

0.98

0.96

0.98

0.65
0.076

0.049

0.058

0.070
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کای دو بر درجه
آزادی

کمتراز3

2.85
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2.75

2.65

2.07

2.58

با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش کیفی مولفهها و شاخصهای مزیت رقابتی که به نوعی متغیر
وابسته در این پژوهش بوده ،عبارتند از کیفیت محصوالت و خدمات ،کانال های توزیع کارآمد محصوالت،
نوآوری و خالقیت در محصوالت و خدمات ،فن آوری باال ،تبلیغات و بازاریابی اثربخش ،مشتری مداری و
رضایت مشتریان ،شهرت و اعتبار ،انعطاف پذیری ،مدیریت دانش ،داشتن منابع انسانی متعهد و کارآمد،
سهم و اندازه بازار و سودآوری می باشد و بارهای عاملی محاسبه شده از طریق آزمون  t-valueبه شرح
نمودار  2بوده و مقادر نشان می دهد روابط قابل قبولی برقرار می باشد و پاسخ قابل قبولی به سوالی
پژوهشی شناسایی مولفهها و شاخصهای مزیت رقابتی در سازمانهای تولیدی و صنعتی ارائه شده است.

نمودار شماره  -2مقادیر محاسبه شده آزمون t-value

بررسی مدل تحقیق :مدل مفهومی شایستگیهای مدیران با هدف ایجاد مزیت رقابتی در سازمان بر
مبنای پاسخگویی به سواالت پژوهش از طریق پژوهش کیفی تحلیل محتوا شناسایی و طراحی و اعتبار
هریک از مقوله ها از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت ،در این بخش با توجه به دادههای
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گردآوری شده از پرسشنامه ،ابتدا مدل معادالت ساختار یافته را در نرم افزار لیزرل رسم کرده و سپس با
آزاد کردن روابط بین متغیرهای شایستگیهای فردی ،میان فردی ،تخصصی و مزیت رقابتی بر اساس
نتایج بدست آمده شاخصها ،به مناسب بودن کامل مدل میرسیم و به استناد مقدار آماره محاسبه شده
در آزمون  ، tمقادیر به دست آمده معنی دار میباشد.

نمودار شماره -3مدل معادالت ساختار یافته پژوهش در حالت ضرایب
استاندارد

در پاسخ به سوال پژوهشی تاثیر و رابطه ابعاد شایستگیهای فردی ،میان فردی ،مدیریتی و تخصصی
بر مزیت رقابتی در شرکتهای تولیدی و صنعتی ،نتایج پژوهش مطابق نمودار  3نشان میدهد درجه تاثیر
گذاری شایستگی های فردی ،میان فردی ،مدیریتی و تخصصی بر مزیت رقابتی (متغیر وابسته پژوهش)
به ترتیب 75درصد83 ،درصد77 ،درصد و 63درصد میباشد و شایستگیهای میان فردی و مدیریتی به
ترتیب بیشترین تاثیر را بر مزیت رقابتی دارند.
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همچنین خروجیهای مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد نشان میدهد شایستگیهای مدیران
بیشترین تاثیر را به ترتیب بر مولفههای سهم و اندازه بازار ،سودآوری ،مدیریت دانش ،منابع انسانی متعهد
و کارآمد و رضایت مشتریان در سازه مزیت رقابتی دارند و سایر مولفههای مزیت رقابتی به شرح جدول
شماره  6در رتبههای بعدی قرار دارند.
جدول شماره-6میزان تاثیرگذاری شایستگیهای مدیران بر مولفههای مزیت رقابتی

سطح
مولفههای مزیت رقابتی

میزان تاثیرپذیری

رتبه
معنی داری

کیفیت محصوالت()m1

0.252

0.000

رتبه 10

نوآوری و خالقیت()m2

0.287

0.000

رتبه 9

مدیریت فناوری اطالعات()m3

0.357

0.000

رتبه 7

تبلیغات و بازاریابی()m4

0.336

0.000

رتبه 8

رضایت مشتریان()m5

0.371

0.000

رتبه 5

شهرت و اعتبار()m6

0.217

0.000

رتبه 11

انعطاف پذیری()m7

0.175

0.000

رتبه 12

مدیریت دانش()m8

0.441

0.000

رتبه 3

مدیریت هزینه()m9

0.364

0.000

رتبه 6

منابع انسانی متعهد و کارآمد()m10

0.413

0.000

رتبه 4

سهم و اندازه بازار()m11

0.497

0.000

رتبه 1

سود آوری()m12

0.462

0.000

رتبه 2

کانالهای توزیع()m13

0.014

0.235

رتبه 13
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همچنین براساس خروجیهای مدل پژوهش و مقادیر محاسبه شده ،کانالهای توزیع،کمترین تاثیر و
اهمیت را در ایجاد و ارتقاء مزیت رقابتی در شرکتهای صنعتی و تولیدی را دارند و از طرف دیگر باید
مولفههای سهم و اندازه بازار ،سودآوری ،مدیریت دانش و منابع انسانی متعهد و کارآمد در کانون توجه
قرار گیرد.

نمودار شماره -4مدل پژوهش در حالت محاسبه ضرایب آزمون t-
value tvalue

مقادیر محاسبه شده براساس خروجیهای مدل پژوهش ،مقادیر ضرایب استاندارد شایستگیهای
فردی ،شایستگیهای میان فردی ،شایستگیهای مدیریتی و شایستگیهای تخصصی به ترتیب ، 0/75
 0/77 ،0/83و  0/63بوده و مطابق نمودار  4میزان آماره  tبرای شایستگیهای مذکور به ترتیب 14.27
 15.29 ، 16.19 ،و  11.83میباشد .با توجه به اینکه مقادیر محاسبه شده آماره  tهریک مقولههای
شایستگیهای مدیران از مقدار  1.96بزرگتر هستند ،بنابراین شایستگیهای مدیران در ابعاد مورد پژوهش
بر مزیت رقابتی تاثیر معنی داری دارند و پاسخ قابل قبولی برای پرسش پژوهشی ارائه شده است.
دادههای جدول شماره  7نشان میهد مدل پژوهش براساس شاخصهای محاسبه شده دارای برازش قابل
قبولی میباشند و روابط بین متغیرهای مدل مفهومی پژوهش مورد تائید قرار میگیرد.
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جدول شماره -7مقادیر محاسبه شده شاخصهای برازش مدل پژوهش

شاخص

حد مطلوب

مقدار گزارش شده

میانگین مجذور پسماندها)) RMR

نزدیک به صفر

0.021

میانگین مجذور پسماندها استاندارد شده ))SRMR

نزدیک به صفر

0.071

شاخص برازندگی GFI

 0/9و باالتر

0.96

شاخص نرمشده برازندگی ()NFI

 0/9و باالتر

0.96

شاخص نرمنشده برازندگی )(NNFI

 0/9و باالتر

0.97

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

 0/9و باالتر

0.97

شاخص برازندگی تطبیقی)(CFI

 0/9و باالتر

0.97

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب)RMSEA) ،

 0/1و کمتر

0.049

کای دو بر درجه آزادی

کمتراز3

1.76

جمع بندی و پیشنهادات
در شرایط دنیای رقابتی امروز ،پرورش و انتخاب مدیران شایسته و دارای توانمندیهای خاص ،به یکی
از کلیدی ترین مفاهیم و چالشها در عرصه مدیریت تبدیل شده است .امروزه طراحی و بکارگیری مدل و
الگوهایهای شایستگی به عنوان یکی از مهمترین روشهای کارآمد و رایج جهت پرورش ،استخدام،
سرمایه گذاری و تعالی سرمایه انسانی برتر و شایستهگزینی در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا شناخته شده
است ،بنابراین معیار و مالك انتخاب و گزینش افراد مناسب مشاغل مدیریتی ،اساساً طراحی و بکارگیری
مدلهای شایستگیهاست و از متدها و روشهای گذشته مانند تجزیه وتحلیل شغل و سایر روشها کمتر
استفاده میشود .درکانون توجه قرار گرفتن نقش شایستگیهای مدیران و منابع انسانی می تواند موجب
پویایی و تعالی سازمانی و در سطح ملی درآمدزایی بیشتر و رشد و توسعه اقتصادی کشور شود ،عدم
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توجه و نادیده انگاشتن گزینش و انتصاب مدیران شایسته درحوزه های مختلف نیز میتواند به از دست
رفتن فرصتها ،اتالف منابع و شکست سازمانها در عرصه رقابت منجر شود .در پاسخ به سواالت پژوهش،
شایستگیهای مدیران بازرگانی شرکتهای صنعتی و تولیدی با مولفهها و مفاهیم خاص خود در چهار
گروه مشخص ،قرار گرفتهاند و میزان تاثیرگذاری هریک از آنها برمولفههای مزیت رقابتی تعیین شده
است .شایستگیهای فردی با 75درصد ،شایستگیهای میان فردی با 83درصد ،شایستگیهای مدیریتی
با 77درصد و شایستگیهای تخصصی با  63درصد بر مولفههای مزیت رقابتی تاثیر دارند و از طرف دیگر
میزان تاثیرپذیری مولفههای مزیت رقابتی به تفکیک مشخص شده که براین اساس ،شرکتهای تولیدی و
صنعتی برای ماندن در دنیای پر تالطم رقابت ،باید بر گزینش و تربیت مدیران شایسته سرمایهگذاری
نمایند .همچنین براساس یافتههای این پژوهش مزیت رقابتی در ابعاد مختلف از طریق شایستگیهای
مدیران قابل حصول و ارتقاء میباشد.
نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد مجموعه شایستگیهای مدیران از چهار مقوله -1
شایستگیهای فردی که در وجود فرد نهفته و بخش عمده آن اکتسابی بوده و میتوان آنها را با آموزش
و توسعه فردی بهبود و ارتقاء داد-2 .شایستگیهای میان فردی یا به عبارت دیگر شایستگیهای اجتماعی،
حلقه ارتباط مدیران با دنیای پیرامونی میباشند ،آنان را قادر میسازد تعامل و ارتباطات اثربخشی در
سازمان داشته باشند .بنابراین توجه و تقویت این شایستگیها در سازمانها بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر
میباشد و هرگونه کمبود و ضعف در این مجموعه شایستگیها بر اساس یافتههای این پژوهش هزینههای
قابل توجهای برای سازمانها ایجاد میکند و سازمانها از رسیدن به اهداف خود بازخواهند ماند -3.یافتههای
پژوهش حاکی از این است که مدیران در سازمانها الزم است مجموعه شایستگیهای عمومی مدیریتی را
داشته باشند در این پژوهش در قالب  18مولفه کلیدی شناسایی و تعیین گردیده ،باید در گزینش و
انتخاب ،آموزش و توانمندسازی ،ارزیابی عملکرد و سایر فرایندهای سازمان مورد بهرهبرداری قرار گیرد-4.
ن تایج بدست آمده پژوهش بر این موضوع تاکید دارد که برای کارآمدی و اثربخشی مدیران عالوه بر سه
دسته شایستگیهای ذکر شده ،نیاز به شایستگیهای تخصصی در حوزه و حرفه تخصصی آنها در سازمانها
بوده که در این پژوهش مجموعه شایستگیهای تخصصی مدیران بازرگانی واحدهای صنعتی و تولیدی
به شیوه اکتشافی شناسایی و تعیین شده است -5 .بر مبنای نتایج و یافتههای این پژوهش ،سازمانهای
تولیدی و صنعتی میتوانند از طریق جذب و بکارگیری مدیران بازرگانی با شایستگیهای فردی ،میان
فردی ،مدیریتی و تخصصی ،مزیت رقابتی را در سازمان بهبود و ارتقاء دهند و به سمت رشد و توسعه و
بالندگی سازمانی حرکت کنند و رهبری بازار را در اختیار گیرند .همچنین براساس نتایج بدست آمده،
باید شایستگیهای میان فردی و مدیریتی ،مدیران بازرگانی با توجه به اهمیت باالی آنها در کانون توجه
شرکتهای صنعتی و تولیدی قرار گیرد.
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بنابراین با عنایت به اهمیت راهبردی و کلیدی مدیران در سطوح گوناگون مدیریتی جهت تحقق
اهداف و ماموریتهای سازمانها ،میتوان با شناسایی دقیق مجموعه شایستگیهای مدیران ،گزینش و
انتخاب بهینه ،آنان را متناسب با ویژگی ها و الزامات شغلی ،سازمانی و شرایط رقابتی سازمان انجام داد.
شایستگی های شناسایی شده مدیران در طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد مدیران
مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین آموزش و بهسازی منابع انسانی بخصوص مدیران از موضوعات
بسیار حیاتی می باشد ،بطوریکه از طریق آموزش و بهسازی مدیران بر مبنای شایستگیهای مطلوب
شناسایی شده ،شکاف های بین وضع موجود و وضع مطلوب در سازمان در حوزه منابع انسانی برطرف
میشود .نتایج به دست آمده در این پژوهش منابع بسیار خوبی برای تهیه سرفصلها ،محورها و محتوای
آموزشهای کاربردی و بینشی مدیران میباشد .بنابرآنچه گذشت میتوان این نتیجهگیری را داشت که
موفقیت و نیل به اهداف و ماموریتها و کسب مزیت رقابتی در سازمان ،در گرو انتخاب و گزینش مدیران
دارای شایستگیهای الزم در ابعاد و زمینههای مختلف به خصوص در حوزه شایستگیهای میان فردی و
مدیریتی میباشد .سازمانها برای موفقیت در عرصه رقابت و دستیابی به مزیت رقابتی ضروریست بر اساس
یک مدل و الگوی بومی شایستگی ،مدیران خود را انتخاب و آنها را توانمند سازند .نتایج پژوهش بدست
آمده در این پژوهش در خصوص شناسایی و تعیین مجموعه شایستگیها و زیر مجموعه آنها با نتایج
پژوهش های صورت گرفته توسط پژوهشگران دیگر هم خوانی و مطابقت دارد .بطوریکه عسگری()1398
در پژوهش خود که با روش تحلیل مضمون انجام شده ،مهمترین شایستگی های مدیران(فروش) را دانش
حرفه ای ،تصمیم گیری و حل مساله ،خالقیت ،اعتماد به نفس ،رهبری و هدایت ،ارتباطات موثر ،مهارت
تیم سازی ،نفوذ و متقاعدسازی ،مدیریت تعارض و توسعه و مربی گری ذکر کرده که با نتایج این پژوهش
مطابقت دارد( .)30همچنین نتایج به دست آمده توسط پژوهشگران دیگر از قبیل پریکشات (،)2018
بابائی زکلیکی و همکاران ( ،)1399بحروانی ( ،)2017ریچارد بویاتزیس ( ،)2011طاهری و همکاران
( ،)1396بریر ( )2014با نتایج حاصل شده از این پژوهش همسو میباشد.
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چکیده
کنارگذاشتن دانشهای منسوخ شده در سازمان برای جایگزینی دانش های جدید و ایجاد تغییرات در سازمان و انطباق
سازمان با شرایط روز بسیار حائز اهمیت است .بدین منظور ،در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر زمینه یادگیریزدایی بر نوآوری
سازمانی با نقش میانجی سرمایه انسانی در دانشگاه رازی پرداخته شد .در این پژوهش از پرسشنامههای استاندارد زمینه
یادگیریزدایی و سرمایه انسانی سگارا-ناوارو ( )2017و پرسشنامه نوآوری سازمانی یانگ و احمد ( )2004استفاده گردید.
جامعه مورد مطالعه کارکنان دانشگاه رازی به تعداد  585نفر و با استفاده از جدول مورگان  230نفر به عنوان نمونه به صورت
تصادفی انتخاب گردید .جهت تجزیهوتحلیل داده های گردآوری شده از روش معاداالت ساختاری و تحلیل مسیر به روش
حداقل مربعات جزئی در محیط نرمافزار ( )PLSصورت گرفت .یافتهها حاکی از آن است ،زمینه یادگیریزدایی بر نوآوری
سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد همچنین اثر مثبت و معنادار بین سرمایه انسانی و نوآوری سازمانی را تأیید مینماید و در
نهایت اثر مثبت و معناداری بین زمینه یادگیریزدایی بر نوآوری سازمانی با نقش سرمایه انسانی را نشان میدهد .در نتیجه،
در راستای ارائه خدمات نوآورانه مدیران و کارکنان دانشگاه باید دانش قدیمی خود را کنار گذاشته و از دانش جدید و بروز
استفاده نمایند .لذا اتخاذ رویکرد نوآوری در دانشگاهها منجر به ارتقا شایستگیهای نیروی انسانی ،علمی و فناورانه میشود.
این تأثیر در نهایت منجر به بهبود وضع اقتصادی و گامی در جهت تغییر رویکرد دانشگاه به سمت دانشگاه نسل سوم و
کارآفرین میگردد.

کلیدواژهها :زمینه یادگیریزدایی ،نوآوری سازمانی ،اثربخشی سرمایه انسانی ،دانشگاه نسل سوم

 -1دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی ،دانشکده اقتصاد و کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه مدیریت و کارآفرینی ،دانشکده اقتصاد و کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران( .مسئول مکاتبات
)n.naderi@razi.ac.ir
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مقدمه
مهمترین ویژگی عصر کنونی عدم اطمینان ،پیچیدگی ،جهانیسازی تغییرات فزاینده در حوزه فناوری
است .امروزه جوامع علمی و صنعتی به این نتیجه رسیدهاند که سازمانها با تکیهبر نوآوری و تقویت و
ترویج نوآوری و فعالیتهای نوآورانه در درون خود میتوانند برتریهای بلندمدت خود را در عرصههای
رقابتی حفظ کنند ( .)1بهطوری که پس از جنگ جهانی دوم ،یعنی در حدود هفتاد سال گذشته ،تاریخ
حکایت از اهمیت فزاینده نقش دانشگاهها در بهبود رقابتپذیری اقتصادی جوامع از طریق توسعه نوآوری
دارد و بهطور خاص از دهه  80تاکنون اراده عموم دولتها ،خصوصاً دولتهای وابسته به اقتصاد سرمایه-
د اری ،بر این قرار گرفته است که بیش از پیش از سرمایهگذاریهای صورتنگرفته در آموزش و پژوهش
دانشگاهی برای ارتقای رقابتپذیری صنایع ملی ،توسعه فناوریهای پیشرفته و جدید ،توسعه منطقهای
و رشد اقتصاد ملی ،بهرهبرداری کنند ،بهطوریکه این اراده و تصمیمات در پی آن را میتوان موتور محرک
سیاست های آموزش عالی در چند دهه اخیر دانست که در صدد تضمین مشارکت بیشتر و مستقیمتر
دانشگاه در توسعه نوآوری و بالتبع در ثروتآفرینی برآمدهاند( .)2با وجود شرایط متغیر و ناپایدار ،همانطور
که کامال مشخص است ،دانشگاه نسل سوم مناسبترین شکل سازگاری در مقابله با تالطمهای محیطی
است ( .)3دلیل این امر این است که دانشگاه از نظر سازمانی ملزم به استقالل بیشتر است و با توجه به
اینکه بودجه و یارانهای که دولت در اختیار دانشگاهها قرار میدهد دیگر قابل اعتماد نیستند( )4باید
مدیران دانشگاه بهعنوان مدیران یک سازمان ،آمادگی مواجهه با تغییرات را داشته باشند ( .)5مدیران
دانشگاهها در یک اقتصاد دانشبنیان باید بهطور مداوم دانش خود را جهت همگام شدن با تغییرات مداوم
محیط بروزرسانی کنند .در این شرایط باید دانشی را که به هر دلیلی منسوخ و کهنه شده و دارای اثرات
منفی احتمالی است ،به شکل آگاهانه شناسایی نموده و اقدامات و فعالیتهای مناسبی را جهت کاهش
یا حذف میزان وابستگی به آن انجام دهد .این مفهوم با ناتوانی سازمان در یادگیری یا فراموشی سازمانی
متفاوت است و اشاره به فرآیند رها کردن و کنار گذاشتن آگاهانه باورها ،قواعد و رویههای قدیمی
غیرمفید سازمانی دارد ( .)6مفهوم یادگیریزدایی سازمانها در مطالعات بسیاری مورد توجه قرار گرفته
است .یادگیریزدایی سازمانی به معنای ،آگاه شدن به دانش و روالها و رویههای منسوخ شده ،کنار
گذاشتن دانش قدیمی و یادگیری دانش جدید میباشد که سگارا ( )2017آن را زمینه یادگیریزدایی
نامیده است ( .)7همچنین رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله
و انطباق با محیط متغیر دارد .در واقع نیروی انسانی سرمایهگذاری پرسودی به شمار میآید که بازده
آن در واقع یک امر حیاتی و اجتنابناپذیر است که باید بهطور مستمر در سازمان مورد توجه قرار گیرد.
زمینه یادگیریزدایی در سازمان سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی،
بهطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند .ازآنجاییکه وجود دانش منسوخ و
قدیمی در سازمان میتواند به عدم توسعه کارکنان و شایستگیها و مهارتهای آنها منجر شود ،بدین
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منظور ،اندیشمندان همواره به دنبال روشهایی برای فراموشی فعال یا عامدانه دانشهای قدیمی بودهاند
( .) 6بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت زمینه یادگیریزدایی در دانشگاه در جهت تبدیل به دانشگاه
نوآور و ارزشآفرین ،این مطالعه در پی بررسی تأثیر زمینه یادگیریزدایی بر نوآوری سازمانی با نقش
میانجی سرمایه انسانی در دانشگاه رازی است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
از آنجا که در دنیای امروز ،دانشگاه یکی از نهادهای اصلی محسوب میشود ،لذا بیتوجهی به دانشگاه و
رسالتهای آن ،میتواند تبعات زیانباری برای جامعه داشته باشد ( .)8جوامع نوین انباشته از مسائل و
مشکالت پیچیدهای است که دانشگاهها میتوانند در رفع و پیشگیری آن میزان قابل توجهای موثر باشند
( .)9از طرف دیگر در دهه های گذشته ،مسئولیت دانشگاه بیشتر آموزشی بوده است اما با رشد جوامع
انسانی و بهویژه بعد از انقالب صنعتی ،هر روزه نیازها و خواستههای بشری افزونتر و مطالبات متنوعتر
شده است( .)10دانشگاهها را می توان بر اساس رویکردها و ساختارهای اجرایی متناظر با رویکردهای
مزبور ،با یکی از سه ویژگی نسل اول ،آموزشمحور ،نسل دوم ،پژوهشمحور و نسل سوم یا پیشرو و نوآور
توصیف کرد .دگ ردیسی نظامند نهاد دانشگاه از فناور و کارآفرین سال اول به نسلهای باالتر ،فرایندی
حلزونی بوده و برخورداری از قابلیتهای جدید نه تنها موجب بروز کاستی در تأکید کمی و بویژه کیفی
در سلسله مراتب آموزشوپژوهش نمیشود ،بلکه به عنوان یک ضرورت موکد و در روندی پویا و هدفمند،
ترغیب و تقویت میشود .به عبارت دیگر ،پژوهش و تولید دانش رکن اساسی تحقق دانشگاه نسل سوم
است .در ادامه به بررسی متغیرهای پژوهش پرداخته میشود.
زمینه یادگیریزدایی
برای سازمانهای معاصر از جمله دانشگاهها ،تغییر ،یک عنصر تفکیک ناپذیر از فعالیت در یک محیط
آشفته است .با این حال ،دانش موجود میتواند مانعی برای روند سازگاری با شرایط جدید ،دستیابی به
دانش و یادگیری جدید باشد ( .)11برای ایجاد تغییر ،الزم است اعتقادات و ارزشهایی را که ممکن است
مانع از تغییر شود ،منسوخ کرد .بدون از بین بردن دانش و روال منسوخ ،سازمانها صالحیتهای جدیدی
کسب نخواهند کرد و قادر به رقابت موفق نخواهند بود .این منطق در قلب مفهوم یادگیریزدایی نهفته
است( .)13-12یادگیریزدایی تعاریف مختلفی دارد ،اما آنها معموالً شامل مفاهیمی مانند دور انداختن
(از بین بردن ،حذف ،تغییر ،تجدید نظر) دانش منسوخ (قدیمی ،گمراهکننده ،ناکارآمد) (منطق ،روالها،
اعتقادات ،حافظه ،فرضیات ،چارچوبهای ذهنی) میشوند تا زمینه را برای موارد جدید باز کنند (.)14
بهطور کلی امروزه یک نگرانی مهم در میان بسیاری از سازمان ها نفوذ کرده است که آن داشتن کارکنانی
با دانش ناکافی است ( .)15نه تنها دانش ناکافی از عدم آموزش ،رویههای منسوخ شده و دستورالعملهای
ضعیف کار ایجاد میشود ،بلکه از اشتراک اطالعات غیرقابل تأیید (به عنوان مثال شایعات ،غیبتها ،یا
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حقایق جزئی) حاصل میشود ( .)16مدیران باید بدرستی عمل کرده و از تصمیمگیری با دانش ناکافی
خودداری کنند( .)15به این ترتیب ،بسیار مهم است که سازمانها و اعضای آنها قبل از افزودن دانش
جدید ،دانش منسوخ شده در حافظه سازمان را شناسایی کنند ( .)17یادگیریزدایی جنبه برجستهتری
در حافظه سازمانی دارد که به سازمانها کمک میکند یک منبع به روز از دانش و ساختارهای دانش را
به دست آورند ( .)18-17بنابراین ،به روزرسانی مداوم حافظه سازمانی ممکن است موجب تقویت و ادغام
ساختارهای دانش جدید در سطح سازمانی شود که توسط اعضا منتقل و استفاده میشود ( .)19با توجه
به مشکالت در سنجش یادگیری زدایی ( .)20-19یک روش بهتر جهت اندازهگیری یادگیریزدایی،
اندازهگیری زمینه یادگیریزدایی است ( .)7زمینه یادگیریزدایی چارچوبی است که شرایط الزم را برای
یادگیری فراهم میکند ،همچنین فضای اضافی را برای یادگیری جدید و توانایی و تمایل مدیران را برای
انجام این فعالیتها افزایش میدهد ( .)21در این مطالعه از الگوی یادگیریزدایی سگارا ناوارو ()2017
استفاده شده است که دارای سه مولفه بررسی اتصاالت لنز یا عدسی ،ادغام ادراک نوظهور و تغییر عادات
فردی میباشد .در مولفه اول به بررسی ترک کردن وضعیت عادی و راحت کارکنان میپردازد .به صورت
کلی در این مرحله به شناسایی و آگاهی از دانش منسوخ شده اشاره میکند ،مولفه دوم ادغام ادراک
نوظهور ،مربوط به مهار عادات غلط است زمانی که حتی فرد به ایدهای برای مهارکردن رفتار نادرست
ال انگیزه دارد ،در این مرحله نیز فرد به ترک رفتار نادرست و تغییر
دست نیافته اما برای ایجاد تغییر کام ً
دانش منسوخ شده می پردازد و در نهایت در مولفه تغییر عادات فردی ،فرد در سازمان به دانش جدیدی
دست یافته است و ایدههای جدید و نوآورانهای را در سازمان رواج میدهد (.)7
یادگیریزدایی فردی و یادگیریزدایی سازمانی
یادگیریزدایی فردی ،فرایندی برای تبادل باورها و رفتارهای قدیمی با افراد جدید است .چنانچه بکر
( )2005ادعا میکند ،یادگیریزدایی نباید بهخودیخود یک هدف ،بلکه میتواند ابزاری برای حمایت از
یادگیری ،نوآوری و سازگاری با تغییر باشد .به همین ترتیب ،زهرا و همکاران ( )2011نیز بیان کردند،
یادگیریزدایی میتواند سختی ادراک ،تفکر و عمل را کاهش داده و شرایطی را برای اکتشاف دانش و
موقعیت جدید به وجود آورد .همانطور که بکر ( )2008بیان میکند ،در واقع هدف از یادگیریزدایی،
چشم پوشی و نادیده گرفتن رفتارهای گذشته و به منظور جذب افراد و دانش جدید و مناسب میباشد.
از اینرو یادگیریزدایی ممکن است نقطه شروع در راهی غیرقابل مشاهده برای معرفی ایدههای نوآورانه
در عمل باشد (.)14
یادگیریزدایی فردی و سازمانی در هم آمیخته شدهاند ( )20و در سازمان در هر دو سطح اتفاق می-
افتد( .)15پس شایسته است که به هر دو مورد یادگیریزدایی فردی و سازمانی توجه شود .یادگیریزدایی
فردی باعث یادگیریزدایی گروهی میشود ،که به نوبه خود منجر به یادگیریزدایی سازمانی میگردد
( .)22بنابراین ،توانایی افراد در شناسایی شکستها ،اشتباهات ،مسائل یا جستجوی راهحلهای جایگزین
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تأثیر زیادی در یادگیریزدایی سازمانی دارد زیرا این تواناییها درک روال سازمانی منسوخ را تسهیل
میکنند ( .)20موفقیت در یادگیریزدایی سازمانی به درک مدیران کلیدی از زمینه یادگیریزدایی
بستگی دارد زیرا آنها درک وسیعتری از رفتارهای هر یک از اعضا دارند ( )17و هنگام ارتقا یادگیریزدایی
به عنوان ابزاری برای پذیرش انعطافپذیری استراتژیک در سازمانها بسیار مهم است ( .)23از این طریق،
وجود دانشگاهی که از یادگیریزدایی در بین مدیران حمایت میکند ضروری است زیرا ارزشها و
اعتقاداتی که زمینهساز فرهنگ سازمانی هستند ،احتماالً منعکسکننده آنچه برای مدیران کلیدی مهم
است ،در دانشگاه نیز مهم و کلیدی خواهد بود .به طور خاص ،این افراد وظیفه دارند"چشمانداز و هدف
یک دانشگاه را به سرانجام برسانند اما در این میان احتماالً ارزشها و باورهای اصلی خود را بهصورت
الگوهای رفتاری الگو و نمونه تقویت کرده و آن را رواج میدهند" ( .)24عالوه بر این ،زمینه یادگیری-
زدایی را میتوان با حمایت از فرهنگی که در آن افراد عمداً مهارت و دانش جدیدی کسب میکنند ،در
حالی که همزمان و همفرصت برای بررسی و کاوش دانش موجود و جدید ایجاد میکنند ،آن دانش جدید
را نیز در سازمان به کار گیرند (.)25
نوآوری سازمانی
نوآوری به دلیل مشارکت در اثربخشی سازمانی ،بقای سازمانی و مزیت رقابتی به عنوان یک شایستگی
سازمانی مهم تلقی می شود( .)26اکثر سازمانهای مختلف جهانی و چندین کشور آسیایی نیز ،کارآفرینی
و نوآوری را به عنوان محرک رشد جامعه در نظر گرفته و ترویج کردهاند (.)5
در مورد تعریف مفهوم نوآوری سازمانی توافق چندانی وجود ندارد ( .)27بسیاری از محققان نوآوری را
بهطورکلی به عنوان فرآیند توسعه ،اتخاذ و استفاده از ایدههای جدید برای ایجاد محصوالت ،روشها،
برنامهها ،سیاستها ،فناوریها و خدمات جدید برای اعضای سازمان تعریف میکنند ( .)28ویگودا-
گادوت 1و همکاران ( )2005نوآوری را به عنوان یک صفت سازمانی چند بعدی میدانند .آنها برای
نوآوری سازمانی پنج بعد خالقیت ،ریسکپذیری ،استقبال از تغییر ،جهتگیری در آینده و کنشگری
تعریف میکنند .لین ( )2006نوآوری سازمانی را به عنوان توانایی یک شرکت در تبدیل و بهرهبرداری از
دانش که ممکن است سطح نوآوری سازمانی را با آن را تعیین کند ،مانند توانایی حل سریعتر مشکل و
واکنش سریع و فوری به اطالعات جدید ،تعریف میکند .وزانی و ایوانگلیستا )2010( 2نشان دادندکه
ترکیبی از محصول ،فرآیند و نوآوری سازمانی بیشترین تأثیر را در اشتغال دارد .در یک طبقهبندی جامع،
وانگ و احمد ( )2004نوآوری سازمانی را با توجه به پنج بعد نوآوری در رفتار ،نوآوری در محصول،
نوآوری در فرآیند ،نوآوری در بازار و نوآوری استراتژیک ارزیابی کردند .در این مطالعه نیز از دو بعد نوآوری
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در رفتار و نوآوری در فرایند بهره گرفته شد .نوآوری رفتار و نوآوریهای فرایند اغلب برای ارائه به رقابت
و عملکرد پایدار سازمان از راههای مکمل مطرح شده است (.)30-29
نوآوری در رفتار :معموالً شامل یافتن فرصتها و ایجاد ایدههای جدید (رفتار مرتبط با خالقیت) است،
همچنین میتواند شامل رفتارهایی در جهت اجرای تغییر ،استفاده از دانش جدید یا فرآیند جدید و بهبود
برای افزایش دانش شخصی یا فردی باشد .در تعریفی دیگر ،نوآوری رفتاری شامل تواناییهای افراد،
گروهها و مدیران در ایجاد فرهنگ نوآوری و پذیرش شرکت از ایدههای جدید و نوآورانه است.
نوآوری در فرآیند :شامل تغییرات قابل توجهی در تکنیکها و فنون ،تجهیزات یا نرم افزار میشود.
همچنین شامل معرفی روشهای جدید در ارائه خدمات ،رویکردهای جدید مدیریتی و فناوریهای جدید
است که میتواند برای بهبود فرآیندهای مدیریت وارائه خدمات مورد استفاده قرار گیرد (.)31-30
نوآوری در دانشگاه در تبدیل ارزش دانش به عمل در توسعه کارآمد کلیه فرایندهای یادگیریمحور و
بهرهوری مهم است ( .)32مدیریت در دانشگاه صورت گیرد تا نوآوری به بخشی منظم از فرهنگ و اقدامات
روزمره تبدیل شود زیرا نوآوری در دانش جمع شده توسط همه کارکنان و سایر اعضا ایجاد میشود .ایجاد
نوآوری و اجرای آن اغلب در موسسات آموزش عالی دشوار است .مدیران در دانشگاه میتوانند بهعنوان
بازیگران اصلی نوآوری و فرآیندهای مربوط به آن باشند و دانش و رفتار آنها نسبت به نوآوری با تعامل
با مدیران ،کارکنان و صنعت شکل میگیرد ( .)33به گفته فرست-بوو و بائر ،)2007( 1تغییر و نوآوری
در مفاهیم جدید در صورت استفاده از فرایند و روش سیستماتیک امکانپذیر است .به طور معمول،
دانشگاهها نیز در ارتباط با محیط بیرونی و در ارتباط با صنعت تمام مولفههای الزم برای تغییر و نوآوری
را دارند .دانشگاهها به عنوان منابع بالقوه درخواست نوآوری و هم استعداد مورد نیاز برای حمایت از آن
عمل میکنند .به گفته راجرز ،)1995( 2یک دانشگاه میتواند بهعنوان یکی از راههای پذیرش نوآوریها
در نظرگرفته شود.
سرمایه انسانی
در مطالعات گذشته نشان داده شده است که رقابت و ارزش سازمانی بطور فزاینده به داراییهای سرمایه
انسانی وابسته است ( .)35-34سرمایه انسانی بدنه اصلی نوآوری سازمانی را تشکیل میدهد و یکی از
اساسیترین و مهمترین عواملی است که بر فعالیتهای نوآوری و رقابت تأثیر میگذارد ( .)36با توسعه
اقتصاد دانشبنیان ،استعدادهای سازمانی با دانش اساسی و مهارتهای تکنولوژیکی به یکی از مهمترین
منابع تبدیل شدهاند ( .)38-37مدیریت دانش نقش مهمی در تعیین پیامدهای نفوذی داخلی و خارجی
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شرکت دارد ( .)39شولتز )1961( 1معتقد است که سرمایه انسانی ،سرمایه دانش ،تجربه ،مهارت و توانایی
است که در کارکنان منعکس میشود ( .)30در سطح سازمان ،سرمایه انسانی یک شرکت میتواند یک
نیروی محرک برای مزیت رقابتی پایدار باشد .بکر ( )1962معتقد است که سرمایه انسانی را می توان به
سرمایه انسانی عمومی و سرمایه انسانی خاص تقسیم کرد .سرمایه انسانی عمومی در بسیاری از سازمانها
مفید است و میتواند بهرهوری نهایی کارمندان شرکت را افزایش دهد.
سرمایه انسانی به عنوان مؤلفهای از سرمایه فکری به شدت بر روند نوآوری تأثیر میگذارد ( .)40سرمایه
انسانی بر امکان دستیابی ،تبادل ،تزکیه و به اشتراکگذاری دانش جدید تأثیر میگذارد و به سازمانها
در مقابله با محیط فعلی و جهانی پویا کمک میکند ( .)41وجود فعالیتهای نوآورانه تحقق سرمایهگذاری
بر سرمایه انسانی است .مطالعات قبلی نشان می دهد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و مستقیمی بر
نوآوری فرایند و نوآوری رفتار دارد (.)43-42,37,30
مدل مفهومی پژوهش
بر اساس مطالعات صورت گرفته مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر به تصویر کشیده شده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
فیو و همکاران ( )30( ،)2020در بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و نوآوری سازمانی با نقش تعدیلکننده
مالکیت زنان ،با استفاده از دادههای نظرسنجی بانک جهانی از شرکتهای تولید خصوصی چینی دریافتند
تجربه مدیران تاثیری مثبتی در نوآوری فرآیند دارد .همچنین ،میانگین سطح تحصیالت کارکنان تأثیر
معنیداری بر نوآوری محصول دارد و مالکیت زن روابط بین سطح تحصیلی متوسط کارکنان و نوآوری
سازمانی از جمله نوآوری محصول و نوآوری فرایند را تقویت میکند .یافتههای مطالعه دلشب و همکاران
( )25( ،)2020در بررسی تأثیر زمینه یادگیری زدایی بر عملکرد سازمانی از طریق مدیریت دانش در

Schultz

1
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باشگاههای ورزشی در ایران حاکی از آن بود که زمینه یادگیریزدایی بر مدیریت دانش و عملکرد سازمانی
تأثیرات مثبتی دارد .مدیریت دانش نقش واسطهای جزئی در رابطه بین زمینه یادگیریزدایی و عملکرد
سازمانی داشته است .این مطالعه پیامدهای نظری و مدیریتی را ارائه میدهد که باعث میشود کلوپهای
ورزشی به اعمال زمینههای یادگیریزدایی و فرآیندهای مدیریت دانش بپردازند تا هم جنبه های مالی و
هم غیر مالی عملکرد سازمانی خود را افزایش دهند.کلمیر و گویلدنبرگ ( )44( ،)2019در بررسی تأثیر
یادگیریزدایی و فراموشی سازمانی بر تیم های توسعه محصول جدید با استفاده از روش کیفی و 30
مصاحبه دریافتند ،دو مانع مهم نوآوری ،ناتوانی در یادگیریزدایی و فراموشی غیرعمدی است .عدم
مدیریت این پیشزمینهها منجر به از دست رفتن منابع حیاتی ،از دست رفتن نوآوریها یا تنشهای
درون تیمی میشود .مدیریت حذف دانش قدیمی با ترویج یادگیریزدایی و فراموشی سازمانی ،منجر به
افزایش خالقیت و انعطافپذیری ،نوآوری ،افزایش بهرهوری و تقویت دانش موجود میشود .ایکاوایتی و
سولها ( )45( ،)2017در بررسی بهبود قابلیت های نوآوری سازمانی از طریق سرمایه انسانی به روش
توصیفی و استفاده از دادههای ثانویه ،نشان دادند ،سرمایه انسانی یک سازمان بر توانایی نوآوری سازمان
تأثیر مثبت دارد .به همین دلیل ،اگر یک سازمان بخواهد قابلیتهای نوآوری سازمانی خود را بهبود
ببخشد ،سازمان همیشه باید در توسعه سرمایه انسانی خود تالش کند.
رجبیپورمیبدی و همکاران ( )6(،)1397در بررسی تأثیر یادگیریزدایی بر توسعه کارکنان سازمان کار و
رفاه اجتماعی استان البرز با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری در محیط ایموس نشان دادند،
یادگیریزدایی و مولفههای یادگیریزدایی که شامل آگاهی ،توقف توسعه دانش منسوخ ،ترک کردن،
ایزوله کردن ،یکپارچهسازی و ترغیب استفاده از دانش جدید بود بر توسعه کارکنان تأثیر مثبت و معناداری
را نشان میدهد.
آویزه ( )46( ،)1397در پایاننامه کارشناسی ارشد خود در بررسی تأثیر یادگیریزدایی سازمانی بر عملکرد
شرکت با نقش میانجی سرمایه انسانی در شرکت صنایع غذایی شامشام شیراز با استفاده از روش معادالت
ساختاری و تحلیل مسیر نشان داد ،یادگیریزدایی سازمانی بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معنیدار
دارد .همچنین تأثیر مثبت و معنیدار سرمایه انسانی بر عملکرد شرکت را نیز تأیید مینماید .در نهایت
نتایج تأثیر مثبت و معنیدار یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی سرمایه انسانی
تأیید میکند.
در یک نتیجه کلی می توان بیان داشت ،بر اساس نتایج مطالعات پژوهشگران ،تا کنون مطالعهای که به
بررسی تأثیر زمینه یادگیریزدایی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی اثربخشی سازمانی در دانشگاه
نپرداخته است .در این مطالعه و پژوهش سعی بر آن شده است که با استفاده از مدل زمینه یادگیریزدایی
سگارا ( )2017این خال مطالعاتی پاسخ داده شود .فرضیههای پژوهش در این مطالعه از قرار زیر میباشد:
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 :H1بین زمینه بادگیریزدایی و اثربخشی سرمایه انسانی در دانشگاه رازی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
 : H2بین اثربخشی سرمایه انسانی و نوآوری سازمانی در دانشگاه رازی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد
 :H3بین زمینه یادگیریزدایی و نوآوری سازمانی در دانشگاه رازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
مطالعه حاضر بر مبنای هدف ،کاربردی و بر اساس روش توصیفی – پیمایشی است .هدف پژوهش بررسی
تأثیر یادگیری زدایی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی اثربخشی سرمایه انسانی در دانشگاه رازی می-
باشد .جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه رازی در شهر کرمانشاه است که به تعداد  585نفر میباشد.
بهمنظور تعیین حجم نمونه ،با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  230نمونه انتخاب گردید.
جهت گردآوری دادهها برای تهیه اطالعات دقیقتر 250 ،پرسشنامه در بین کارکنان توزیع که از این
میان 220پرسشنامه تکمیل گردید .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامههای استاندارد ،زمینه یادگیری-
زدایی سگارا ناوارو ( ،)2017با  18گویه و در سه بعد اتصاالت لنز ،ادغام اداراکات و تغییرات فردی،
پرسشنامه نوآوری سازمانی یانگ و احمد ( )2004با  8گویه و در دو بعد نوآوری رفتاری و نوآوری
فرایندی ،و پرسشنامه سرمایه انسانی سگارا ناوارو و همکاران( )2017با  3گویه ،با طیف لیکرت  5گزینهای
(کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کامالً مخالفم) موردسنجش قرار گرفت .روایی پرسشنامه
صوری بوده که به تائید  5تن از اساتید دانشگاه رسیده است و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ
مورد تائید واقعشده است .دادههای گردآوریشده بر اساس مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار
 Smart PLSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر جهت آمار استنباطی با بهکارگیری دادههای گردآوریشده از گروه نمونه ،از روش
حداقل مربعات جزئی در نرمافزار اسمارت پی ال اس انجامشده و برای سنجش ارتباط بین متغیرها و
بررسی مناسب بودن مدل مفهومی و معناداری آن ،از آزمون معادالت ساختاری استفادهشده است .که
نشان میدهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرارگرفتهاند و نشاندهندهی روابط میان
چندسازه است ( .)47برازش مدل در نرمافزار پی ال اس در سه بخش برازش مدل اندازهگیری ،برازش
مدل ساختاری و برازش مدل کلی مورد بررسی قرار میگیرد .برازش و بررسی اندازهگیری در این پژوهش
با استفاده از معیار روایی همگرا و پایایی صورت گرفته است.
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سازگاری درونی (روایی همگرا و پایایی مرکب)
فورنل و الرکر 1معیار میانگین واریانسهای استخراجشده )AVE(2را برای سنجش روایی همگرا را معرفی
کرده و اظهار داشتند که در مورد این معیار ،مقدار بحرانی عدد  0/5است ،به این معنی که یک متغیر
مکنون میتواند بهطور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی معرفهایش را تبیین کند و مقدار میانگین
واریانس تبیین شده باالی  0/5روایی همگرایی قابلقبول را نشان میدهند ( .)48-47همانطور که در
جدول ( )1مشاهده میشود مقدار  AVEبرای متغیرهای مکنون باالتر از  0/5است .بنابراین میتوان گفت
که روایی همگرای مدلهای اندازهگیری مطلوب میباشد .در این پژوهش جهت تعیین پایایی 3پرسشنامه
از سه معیار (ضریب آلفای کرونباخ ،4ضریب پایایی مرکب 5و بارهای عاملی) بر اساس نظر فورنل و الکر
( )1981استفادهشده است و ضرایب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها ،از حداقل مقدار ( )0/7بیشتر است.
همچنین مقدار پایایی مرکب نیز که باید مقداری بیش از  0/07را به دست آورد تا بیانگر ثبات درونی
سازه باشد نیز به اثبات رسیده است .طبق بیان فورنل و الکر ( ،)1981پایایی مرکب برخالف آلفای
کرونباخ ،بهطور ضمنی فرض میکند هر شاخص وزن یکسانی دارد و شاخصها بر بارهای عاملی 6حقیقی
هر سازه متکی هستند .بنابراین معیار بهتری را برای پایایی ارائه میدهد .)49( .در جدول ( )1نتایج
پایایی ابزار سنجش بهطور کامل ذکرشده است .در بررسی مطلوب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش
با استفاده از معیار ضریب تعیین ( ،)R2مورد بررسی قرارگرفته است .هرچقدر مقدار ضریب تعیین مربوط
به سازه درونزا ی مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر و بیشتر مدل است .چین ( )1998سه مقدار
 0/33 ،0/19و  0/67را بهعنوان مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی ضریب تعیین معرفی میکند.
بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشوند که
اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  0/4شود مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخصهای
آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابلقبول
است (( )47جدول  .)3به کمک بارهای عاملی میتوان بیان کرد کدام گویه در اندازهگیری متغیر پنهان
خود سهم بیشتری دارد .هر گویه که دارای بار عاملی باالتری باشد قدرت یا سهم بیشتری در سنجش
متغیر پنهان مربوط به خود دارد.

1

Larcker
)Average Variance Extracted(AVE
3
. Reliability
4
. Coefficient of Cronbach's alpha
5
. Coefficient of Composite Reliability
6
. Loadings factors
2
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جدول .1اعتبار سنجی ابزار گردآوری اطالعات
شاخص

rhoA

مقدار
R2

آلفای

پایایی مرکب

میانگین

کرونباخ

()CR

واریانس()AVE

زمینه یادگیریزدایی

0/938

0/945

0/506

0/943

سرمایه انسانی

0/825

0/896

0/742

0/825

0/406

نوآوری سازمانی

0/874

0/906

0/587

0/890

0/629

جدول  .2شاخصهای برازش مدل اندازهگیری
شاخص برازش

SRMR

NFI

RMS_Theta

مقدرار پیشنهاد شده

< 0.10

> 0.80

< 0.12

مقدار برآورد شده

0/087

0/678

0/10

طبق نتایج بدست آمده که در جدول باال نمایش داده شده است ،شاخصهای ارزیابی نیکویی برازش مدل
اندازهگیری پژوهش دارای مقدار مناسبی هستند؛ بنابراین دادهها از لحاظ آماری با ساختار عاملی و زیر
بنای نظری متغیر نهفته پژوهش سازگاری دارد.
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی تأییدی (ضرایب مسیر و معناداری)
متغیر

گویه

ضریب مسیر

زمینه یادگیریزدایی

مقدار t

BA1

0/68

14/06

BA2

0/74

18/22

BA3

0/67

11/67

BA4

0/70

14/11

BA5

0/68

14/61

EE1

0/80

24/82

EE2

0/85

29/72

EE3

0/69

15/01

EE4

0/63

15/02

EE5

0/76

23/92

EE6

0/73

17/20

TF1

0/71

16/38

TF2

0/71

16/42

TF3

0/72

17/95

TF4

0/57

8/19

TF5

0/56

9/028

TF6

0/76

22/20
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SN1

0/89

28/85

SN2

0/81

25/15

SN3

0/87

36/08

NA1

0/43

5/28

NA2

0/80

28/02

NA3

0/81

23/99

NA4

0/82

34/11

NF1

0/85

34/41

NF2

0/82

24/09

NF3

0/72

15/81

بر اساس نتایج حاصله از تحلیل عاملی تأییدی که در جدول  3قابل مشاهده است ،تمامی گویههای
پژوهش از روایی قابل قبولی برخوردار هستند و در واقع بارهای عاملی مربوط به هر یک از گویهها در
سطح اطمینان  99درصد معنار بودند.
جدول  . 4روایی واگرا (جذر میانگین استخراج شده و ضرایب همبستگی)
متغیرهای نهفته

زمینه یادگیریزدایی

سرمایه انسانی

زمینه یادگیریزدایی

0/712

سرمایه انسانی

0/637

0/861

نوآوری سازمانی

0/780

0/609

نوآوری سازمانی

0/766

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود جذر میانگین واریانس استخراج شده برای تمامی سازههای
پژوهش از عدد همبستگی آن سازهها با سایر سازههای پژوهش ،بزرگتر است .بنابراین ،روایی تشخیصی
سازههای موجود در مدل اندازهگیری پژوهش تأیید شد.
ارزیابی مدل ساختاری پژوهش
پس از تأیید مدل اندازه گیری با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،به منظور آزمون فرضیههای پژوهش
در چارچوب مفهومی پیشنهادی از روش تحلیل مسیر (ارزیابی ساختاری) استفاده گردید .مدل مسیر
پژوهش در ادامه ارائه شده است.
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شکل  .2مدل ساختاری پژوهش

شکل  .3مدل ساختاری پژوهش به همراه معناداری مقدار t
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شکل  .4ضرایب مسیر بارهای عاملی

پساز اینکه از مدل اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری و مطلوب بودن مدل کلی تحقیق اطمینان حاصل
شد ،روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت .در شکل  2مدل پژوهش را نشان میدهدکه شامل
ضریب تأثیر و مقدار آماره آزمون ( )t-Valueمیباشد .مقدار ( )t-Valueعدد بحرانی بوده و چنانچه بیشتر
از  1/96باشد ،نشان از معنیداری رابطه در سطح اطمینان  95درصد و چنانچه بیشتر از  2/58باشد
معناداری در سطح  99درصد اطمینان تأیید میگردد .که در این پژوهش تأیید روابط در سطح اطمینان
 99درصد مورد تأیید میباشد .بر اساس تحلیل مسیر معادالت ساختاری شکل  2میتوان عنوان کرد که؛
ضرایب مسیر در ارتباط بین زمینه یادگیریزدایی و نوآوری سازمانی برابر با  0/660و در ارتباط با سرمایه
انسانی برابر با  0/637و در ارتباط با سرمایه انسانی و نوآوری سازمانی برابر با  189میباشد که بر اساس
روابط معناداری نیز این روابط مورد تأیید آماری قرار گرفته است.
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جمع بندی و پیشنهادات
اصول و رویههای علوم در دانشگاهها در حال تحول است .افزایش استفاده و استفاده از فناوریها و سیستم
عاملهای دیجیتال در تحقیقات و نوآوریها ،دانشگاهها را به سمت گرفتن و ایجاد چشماندازها و اصول
جدید در مورد چگونگی تحقیق و نوآوری سوق می دهد .این سیاستها و شیوههای کاربردی علوم موجب
گسترش نوآوری در دانشگاهها میشود .این اصول و رویههای جدید علوم در دانشگاهها همچنین باعث
ایجاد نوآوریهای نوین توسط تیمهای تحقیقاتی دانشگاه می شود .استفاده از شیوهها و روشهای جدید
کاربرد علوم و نوآوری ،پتانسیل زیادی برای تسریع در یادگیری و ایجاد دانش جدید ،تسریع در روند
تحقیق و نوآوری برای یافتن راهحل چالشهای بزرگ جامعه و پرورش رشد افراد بسیار نوآور و کارآفرین
دارد( .)50دانشگاهها پایههای محکم نوآوری هستند ( )52-51که فرآیندهای نوآوری را در سطح جهانی،
منطقهای ،ملی و محلی تقویت میکنند .دانشگاهها پیشگامان نوآوری و خالقیت در صنعت و تجارت
محسوب میشوند ،این نهاد علمی با در اختیار داشتن دانش درونی و سرمایه انسانی متبحر سعی در ایجاد
دانش و تکنولوژی مورد نیاز صنعت و تجارت کشورها میکنند .بر اساس مطالعه حاضر در بررسی تأثیر
زمینه یادگیریزدایی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سرمایه انسانی ،نتایج حاکی از آن است که زمینه
یادگیریزدایی بر نوآوری سازمانی به صورت مثبت و معنادار ( )0/660در ارتباط است همچنین زمینه
یادگیریزدایی رابطه مثبت و معناداری ( )0/637با سرمایه انسانی نشان میدهد بهگونهای که ارتباط بین
زمینه یادگیریزدایی و نوآوری سازمانی به نسبت کمی ،قویتر از ارتباط با سرمایه انسانی است .همچنین
سرمایه انسانی ارتباط مثبت و معناداری با نوآوری سازمانی ( )0/183را نشان میدهد .که نتایج پژوهش
فیو و همکاران ( ،)2020کلیمر و گولدنبرگ ( ،)2019ایکاوایتی و سولها ( )2017و آویزه ( )1397را تأیید
و همخوانی دارد.
رودریگز و همکاران ( ،)2015بیان کردند دانش یکی از عواملی اصلی نوآوری است .با این حال ،دانش به
سرعت منسوخ میشود و اگر به طور مناسب به روز نشود ،ارزش آن به طور قابل توجهی به خصوص در
محیطهای متغیر کاهش خواهد یافت بنابراین یادگیریزدایی میتواند اولین گام در پرورش نوآوری در
سازمان باشد .همچنین ،سازمانهای با اجرای فرآیند یادگیریزدایی میتوانند نوآوری را در سازمان خود
افزایش دهند که این امر منجر به بهبود عملکردشان میشود .همچنین نشان دادند که فرهنگ یادگیری-
زدایی برای ریسکپذیری ،پذیرش ایدهها و باورهای نو و درک فرصتهای نوآوری مناسب است (.)53
طبق نتایج بدست آمده حسینی و همکاران ( )2019نیز ،تغییر عادات فردی میتواند سرمایه انسانی
سازمان را بهبود بخشد .بنابراین ،آموزش کارمندان برای بهبود مهارتهای خود و تغییر نگرش ،افکار و
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رفتارهای خود با کمک موقعیتهای جدید ،یکی از راهکارهای تغییر عادات شخصی و تقویت سرمایه
انسانی است .که بهبود در توسعه سرمایه انسانی و مدیریت ،عملکرد سازمان را افزایش دهد(.)54
سازمان ها برای دستیابی به عملکرد باال ،نیاز به ارائه خدمات نوآورانه ،تأمین نیاز مشتری و پاسخگویی
سریع به تقاضای بازار دارند ( .)55اما در راستای ارائه خدمات نوآورانه مدیران و کارکنان دانشگاه باید
دانش قدیمی خود را کنار گذاشته و از دانش جدید و بروز استفاده نمایند .لذا اتخاذ رویکرد نوآوری در
دانشگاهها منجر به ارتقا شایستگیهای علمی و فناورانه در صنایع و تجارت میشود .این تأثیر در نهایت
منجر به بهبود وضع اقتصادی در مناطق هدف میانجامد .داراقیکی و همکاران 2015 ،نیز در پژوهش
خود به این مهم دست یافتند ،دانشگاهها به عنوان مراکز تولید دانش و فناوری به عنوان پیشبرندههای
توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع قلمداد میشوند.
بنابراین پیشنهاد می شود که دانشگاه رازی در جهت افزایش ارتباطات خود در محیط در جهت کسب
فناوری و دانش نوآورانه اقدام نماید .همچنین ،پیشنهاد میشود مدیران زمینه مناسب یادگیریزدایی را
برای کمک به فراموش کردن عادات قدیمی و اجرای دانش جدید بین کارمندان خود با حضور در جلسات،
کنفرانسها و نمایشگاههای تخصصی ارتقا دهند و آنها را در پروژهها مشارکت داده تا کارها را به صورت
متفاوتی انجام دهند؛ چنانچه ،ایجاد سرمایه انسانی متبحر و نوآور در سازماها و به خصوص دانشگاه
میتواند به عملکرد بهتر کارکنان کمک شایان توجهی کند.
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شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه حرفهای مديران مدارس با رويکرد آيندهپژوهي

هادی براتی
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(تاریخ دریافت1400/04/08 :؛ تاریخ پذیرش)1400/08/27 :

چکیده
حرفه ای بودن مدیران آموزش و پرورش ،همواره یکی از مهمترین عوامل مؤثر در کیفیت آموزشی است و مدیران حرفهای
قادرند باوجود محدودیتهای مالی و محیطی زمینهای را برای ارائه یک تدریس اثربخش فراهم سازند .پژوهش حاضر ،با هدف
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران مدارس مقطع متوسطه آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی با رویکرد
آیندهپژوهی انجام شد .این پژوهش ،بر مبنای هدف ،در ذیل پژوهشهای کاربردی؛ بر مبنای ماهیت پژوهش ،تبیینی است
که به روش ترکیبی و طرح اکتشافی متوالی انجامشده است .مشارکتکنندگان بخش کیفی پژوهش شامل کلیه مدیران
ستادی آموزشوپرورش استان خراسان جنوبی بود که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند  18نفر بهعنوان مشارکتکننده
انتخاب شدند .برای انتخاب نمونه آماری بخش کمی پژوهش از روش از روش نمونهگیری تصادفی ساده و فرمول حجم نمونه
کوکران استفاده شد و در نهایت  201نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از در بخش کیفی از
مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی ابزار اندازهگیری در بخش کیفی
با استفاده از روش توافق کدگذاران و در بخش کمی ،از طریق روایی همگرا و روایی واگرا مورد تأیید واقع شد .پایایی پرسشنامه
محقق ساخته بر اساس سه معیار ضرایب بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ ( )0/81و پایایی ترکیبی ( )0/87با استفاده از نرمافزار
مورد تأیید واقع شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  MAXQDA10و اسمارت  PLS3استفاده شد .نتایج بخش کیفی
پژوهش ،بیانگر این بود که مدل توسعه حرفهای مدیران مدارس دارای  39کدباز 6 ،کد محوری و  3کد انتخابی بود .نتایج
بخش کمی پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران مدارس با رویکرد آیندهپژوهی را میتوان در قالب سه
بعد (فردی ،سازمانی و محیطی) و  6مؤلفه (مدیریتی ،ارتباطی ،رفتاری ،روانشناختی ،اعتقادی ،عوامل محیطی و زمینهای) و
 39شاخص طبقهبندی کرد که دراینبین ،بعد سازمانی ( )0/62نقش مؤثرتری در تبیین توسعه حرفهای مدیران مقطع متوسطه
آموزشوپرورش استان خراسان جنوبی دارد .بنابراین؛ بر مبنای یافتههای حاصل از این پژوهش ،بهمنظور برنامهریزی برای
بهبود فرایند توسعه حرفهای مدیران در آینده ،در گام اول؛ میبایست مؤلفههای سازمانی موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژهها :توسعه حرفهای ،مدیران مدارس ،آیندهپژوهی ،آموزشوپرورش.

 -1استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایرانh.barati@birjand.ac.ir .
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مقدمه
تحقیقات آموزشی معاصر در زمینه مدیران مدرسه شواهد قانعکنندهای در مورد اینکه مدیریت اثربخش،
پیشفرض بهبود پیامدهای مدرسه میباشد ،ارائه کرده ( )1که دراینبین ،نقش مدیران در بهبود
فرایندهای یاددهی و یادگیری بیشازپیش موردتوجه قرارگرفته است ( .)2مدیران مدارس از طریق
تأثیرگذاری برانگیزش ،انتظارات معلمان ،کیفیت آموزشی و ایجاد جو یادگیری در مدرسه بهطور
غیرمستقیم در پیامدهای یادگیری دانش آموزان مؤثر میباشند ( .)3بنابراین؛ مدیرانی که یادگیری
معلمان و دانش آموزان را تسهیل میکنند ،باید خود در فرایندهای یادگیری و توسعه مداوم شرکت کنند
تا بتوانند خواستههای دقیق مدارس مدرن و همچنین نیازهای مختلف معلمان را بهتر برآورده کنند (.)4
نگاهی گذرا به ادبیات مربوط موضوع ،بیانگر این است که حرفهای بودن مبتنی بر ارزش ،هدف و کیفیت
مهارت و اقتدار مربوط به حرفه فرد میباشد .حرفهای بودن اصطالحی است که به نگرش ذهنی در قالب
تعهد اعضای یک حرفه برای درک و توسعه حرفهای مداوم اشاره دارد .بهعبارتدیگر؛ حرفهای بودن مبتنی
بر تعهد فرد به ایدههای حرفهای و شغلی است .حرفها ی بودن نوعی تعهد صاحبان حرفه برای ارتقاء و
توسعه شایستگیهای خود میباشد که هدف آن دستیابی به کیفیت حرفهای بهطور مداوم است ( .)5در
ارتباط با تعریف مفهوم توسعه حرفهای مبانی نظری موضوع بیانگر این است گستردگی مفهوم توسعه
حرفهای موجبات ابهام و تعاریف مختلف آن را سببساز شده ( )6و تعاریف متعددی از توسعه حرفهای
ارائهشده است .توسعه حرفهای شامل هرگونه فعالیتی که بهمنظور ارتقای صالحیت حرفهای مدیران از
طریق ارتقای دانش ،مهارت یا تمایالت مدیران طراحیشده ،میباشد .در تعریف دیگری که توسط شورای
ملی توسعه کارکنان 1ارائهشده ،توسعه حرفهای رویکردی جامع ،مداوم و متمرکز برای بهبود معلمان و
مدیران بهمنظور بهبود اثربخشی در افزایش پیشرفت دانش آموزان محسوب میشود ( .)7در یک تعریف
دیگر؛ توسعه حرفهای به تغییرات مثبت و مداوم در ظرفیتهای حرفهای افراد اشاره دارد و یک اقدام
توانمند ساز است که موجب بهبود دانش ،نگرش و مهارت میشود و هدف آن ارتقای کارایی و اثربخشی
افراد در انجام وظایف کنونی و آینده میباشد (.)8
درمجموع نگاهی به تعاریف مختلف ارائهشده از توسعه حرفهای بیانگر این است که اغلب این تعاریف
مبتنی بر مفهوم توانمندسازی 2است ( .)9ازاینرو؛ با توجه به تعاریف متعدد ،اهداف ،ساختار و ماهیت
متفاوت توسعه حرفهای مدلهای مختلفی برای تبیین آن ارائهشده است .اسپارکس و لوکس)1989( 3

1

. National Staff Development Council’s
2. Empowerment
3
. Sparks & Loucks

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال نهم ،شماره  ،32بهار 1401

158

پنج الگوی توسعه حرفهای مبتنی بر هدایت فردی ،1توسعه حرفهای مبتنی بر مشاهده/سنجش ،2مشارکت
در بهبود فرایندها  ،3آموزش(4ضمن خدمت) و الگوی مبتنی بر پژوهش 5را برای توسعه حرفهای کارکنان
بهصورت عام ارائه کردهاند ( .)10در یک تقسیمبندی دیگر؛ گیبل و برنز )2005(6با تأکید بر توسعه
حرفهای معلمان ،الگوهای توسعه حرفهای را به سه دسته الگوهای استانداردسازی شده ،7الگوهای سایت
محور 8و الگوهای خود راهبر9تقسیمبندی کردهاند ( .)11عالوه بر تقسیمبندیهای فوق ،یافتههای
پژوهشی بیانگر اشکال مختلفی از برنامههای توسعه حرفهای میباشد که ازجمله مهمترین این برنامهها
میتوان به آموزش مبتنی بر مربیگری و آموزش شغلی ()12؛ مدل مفهومی توسعه حرفهای مبتنی بر
فناوری اطالعات ()13؛ مدل مفهومی توسعه حرفهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)14( 10؛ توسعه
حرفهای همکارانه ()15؛ توسعه حرفهای پژوهش محور ()16؛ توسعه حرفهای مبتنی بر سایت ()17؛ مدل
دانش محتوایی ،پداگوژی و فناورانه ()18؛ توسعه حرفهای معلم محور ( ،)19توسعه حرفهای زمینه محور
و مبتنی بر کالس درس ( )20اشاره کرد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نتایج پژوهشها نشان میدهد ،ازآنجاییکه مدیران مدارس تنظیمکننده محیط کاری معلمان و همچنین
بهعنوان پل ارتباطی بین معلمان ،سیاستهای آموزشی ،انجمن اولیا و مربیان ،والدین و سایر ذینفعان
مدرسه محسوب میشوند ،نگرش ،باور و ارزشی که برای پیشرفت حرفهای قائل هستند در شکلگیری
نگرش معلمان مؤثر میباشد و میتوانند با حمایتهایی که انجام میدهند موجبات انگیزه و پیشرفت
حرفهای معلمان را سببساز شوند ( .)21در این زمینه کومبز 11یادآور میشود که اگر قرار است تحولی
در عرصه تعلیم و تربیت اتفاق بیافتد ،این تحول و دگرگونی باید از مدیریت آموزش و پرورش آغاز شود
( )22چون سیستم آموزش و پرورش پیچیدهتر و گستردهتر شده ،مدیرانی که برای این پست انتخاب

1

. Individually guided development
. Observation/Assessment
3
. Involvement in a development or improvement process
4
. Training
5
. Inquiry
6
. Gable & Burns
7
. Standardized
8
. Sited -based
9
. Self-directed
10
). Organization for Economic Cooperation and Development (OECD
11
. Coombs
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میشوند ،میبایست از نظر حرفهای آموزش دیده باشند ( )23زیرا که توسعه حرفهای مدیران آموزشی،
عامل اصلی بهبود استانداردهای یادگیری بوده و نقش تأثیرگذاری در تحقق اهداف آموزشی دارد (.)24
با حرفهای بودن مدیران آموزشی ،رشد و توسعه حرفهای کارکنان آموزشوپرورش تسهیل میشود زیرا
مدیران حرفهای بهتر و سریعتر نیازهای مدرسه درک و شناسایی میکنند ،بهطوریکه شایستگیهای
معلمان توسعه مییابد و به افراد حرفهای تبدیل شوند .مدیران حرفهای نهتنها در زمینههای علمی و
روششناختی از یک قابلیت باالیی برخوردار هستند بلکه از مهارتهای سطح باال و بینشی وسیع نسبت
به دنیای آموزش برخوردار میباشند (.)5
بااینحال ،نتایج بررسیها بیانگر این است که عوامل متعددی در فرایند توسعه حرفهای مؤثر بوده و گاها
مانع حرفه گرایی مدیران مدرسه میشود .در این زمینه نتایج پژوهش رستون )2015( 1بیانگر این است
که تهیه و تدوین مأموریت ،چشمانداز آموزشی ،اخالقمداری ،عدالت سازمانی و پاسخگویی ،برنامهریزی
آموزشی و درسی ،آموزش و شیوههای ارزیابی ،فرایند مراقبت و حمایت از دانش آموزان ،ارتقای قابلیتهای
حرفهای کارکنان مدرسه ،تدوین برنامههای حرفهای برای معلمان و کارکنان ،بهکارگیری و استفاده از
ظرفیتهای خانوادهها و انجمنهای مربوط به مدرسه ،پژوهش مداری و رعایت اصول مدیریت از مهمترین
استانداردهای توسعه حرفهای مدیران مدارس میباشد ( .)25نتایج پژوهش یوسفی و همکاران ()2020
بیانگر این است که بین عوامل مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران ،وجود برنامههای توسعۀ حرفهای
تأثیرگذارترین عامل در توسعۀ حرفهای مدیران مدارس در افق  1404میباشد .همچنین ،ارتباط مداوم
نظام آموزشی با نظامهای آموزشی موفق دنیا و استفاده از تجارب آنان ،داشتن چشمانداز و راهبرد،
آیندهنگری و تفکر راهبردی سیاستگذاران و برنامهریزان و حمایت دولت و مجلس از سایر عوامل مؤثر
بر توسعه حرفهای مدیران میباشد ( .)26بیزل )2011(2در پایان نامه دکتری خود از فقدان فرصتهای
توسعه حرفهای از طرف منطقه آموزشی ،فقدان دانش توسعه حرفهای موجود در خارج از منطقه و
محدودیتهای جغرافیایی به عنوان موانع توسعه حرفهای مدیران در ایالت ویرجینیا 3یاد کرده است (.)27
اصفهانی و همکاران ( )2020در پژوهشی از هشت مقوله اصلی فناوری ،دینی ،فرهنگی ،فردی ،اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و سازمانی را به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران آموزشگاهی یاد
میکنند (.)28
نتایج پژوهش میلی تلو و همکاران ( )2013بیانگر این است که تمرکز مدیران بر مشارکت گروهی،
تمرکز بر خطمشی سازمانی و تمرکز بر بصیرت و خودآگاهی بهعنوان مهمترین ابعاد توسعه حرفهای

1

. Reston
. Bizzell
3
. Virginia
3
. Ng & Chan
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مدیران محسوب میشوند ( .)29نتایج پژوهشان جی وچان )2014( 1بیانگر این بود که در برنامه توسعه
حرفهای مدیران مدارس میبایست مهارتهای بین فردی ،مدیریت بحران ،مدیریت صحیح منابع و اطالع
از آییننامههای آموزشی را در دستور کار قرار دهد ( .)30نتایج پژوهش کانوگرن ،پونگتورن و نگانگ2
( )2014بیانگر این بود که ارزیابی نیازها هدفگذاری ،توانمندسازی ،خودآموزی ،سمینارهای متمرکز،
اقدام پژوهی و ارزیابی مستمر بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران محسوب میشود
( .)31در پژوهش بیزل )2011( 3فقدان فرصتهای توسعه حرفهای ،فقدان دانش توسعه حرفهای و موانع
جغرافیایی بهعنوان مهمترین موانع توسعه حرفهای مدیران محسوب میشود ( .)27گاالوزی )2011(4ایجاد
انگیزه برای بهبود مستمر ،تصمیمگیری مشارکتی ،برقراری ارتباط اثربخش ،ایجاد سازمان یادگیرنده،
ارزیابی و ارزشیابی و توسعه چشمانداز ،ارزشها و مأموریت با کارکنان مدرسه بهعنوان مهمترین نیازهای
توسعه حرفهای مدیران محسوب میشود (.)32
بهطورکلی؛ مروری گذرا بر نقش مؤثر آموزشوپرورش در توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،صنعتی و
سیاسی ایران در چله اول انقالب اسالمی ایران ،بیانگر این است که باوجوداینکه بیش از چهار دهه از عمر
نظام آموزشی میگذرد ولی هنوز یک سری نابسامانیهایی در نظام آموزشی به چشم میخورد و این در
حالی است که متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر کشوری
بستگی به کارایی و کیفیت نیروی انسانی آن کشور دارد .بر این اساس؛ یکی از مفاهیمی که امروزه در
ارتباط باکیفیت نیروی کار ،مطرح میباشد ،توسعه حرفهای است و توجه به این موضوع میتواند در
مدیریت کالس نقش بسزایی داشته باشد و اگر مدیران و معلمان به صالحیتهای خاص حرفه معلمی
برای قرن  21مجهز نشوند ،ناکارآمدی کل جامعه را به همراه خواهد آورد ( .)33ازاینرو؛ ازآنجاییکه
تحقق ارزشها و آرمانهای متعالی انقالب اسالمی مستلزم تالش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی ،علمی،
اجتماعی و اقتصادی است و تحقق آرمانهای متعالی انقالب اسالمی ایران ،در جهان درگرو تربیت
انسانهای عالم ،متقی و آزاده و اخالقی است ،ضرورت توجه به گردانندگان نظام آموزشوپرورش
بیشازپیش مشهود است .زیرا که مدیران نظام آموزشوپرورش اثرگذارترین منبع انسانی محسوب میشوند
و میبایست با الهام گیری از اسناد باالدستی و بهرهگیری از ارزشهای بنیادین و توجه به اهداف راهبردی
نظام جمهوری اسالمی ایران ،زمینهای را برای رسیدن به اهداف عالیه آموزشوپرورش مهیا سازند .گرچه
در سه دهه گذشته تالشهای وافر و قابلتقدیری از طرف مسئوالن و متصدیان نظام تعلیم و تربیت برای
بهبود و اصالح نظام آموزشی کشور به عمل آمد که خوشبختانه نتایج مثبت و مفیدی نیز بر جای گذاشته
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6
. Galavzi
5

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران / .....هادی براتی

161

است؛ لیکن هنوز آموزشوپرورش با چالش های جدی روبرو است و برونداد آن در تراز جمهوری اسالمی
ایران و پاسخگوی تحوالت محیطی و نیازهای جامعه نمیباشد .ازاینرو تأکیدات حکیمانه رهبر فرزانه
انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت تحول بنیادی در آموزشوپرورش با تکیهبر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی–
ایرانی و تدوین الگوی اسالمی – ایرانی مقتضی است تا عوامل مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران بهطور خاص
موردبررسی قرار گیرد؛ زیرا که توسعه حرفهای معلمان و بهبود فرایندهای یاددهی  -یادگیری و درنتیجه
موفقیت دانش آموزان ،به توسعه حرفهای مدیران وابسته است.
در این زمینه نگاهی گذرا به سند چشم انداز آینده ایران در افق  1404بیانگر این است که دستیابی به
آرمانهای تعیین شده مستلزم وجود مدیرانی شایسته ،کارآمد ،متخصص و دارای شایستگیهای فراگیر
است .از طرف دیگر؛ تغییرات بطور مداوم اتفاق می افتد و توسط مدیران قابل پیشبینی نیست .از این
رو؛ مدیران آموزشوپرورش باید همیشه آمادگی الزم برای رویارویی با شرایط متغیر را داشته باشند.
آمادگی برای رویارویی با شرایط متغیر مستلزم توجه به مفهوم حرفهگرایی مدیران در نظام آموزشی است
تا از این طریق زمینه سازگاری نظام آموزشی با سرعت تغییر و تحوالت فراهم گردد .باتوجه به اینکه
آینده ادامه گذشته نخواهد بود و سازو کارهای خاص خودش را خواهد داشت عقل سلیم حکم میکند تا
با انجام پژوهشهای الزم دریابیم که برای انجام مأموریت آتی ،چه عواملی ویژگیهایی حرفهای مدیران
را تحت تأثیر قرار میدهد؟ و مدیران مدارس در آینده نیازمند چه ویژگیها ،قابلیتها ،ومهارت هایی
هستند؟ نتایج حاصل از این پژوهش مدیران را قادر میسازد تا دریابند که چه دانش ،مهارت ،نگرش و
صالحیتی برای رویارویی با چالشهای پیش رو الزم دارند؟ بنابراین؛ ضرورت آیندهپژوهی و همچنین
برنامهریزی برای توسعه قابلیتهای حرفهای مدیران در آینده آموزشوپرورش مستلزم شناسایی عوامل
مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران آموزشی میباشد .بنابراین؛ مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که
مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران مدارس با رویکرد آیندهپژوهی چیست؟

روش پژوهش
پژوهش حااضااار ،بر مبناای هادف ،در ذیال پژوهشهاای کااربردی؛ بر مبناای مااهیات پژوهش ،تبیینی
اسات که به روش کیفی به کمی با تأکید بر راهبرد اکتشاافی متوالی انجامشاده اسات .بدین منظور؛ برای
تحلیل آینده و ارائه تصاویری روشان از آینده از روش دلفی اساتفاده شاد .مشاارکتکنندگان بخش کیفی
پژوهش شامل کلیه مدیران ستادی اداره کل آموزشوپرورش استان خراسان جنوبی بود که برای انتخاب
شارکت کننده مناساب و آشانا با چارچوب نظری و مفهومی توساعه حرفهای از روش نمونهگیری هدفمند
اساتفاده شاد .بدین منظور؛ ابتدا با مراجعه به اداره کل آموزشوپرورش اساتان فهرسات مدیران ساتادی
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آمورش و پرورش اخذ شاد ( 35نفر) و در ادامه با توجه به شاناخت قبلی از مدیران ،مصااحبه با یکی از
مدیران شااروع شااد و فرایند مصاااحبه تا حد اشااباع ادامه پیدا کرد ( 18نفر) .در بخش کمی پژوهش،
جامعه آماری شااامل کلیه مدیران و معاونین مدارس مقطع متوسااطه آموزشوپرورش اسااتان خراسااان
جنوبی در سااال تحصاایلی  98-99بود که با توجه به مشااخص بودن تعداد جامعه آماری ( 418نفر) بر
اسااس فرمول کوکران و با اساتفاده از روش نمونهگیری تصاادفی طبقهای  201نفر بهعنوان نمونه آماری
انتخاب شدندأ.
بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات در این پژوهش ،در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته
استفاده شد و در مواردی که مصاحبهشوندگان اجاازه دادناد ،دادهها بهصورت صوتی و در برخی موارد
هم دادهها از طریق یادداشتبرداری ثبت و ضبط گردید .پس از انجام هر مصاحبه ،دادههای در قالاب
فایال  wordوارد نرمافزار  MAXQDAگردید و عمل کدگذاری برای  18مصاحبه صورت گرفت .در ادامه
پژوهشگر بر اساس مدل استراوس و کوربین )1990(1کار تحلیل را آغاز کرد ( )34و دادهها در سه گام
متوالی در قالب کدهای باز ،کدهای محوری و کدهای انتخابی تحلیل و طبقهبندی شد .بر اساس نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای کیفی پژوهش ،فهرستی از ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای توسعه حرفهای
مدیران تدوین شد و در قالب نامهای مکتوب برای مشارکتکنندگان بخش کیفی پژوهش ارسال شد و از
آنان خواسته شد تا نظرات و دیدگاههای خود را در ارتباط با ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای احصا شده بیان
کنند .این فرایند طی دو مرحله تکرار شد و در نهایت طی چندین مرحله اصالح و بازنگری در مؤلفهها و
شاخصهای احصا شده توافق نهایی حاصل گردید.
نتایج حاصل از این توافق به منظور بررسی در سطح کالنتر ،در قالب پرسشنامهای محقق ساخته
توسعه حرفهای که دارای  4پرساش جمعیت شناختی (جنسایت ،سن ،میزان تحصیالت ،سابقه خدمت)
 3بعد (فردی ،سازمانی و محیطی) و  21شاخص بود در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت از خیلی کم تا
خیلی زیاد تهیه و تنظیم شد .برای اطمینان از خصیصه اعتمادپذیری ابزارهای اندازهگیری در بخش کیفی
از روش توافق کدگذاران استفاده شد که این مقدار ( )0/80گزارش گردید .نظر به اینکه مقدار قابلقبول
بیشتر از  0/60میباشد ،روایی ابزار اندازهگیری مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت .در بخش کمی روایی
ابزارهای اندازهگیری از طریق روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی ابزارهای اندازهگیری بر اساس توسط

1

. Strauss & Corbin
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سه معیار آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی 1و ضرایب بارهای عاملی 2بررسی شد که نتایج مربوط در جدول
 ،1گزارششده است.
جدول شماره  .1معیارهای پایایی متغیرهای پژوهش
متغیرهای مکنون

میانگین واریانس استخراجشده

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

فردی

0/71

0/88

0/84

سازمانی

0/37

0/89

0/86

محیطی

0/72

0/82

0/72

بر اساس نظر هالند )1999( 3مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی  0/4میباشد
( )35که در این پژوهش کلیه سؤاالت ،دارای بار عاملی بیشتر از  0/4بود و همچنین؛ مقدار آلفای کرونباخ
و پایایی ترکیبی هر یک از متغیرهای پژوهش از  0/7بیشتر گزارششده که بیانگر پایایی مناسب مدل
پژوهش میباشد .همچنین؛ در این پژوهش ،برای ارزیابی روایی همگرا از معیار ( AVEمیانگین واریانس
استخراجشده) استفاده شد که نتایج در جداول  ،1گزارششده است .با توجه به اینکه مقدار مالک برای
سطح قبولی  AVEمقدار  0/5میباشد ( )32بر اساس اطالعات جداول ( )1تمامی مقادیر  AVEمربوط به
سازهها ،از  0/5بیشتر گزارششده است که این موضوع ،مؤید روایی همگرای مناسب است .همچنین؛
روایی واگرای پرسشنامهها از روش فورنل و الرکر )1981( 4بررسی شد و میزان تفاوت بین شاخصهای
یک سازه با شاخصهای سازههای دیگر از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی
بین سازهها محاسبه گردید که نتایج در جدول  ،2گزارششده است.
جدول شماره  .2مقادیر روایی واگرای ابعاد توسعه حرفهای
سازمانی

مؤلفهها

فردی

فردی

0/72

سازمانی

0/70

0/71

محیطی

0/48

0/64

محیطی

0/73

1

.Composite Reliability
.Loadings
3
. Hulland
4
. Fornell & Larcker
2
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بر اساس اطالعات جدول  ،2ازآنجاییکه مقدار جذر  AVEمتغیرهای مکنون در پژوهش حاضر در
خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرارگرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای
راست قطر اصلی قرار دارند بیشتر است ،میتوان گفت که روایی واگرایی مدل مطلوب میباشد.
تجزیه و تحلیل یافتهها
در تحقیق حاضار جهت شاناساایی مؤلفههای توساعه حرفهای مدیران مدارس متوساطه ابتدا به مطالعه
اسااناد و بررساای مبانی نظری و تحقیقات پیشااین پرداخته و سااپس با اسااتفاده از روش دلفی و انجام
مصااحبههای عمیق با مطلعین کلیدی در حوزه مدیریت آموزشای به شاناساایی مؤلفههای توساعه حرفهای
مدیران مدارس اقدام گردید .نتایج حاصال از مصااحبههای نیمه سااختاریافته طی چند مرحله کدگذاری
و نیز باا الهاام از پیشااایناه پژوهش ،منجر باه شااانااساااایی  39کاد اولیاه گردیاد .در گاام دوم؛ مفااهیم
شاناسااییشاده در شاش مفهوم محوری دساتهبندی شادند .در ادامه تحلیلهای کیفی و برای پاساخگویی
به سؤالهای پژوهش و مشخص کردن عوامل فردی ،سازمانی و محیطی مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران،
با توجه به تحلیل نتایج مصااحبههای نیمه سااختاریافته با صااحبنظران و همچنین پیشاینه پژوهشای و
مطالعه تطبیقی به تعیین شااخصهای الزم در هر یک از مؤلفهها تعریفشاده ،پرداخته شاد .در گام آخر؛
مؤلفههای توساعه حرفهای شاشگانه مدیران مدارس متوساطه در چندین محور کلیدی با مقوله کلیتر به
شااارح مؤلفاههاای فردی ،ساااازماانی و محیطی تقسااایمبنادی گردیاد .بر مبناای یاافتاههاای حااصااال از
تجزیهوتحلیل دادههای مرحله کیفی ،پرسااشاانامه اولیه طراحی شااد و بر مبنای یافتههای حاصاال از
تجزیهوتحلیل دادههای مرحله کیفی ،مدل اولیه پژوهش ترسیم شد.
یافتههای پژوهش
بر مبنای یافتههای حاصال از تجزیهوتحلیل دادههای مرحله کیفی ،مدل اولیه پژوهش به شارح ذیل
ترسیم شد که نتایج در جدول ،3گزارششده است:
جدول شماره  .3کدهای استخراجشده حاصل از مصاحبه

سازمانی

کدهای انتخابی

کدهای محوری

کدهای باز

مدیریتی

تصمیمگیری مشارکتی
ترسیم چشمانداز
بهاداده به تالش و پشتکار
مدیریت غیرمتمرکز
کنترل مبتنی بر تعهد
فرهنگ و جوسازمانی
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کدهای محوری
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کدهای باز
قدردانی از مدیران حرفهای
ارزشیابی اصولی

ارتباطی

ارتباطات دوستانه
فرهنگ مشارکتی
محیط کاری دوستانه
همکاری و تعاون
همدلی
روابط انسانی

رفتاری

آزادی عمل و استقالل کاری
تیم محوری
پذیرفتن اختالف در تفکر
فرهنگ گفتوگو و مذاکره
باارزش بودن تالش و پشتکار

روانشناختی

خوشبینی
برنامهریزی در کارها
نگاه ارزشی

فردی

خود انگیزشی
تعلق کاری
مسئولیت اجتماعی
رضایت شغلی
بهروز بودن مدیر
امید سازمانی
اعتقادی

توجه به ارزشهای اخالقی
اهمیت شدن خدمت گذاری به مردم
باارزش جلوه دادن جایگاه معلمی
انتخاب اصولی مدیران
رفتار صادقانه
تدوین منشور اخالق حرفهای

محیطی

عوامل محیطی و زمینهای

عوامل فرهنگی (ارزشهای اجتماعی)
عوامل اقتصادی (منابع محلی و بومی،
خیرین)
عوامل اجتماعی (دوستان و همکاران)
عوامل سیاسی (گروههای فشار)
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کدهای انتخابی

کدهای محوری
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کدهای باز
عوامل آموزشی (کارگاهها و دورههای
آموزشی)

همانگونه که از اطالعات جدول  ،3قابل استنباط است مدل کیفی توسعه حرفهای مدیران مدارس
متوسطه دارای سه بعد (فردی ،سازمانی و محیطی) و  6مؤلفه (مدیریتی ،ارتباطی ،رفتاری ،روانشناختی،
اعتقادی ،عوامل محیطی و زمینهای) و  39شاخص میباشد.
در ادامه بهمنظور ،پاسخ به این سؤال پژوهشی که مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران مدارس
با رویکرد آیندهپژوهی چیست؟ از نرمافزار  pls2استفاده شد .ازاینرو؛ بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در
این پژوهش از نرمافزار  Smart PLS2و روش دومرحلهای حداقل مربعات جزئی استفاده شد .در گام اول
از تحلیال عاملی تأییدی و در گام دوم از تحلیل مسیر برای تحلیل روابط بین سازهها استفادهشده است.
در نرمافزار  PLSبا استفاده از ضرایب مسیر ( )Betaمعنیداری ضرایب مسیر و مقادیر  R2یا واریانس
تبیین شده فرضیههای پژوهش آزمون میشوند که خروجی نرمافزار  Smart PLS2در قالب شکل ،1
ارائهشده است.

شکل شماره  .1ضرایب استاندارد ابعاد توسعه حرفهای مدیران

167

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران / .....هادی براتی

شااکل  ،1بیانگر ضاارایب اسااتاندارد ابعاد فردی ،سااازمانی و محیطی مدل توسااعه حرفهای مدیران
میباشاد .بر اسااس نظر چاین ( )1998حداقل این ضارایب باید  0/2باشاند اما در صورت ایدئال بایااااد از
 0/3بیشاتر باشاد تا پذیرفته شاوند .ضارایب مسایر بعد فردی بیانگر این اسات که بعد فردی 0/36؛ بعد
ساازمانی  0/62و بعد محیطی  0/23از تغییرات توساعه حرفهای مدیران را تبیین میکند .ازاینرو؛ برای
پاساخ به ساؤالهای پژوهش ،میبایسات ضارایب معناداری ( Zمقادیر  )t-valuesو ضارایب اساتانداردشاده
بار عاملی مربوط به مسیر هر یک از متغیرهای پژوهش موردبررسی قرار گیرد.

شکل شماره  .2ضرایب معناداری  Zابعاد توسعه حرفهای مدیران

بر اساس شکل  ،2ضرایب معنیداری Zمسیر بعد فردی به توسعه حرفهای مدیران 17/45؛ مسیر
بعد سازمانی به توسعه حرفهای مدیران 26/66؛ مسیر بعد محیطی به توسعه حرفهای مدیران 10/64
گزارششده که نشان از معنیدار بودن رابطه در سطح معناداری  0/01میباشد .ازاینرو؛ رابطه بعد فردی،
سازمانی و محیطی قابلیت تبیین واریانس توسعه حرفهای مدیران مقطع متوسطه استان خراسان جنوبی
رادارند که نتایج ضرایب معنیداری در جدول  ،4ارائهشده است.
جدول شماره  .4نتایج آزمون سؤالهای پژوهش
فرضیهها

ضرایب استاندارد

t value

نتیجه آزمون

بعد فردی ← توسعه حرفهای

0/36

17/45

تأیید

بعد سازمانی ← توسعه حرفهای

0/62

26/66

تأیید

بعد محیطی ← توسعه حرفهای

0/23

10/64

تأیید
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طبق دادههای جدول  ،4ضریب اثر مستقیم بعد فردی بر توسعه حرفهای مدیران  0/36ضریب اثر
مستقیم بعد سازمانی بر توسعه حرفهای مدیران  0/62و ضریب اثر مستقیم بعد محیطی بر توسعه
حرفهای مدیران  0/23گزارششده که در سطح  0/01معنادار است.
جدول شماره  .5خالصه شاخصهای برازش مدل ساختاری و مدل
شاخصهای برازش

معیار Q2

متغیر مکنون

R2

توسعه
حرفهای

مقدار شاخصهای برازش
حد مجاز

مقدار در مدل
0/02

0/15

0/35

ضعیف

متوسط

زیاد 



0/40

Redundancy
معیار GOF

0/02

0/15

0/35

ضعیف

متوسط

زیاد 



0/98
معیار خاصی گزارش نشده
0/40
0/63

قابلقبول
0/01

0/25

0/36

طبق اطالعات مندرج در جدول  ،5مقدار  R2بیانگر این است که  0/98درصد از تغییرات متغیر توسعه
حرفهای مدیران توسط سه بعد (فردی ،سازمانی و محیطی) تبیین میشود که این موضوع نشان قوی
بودن تأثیر بسیار قوی ابعاد میباشد.

جمع بندی و پیشنهادات
امروزه رمز موفقت یک کشور در برتری و کیفیت منابع انسانی آن کشور میباشد و کیفیت منابع
انسانی و دستیابی به اهداف آموزشی عمیقا بهبه مهارتها و عقالنیت مدیران آموزشی بستگی دارد.
مدیریت آموزشی یک عامل مؤثر در افزایش کیفیت آموزشی محسوب میشود و همین موضوع موجب
شده تا مدیر آموزشی بهعنوان کانون محوری بهبود و پیشرفت آموزشی تبدیل شود .مدیران آموزشی
مسئولیت تمام منابع سازمانی و انسانی برای دستیابی به اهداف آموزشی را بر عهده دارد که این مسئولیت
خطیر ایجاب میکند که مدیران مدارس افرادی حرفهای باشند تا بتوانند سریعتر نیازهای مدرسه را درک
و شناسایی کنند و متناسب با آن برنامهریزیهای الزم را انجام دهند .به عبارتدیگر؛ برای اینکه فرایند
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آموزشی بهطور اثربخش و کارآمد پیش برود ،مدیران آموزشی میبایست از شایستگیهای الزم برخوردار
باشند .با حرفهای بودن مدیران آموزشی ،رشد و توسعه حرفهای کارکنان آموزشوپرورش تسهیل میشود
زیرا مدیران حرفهای بهتر و سریعتر نیازهای مدرسه درک و شناسایی میکنند .مدیران حرفهای در مورد
ایجاد تغییرات تفکر خواهند کرد و منتظر نخواهند شد تا تغییرات آنان را با خود همگام کند .حرفهای
کردن مدیران آموزشی کار یکشبه یا یکروزه نیست بلکه یک فرایند بلندمدتی است که باید در قالب
برنامهریزیهای استراتژیک و مبتنی بر مسائل و محدودیتهای موجود موردتوجه قرار گیرد.
تالش برای توسعه حرفهای مدیران مستلزم فرایند برنامهریزی است و باید بهطور مداوم انجام شود.
زیرا تغییرات همیشه پویا بوده و توسط مدیران قابل پیشبینی نیست و مدیران آموزشوپرورش باید
همیشه آماده رویارویی با شرایط متغیر باشند .همچنین فرایند توانمندسازی مستلزم مشارکت همه
مدیران و در همه سطوح میباشد تا بتوان با آمادگی کامل با این تغییرات سازگار شد .بااینحال ،عوامل
زیادی وجود دارد که در توسعه حرفهای مدیران مؤثر بوده و فرایند حرفه گرایی مدیران مدرسه را تحت
تأثیر قرار میدهد .نتایج بخش کیفی پژوهش بیانگر این بود که مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران را میتوان
در قالب سه بعد فردی ،سازمانی و محیطی طبقهبندی کرد .همچنین ،نتایج نشان داد که بعد سازمانی با
هشت شاخص (ارتباطات انسانی ،آزادی در عمل و بیان ،نظام ارزیابی عملکرد ،کار تیمی ،نحوه انتصاب
مدیران ،مدیریت غیرمتمرکز ،تدوین منشور اخالقی و قدردانی از مدیران حرفهای) نسبت به ابعاد فردی
و محیطی نقش پررنگتری در توسعه حرفهای مدیران مدارس دارد و بهعنوان مهمترین عوامل سازمانی
مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران محسوب میشود .نتایج حاصل از این یافته پژوهشی با نتایج پژوهشهای
یوسفی و همکاران()26؛ اصفهانی و همکاران( )28و گالوزی ( )32که بیان تصمیمگیری مشارکتی،
همکارانه و حمایت همکاران؛ توسعه مشارکت؛ تسهیل توسعه حرفهای؛ توسعه و اجرای برنامههای عملی
استراتژیک؛ برقراری ارتباط اثربخش؛ درک راهبردهای اندازهگیری ،ارزیابی ،ارزشیابی و توسعه
چشماندازها ،ارزشها و مأموریت کارکنان مدرسه را مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه اخالق حرفهای
مدیران عنوان میکند ،همسو میباشد .همچنین؛ نتایج پژوهش بوش( )2008که بیان میدارد انتصاب
مدیران آموزشی بدون توجه به تخصص و استانداردهای حرفهای بیشتر به یک قمار شبیه است؛
قماری که بازنده اصلی آن بدون شک کودکان و دانش آموزان خواهند بود( )36همسو بوده و نتایج
این تحقیقات را مورد تأیید و تصدیق قرار داده است .در این زمینه ،ابالغ روشن و آشکار نقطه نظرات
خویش و گوش دادن فعال به دیگران ،آموزش تیم و تیم سازی برای بهبود مدرسه ترویج و بهبود روابط
بین فردی در بستر احترام و پذیرش ،ترویج و ارتقاء ارزشهای دموکراسی ،عدالت ،احترام و تنوع،
حفاظت از حریم خصوصی دانش آموزان و خانوادهها ،عضویت در انجمن ملی مدیران  ،بهکارگیری طرح
مشاوره و مربیگری همکار و تدوین ابزارهای معتبر و مشروع برای اندازهگیری درست عملکرد مدیران
یا داوطلبین مدیریت ،میتواند کارساز باشد.
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در ارتباط با عوامل فردی مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران مقطع متوسطه نتایج پژوهش نشان داد که حس
تعلق کاری؛ اعتقاد به ارزشهای دینی؛ رضایت شغلی؛ صداقت؛ راستگوئی؛ مسئولیتپذیری و ارزشهای
فردی بهعنوان مهمترین شاخصهای فردی مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران محسوب میشود .در این
زمینه میتوان گفت که انگیزه ،آگاهی و روحیه خدمت در مدیران موجب میشود که آنها چشمانداز
نهادی و مفهومی روشنی داشته باشند و بدون توجه به این مفاهیم برنامههای توسعه حرفهای مدیران،
نتایج مطلوبی نخواهد داشت و گاها ممکن است تحقق آن غیرممکن باشد .نتایج حاصل از این یافته
پژوهشی با نتایج پژوهشهای ابیلی و همکاران ( ،)37گودرزی و سلطانی ( ،)38بیتس )39(1و نوالن ارانز2
و همکاران ( )40همسو بوده و نتایج این تحقیقات را مورد تأیید و تصدیق قرار داده است .برمبنای این
یافته پژوهشی پیشنهاد میشود که برای حاکمیت ارزشهای حرفهای در سازمان ،ابتدا باید آنها را
شناخت و باید یاد گرفت که چگونه باید این ارزشها را در وجود افراد و کارکنان نهادینه کرد تا کارکنان
به این ارزشها متعهد شوند و آنها را بهکارگیرند .بدیهی است که در وهله اول میبایست استانداردهای
حرفهای مدیران متوسطه تعیین گردد و فرهنگ مدیریت ارزش در مدیران مدارس نهادینه شود و مدیریت
بر اساس ارزشها بهعنوان یک اصل سازمانی در منشور چشمانداز سازمانی نظام آموزشوپرورش لحاظ
گردد .در این زمینه برگزاری دورههای آموزشی معرفتی و آنالین یا آموزش چهره به چهره دانشگاهی
میتواند بنیانهای ارزشی مدیران را تقویت نماید.
در ارتباط با عوامل محیطی مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران مقطع متوسطه استان خراسان جنوبی نتایج
پژوهش بیانگر این بود که پنج شاخص گروهها ی فشار؛ منابع و امکانات محلی؛ فرهنگ حاکم بر اجتماع؛
کارگاهها و دورههای آموزشی؛ دوستان و همکاران بهعنوان مهمترین شاخصهای مؤثر بر توسعه حرفهای
مدیران محسوب میشود .نتایج حاصل از این یافته پژوهشی با نتایج پژوهشهای یوسفی و همکاران
( ،)26گست 3و همکاران ( )41و ایوانز )42(4همسو میباشد .از اینرو؛ برمبنای این اصل مدیریتی که
بیان میکند آموزش خوب هیچوقت جبران گزینش بد را نخواهد کرد ،پیشنهاد میشود که در انتخاب و
انتصاب مدیران اصل عینیت رعایت گردد و تا جا یی که ممکن است زمینه انتصاب مدیران آموزشی از
مسائل سیاسی کشور دورنگه داشته شود و به گروههای فشار در جامعه اجازه داده نشود تا بهنوعی در
انتخاب مدیران آموزشی دخل و تصرف کنند .در بسیاری از کشورهای پیشرفته اغلب انتخاب مدیران
آموزشی با توجه به سوابق گذشته بهعنوان مدیر انتخاب میشوند ،در حالی که نتایج پژوهش بیانگر این
است که در بسیاری از موارد ،معلمان بر اساس ضرورتهای عاجل سیاسی و اقتصادی و بدون هیچگونه
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آمادگی مقدماتی به سمت مدیران منصوب میشوند و از حداقل مهارتهای الزم برای امر مدیریت
بیبهرهاند .درحالیکه عالوهبر داشتن تحصیالت تکمیلی ،فعالیتهای توسعه حرفهای بهمنظور کمک به
مدیران برای کسب دانش و اتخاذ شیوههایی برای بهبود کیفیت آموزشی و پیامدهای یادگیری در مدارس
امری ضروری است .همچنین؛ پیشنهاد میشود که قوانین و مقررات تسهیلکننده شایستگی مدیران
مدارس از طرف سیاستگذاران موردتوجه و تصویب قرار گیرند .بودجه الزم جهت اجرای برنامههای
شایستگی مدیران توسط وزارت آموزشوپرورش اختصاص یابد .شایستگیها ،مهارتها و ویژگیهایی بالقوه
مدیر در فرآیند انتصاب مدیران مدارس موردتوجه باشد .سرفصلهای آموزشی و کارگاهی با توجه به
مهارتهای موردنیاز مدیران مدارس طراحی و تدوین گردد .و در نهایت برنامههای توسعه شایستگیهای
مدیران مدارس در قالب ایجاد مراکز بالندگی ،ارائه آموزشهای مستقیم و آموزشهای ضمن خدمت
متنوعی ارائه گردد و در فرایند برنامهریزی و اجرای فعالیتهای مربوط به توسعه حرفهای زمینههای
اجتماعی ،نهادی ،فرهنگی و اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.
بطور کلی؛ برمبنای یافتههای این پژوهش میتوان گفت که رویکردهای سنتی توسعه حرفهای از قبیل:
سمینارها ،کنفرانسها و کارگاهها هرچند بسیار آسانتر و هزینه کمتری دارد و میتوان تعداد زیادی از
مدیران را تحت پوشش قرارداد .ولی استفاده از این روشها برای مدیران آینده چندان کارساز نیست و
الزمه سازگاری با تغییرات پیش رو؛ استفاده از رویکردهای تمرین محور و مدرنتر میباشد .هر چند
ممکن است یافتههای این پژوهش ،مبین این موضوع است که سیاستگذاران آموزشی باید تغییراتی را
در برنامهریزیهای توسعه حرفهای مدیران مدارس ایجاد کنند .از این رو؛ با بهرهگیری از محورهای اصلی
نظامهای آموزشی در قرن ( 21روشهای تفکر ،روشهای کار کردن ،ابزارهای کاری و شهروند جهانی) و
با بهرهگیری از تجارب مفید کشور سنگاپور در انتخاب و بهکارگیری مدیران دقت الزم را مبذول نموده
بهطوریکه بهترین افراد و باالترین استعدادها بهعنوان مدیر انتخاب شوند .همچنین؛ با فراهم کردن
زمینهای برای استقالل حرفها ی مدیران و ایجاد فرهنگ و جوی حاکی از اعتماد و اطمینان (بهرهگیری
از تجارب فنالند) یک سیستم آموزشی غیرمتمرکز پایهگذاری گردد تا فرصت بهبود صالحیتهای حرفهای

مدیران در سه عرصه دانش ،نگرش و مهارت فراهم گردد .این پژوهش مانند هر پژوهش دیگر ،دارای
یک سری محدودیت ها بود .مهمترین محدودیت پژوهش حاضر ،این بود که رویکرد پژوهش حاضر،
مبتنی بر آینده بوده و آینده از نظر مشارکتکنندگان این پژوهش متفاوت بود .مدیران گاها درک درستی
از آینده نداشتند و بیشتر بر زمان حال متمرکز بودند و کمتر قادر بودند حتی با فرض ثابت بودن برخی
از شرایط یک دورنما و چشمانداز مشخصی از عوامل مؤثر بر توسعه حرفهای مدیران در آینده نه چندان
دور ارائه دهند .از اینرو؛ مقتضی است پژوهشهای مشابهی در یک جامعه آماری بزرگتر و در یک بافتی
متفاوتتر اجرا شود .همچنین؛ ازآنجاکه این مطالعه بر اساس طرح تحقیق مقطعی انجام شده ،روابط بین
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متغیرها داللت بر قطعی بودن رابطه علی ندارد و در استفاده کاربردی از نتایج این پژوهش باید جوانب
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چکیده
نیازسنجی به عنوان اولین مرحله از مراحل فرآیند طراحی برنامههای یادگیری و توسعه مهارتهای نرم منابع انسانی
مطرح میباشد؛ و رعایت دقت الزم در آن ،اثربخشی این برنامهها را افزایش خواهد داد .تحقیق حاضر به نیازسنجی برنامههای
یادگیری و توسعه مهارتهای نرم منابع انسانی در سازمانهای دولتی پرداخته است .عدم توجه به تفاوتهای ماهوی میان
مهارتهای نرم و سخت در مرحله نیازسنجی ،سبب بروز مشکالت در مراحل بعدی فرآیند توسعه کارکنان خواهد گردید .بر
این اساس ابتدا مولفههای مهارتهای نرم منابع انسانی با استفاده از روش مرورنظاممند ،شناسایی گردید؛ سپس جهت
شناسایی سایر اجزاء نیازسنجی برنامههای یادگیری و توسعه مهارتهای نرم ،با  23تن از خبرگان امر آموزش و توسعه
مهارتهای نرم منابع انسانی مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته و تحلیل تم انجام شد .در ادامه نیز اعتبار یافتههای حاصل
از تحلیل تم با بهرهگیری از روش دلفی و استفاده از آمار توصیفی محاسبه گردید و با دستیابی به اجماع حداکثری پانلیستهای
شرکتکننده در تحقیق تائید شد .در نهایت مهارتهای نرم با  20مولفه ،در دو دسته مهارتهای نرم فردی و اجتماعی و اجزاء
نیازسنجی با دو تم اصلی ،چهار تم فرعی و هشت کد شناسایی گردید .عدم توجه درخور سازمانهای دولتی به مهارتهای
نرم نشاندهنده نیاز این نوع سازمانها به طراحی برنامههای یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی بوده و همچنین
شایسته است تا در مرحله نیازسنجی ،به مدون بودن مهارتهای نرم در شرحمشاغل سازمان توجه نموده و دستهبندی الزم
میان مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتی به لحاظ نوع نیاز به مهارتهای نرم مشخصگردد.

کلیدواژهها:

نیازسنجی ،یادگیری و توسعه ،مهارتهای نرم.

 -1استاد ،گروه مدیریت دولتی ،واحدقزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران (استاد تمام بازنشسته دانشگاه عالمه
طباطبایی).
 -2استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشکدگان فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران.
 -3دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت دولتی ،گرایش مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشکدگان فارابی،
دانشگاه تهران ،قم ،ایران (مسئول مکاتبات )Mina.Boustanirad@Ut.ac.ir
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مقدمه
در جهان کنونی ،همگام با پیچیدهتر شدن مشاغل ،بر اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است (32
و )85؛ به طوریکه یادگیری و توسعه کارکنان ،بخشی ضروری از عملکرد و مدیریت منابع انسانی است
( .)92عالوه بر آن ،مداخالت توسعه منابع انسانی به جهت مورد خطاب قراردادن برخی نیازها یا شکافها
در سازمان مورد استفاده قرار میگیرند ( .)45نیازسنجی اولین مرحله از مراحل طراحی برنامههای
یادگیری و توسعه منابع انسانی است؛ و چنانچه به درستی مورد توجه قرارگیرد ،همانند عاملی
پیش گیرانه از ایجاد بسیاری از مسائل در مراحل بعد جلوگیری نموده و سبب اجرای هر چه اثربخشتر
برنامههای توسعه کارکنان خواهدگردید .سازمان های پویا و در حال رشد ،همواره بهسازی منابع انسانی
را جزء الینفک برنامهریزیهای آموزشی خود قرارمیدهند و برای این کار همواره اقدام به نیازسنجی
آموزشی میکنند ( .)79به طور کلی ،یک نیاز میتواند یک کمبود (نقص) فعلی 1باشد؛ مانند :عملکرد
کارکنان ضعیف؛ و یا بر گرفته از چالشی جدید باشد که تغییر در روشهای عمل سازمان را تقاضا مینماید
(مانند قانون جدید یا افزایش رقابت) ( .)109نیاز را به معنی شکاف میان مجموعه شرایط موجود و
مجموعه شرایط مطلوب تعریف کردهاند؛ و نیازسنجی فرایند اندازهگیری علمی و دقیق این شکاف است؛
در این تعریف شرایط به معنی دانش ،مهارتها و نگرشها که در مجموع به عملکرد فردی شکل میدهد،
تلقی شدهاست ( .)87اما علیرغم اهمیت نیازسنجی در بسیاری از سازمانها نیازسنجی آموزشی یا اصأل
انجام نمیشود یا به خوبی و به درستی اجرا نمیشود و بیشتر جنبهی تشریفاتی و تبلیغاتی دارد و این
عاملی است که اثربخشی دورههای آموزشی را به شدت کاهش میدهد ( .)33این در حالی است که
اطالعاتی که در مرحله نیازسنجی به دست میآید؛ میتواند برای موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد :ایجاد
اولویتهایی برای تالشهای توسعه منابع انسانی؛ تعریف اهداف مشخص آموزش و توسعه منابع انسانی؛
ایجاد معیارهای ارزیابی ( .)109حتی در بسیاری مواقع آموزشگیران مجبور میشوند مطالبی یاد بگیرند
که عمأل در موقعیت شغلی آنها کاربردی ندارد .این مشکل جدا از تبعاتی که دارد ناشی از دو دلیل است:
کم دقتی در نیازسنجی و یا نبود خود نیازسنجی در فرآیند آموزشی ( .)1از سوی دیگر ،عالوه بر مشکالت
عامی که در نیازسنجی برنامههای یادگیری و توسعه کارکنان ،صرفنظر از نوع دانش و مهارتی که به
جهت آموزش کارکنان مورد توجه قرار میگیرد؛ مسئلهای که اغلب از دید محققان مورد غفلت واقع شده
است و مورد توجه تحقیق حاضر میباشد ،آنست که با توجه به تفاوتهای ماهوی میان مهارتهای سخت
و مهارتهای نرم ،2اجزاء نیازسنجی برنامههای توسعه مهارتهای نرم منابع انسانی چگونه باید باشد؟
مهارتهای سخت ،به ظرفیتهای فنی یک فرد مربوط میشود؛ و مهارتهای نرم به ایدهها و مفاهیم
1

. Current deficiency
. Hard & Soft skills

2
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( .)70بعنوان مثال ،مهارتهای نرم ،برای یک پزشک ،میتواند شامل همدلی ،درک ،گوشدادن فعال و
یک رفتار بالینی خوب باشد؛ از طرف دیگر ،مهارتهای سخت الزم برای یک پزشک شامل درک و فهم
بیماریها ،توانایی تفسیر نتایج آزمایش و عالئم و درک کامل آناتومی و فیزیولوژی است (.)86
مهارتهاینرم ،در مقابل با مهارتهایسخت ،بهجای تاکید بر حوزههای صرفا شناختی یا عملی ،بر
احساسات تاکید مینمایند ( .)31اصطالح مهارتهای نرم ،برای نشان دادن کلیه شایستگیهایی مورد
استفاده قرار میگیرد ،که در ارتباط مستقیم با وظیفه مشخصی نیستند ()21؛ این مهارتها در هر پستی1
ضروری میباشند؛ زیرا عمدتا به روابط با سایر افراد مشغول در سازمان اشاره دارند؛ و در مقابل ،مهارتهای
سخت به تواناییهای مشخص برای انجام شغلی خاص اشاره دارد؛ بعنوان مثال توانایی یک کارگر برای
تنظیم و کنترل یک دستگاه سیانسی( ،همان) .همچنین در کنار بدیهی بودن نیازمندی کلیه مشاغل
به مهارتهای نرم ، ،سوالی که به هنگام نیازسنجی برنامههای یادگیری و توسعه مهارتهای نرم منابع
انسانی مطرح میشود؛ آنست که" :آیا همه مشاغل نیازمند آموزش مهارتهای نرم یکسانی هستند؟" یا
"بسته به نوع و ماهیت وظایف و مسئولیتها در هر یک از مشاغل ،مولفههای مشخصی از مهارتهای
نرم ،بیشتر میتواند مورد توجه برخی از مشاغل قرار گیرد؟" از سوی دیگر ،در تعریف مهارتهای نرم نیز
ابهاماتی وجود دارد .ویلیرز ،)2010(2مهارتهاینرم را شامل مولفههای :مهارتهای ارتباطی ،3مهارتهای
حلمساله و تفکر ،رهبری 4و مهارتهای کارتیمی ،ارزشهای اخالقی و معنوی و خودمدیریتی 5میداند
()110؛ جولی ،)2012(6آن را با ذکر مولفههایی بیشتر یعنی :مهارتهای ارتباطی؛ تفکر انتقادی و
مهارتهای حلمساله ،کارتیمی ،یادگیریمادامالعمر ،مهارتهای مدیریتاطالعات ،مهارتهای کارآفرینی،
روحیهاخالقی و حرفهای و مهارتهای رهبری معرفی نموده است ()50؛ یا بریل و همکاران)2014(7؛
مهارتهاینرم ،را شامل :رهبری ،کارتیمی ،تفکرانتقادی ،دالیل منطقی ،ارتباطات و مولفهی دیگری به
نام تفکرکلگرا ،میدانند ()18؛ و کوواریک و وارن ،)2020(8عالوه بر مهارتهای رهبری و مهارتهای
ارتباطی ،مهارتهای شبکهسازی ،9را نیز مطرح مینمایند ( .)56عالوه بر آن برخی از محققین از جمله
کالرک )2018( 10و دیودزیچ و همکاران ،)2018( 11با مطرح نمودن مولفههایی از جنس متفاوتتر،
1

. Position
. Villiers
3
. Communication skills
4
. Leadership
5
. Self management
6
. Jolly
7
. Brill et al
8
. Kovarik & Warren
9
. Networking skills
10
. Clarke
11
. Devedzic et al
2
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"مهارتهای عمومی "1و "مهارتهای نرم" ،را با یکدیگر مترادف دانستهاند ( 23و )27؛ برخی نیز بر
تفاوتهای بین آن دو تاکید نموده و مهارتهای عمومی را اعم از مهارتهای نرم ،دانستهاند؛ بهعنوان
مثال ،سینک" ،)2016( 2مهارتهاینرم" ،را بعنوان زیرمجموعهای از مهارتهایعمومی ،قلمدادنموده؛ و
مهارتهای عمومی را شامل مهارتهای نرم ،و همچنین تواناییهای اضافی مانند سواد خواندن و نوشتن،
سواد عددی ،کاربرد تکنولوژی 3و از این قبیل میداند ( .)22کچاگیاس ،)2011(4نیز از مهارتهاینرم،
بهعنوان زیرمجموعهای از مهارتهایعمومی ،ناممیبرد()52؛ بهبیاندیگر این محققین ،مهارتهایعمومی
را شامل مهارتهای نرم ،همراه با مهارتهای دیگری همچون کاربرد فناوری میدانند .بنابراین ،سوال
دیگری که هنگام نیازسنجی مطرح میشود؛ آن است که" :در یک دستهبندی جامع و مانع ،مولفههای
مهارتهای نرم منابع انسانی کدامند؟"؛ به طور کلی میتوان گفت ،مهارتهای نرم ،متفاوت از مهارتهای
فنی یا مهارتهای سخت است ( )10؛ لذا در نیازسنجی برنامههای یادگیری و توسعه کارکنان با محوریت
مهارتهای نرم نیز میبایست این تفاوتها مورد توجه قرارگیرد .بر این اساس ،تحقیق حاضر بر آنست تا
اجزاء نیازسنجی برنامههای یادگیری و توسعه مهارتهای نرم منابع انسانی را مورد توجه قراردهد .بدیهی
است انجام نیازسنجی صحیح و فراهمسازی شرایط جهت هر چه اثربخش برگزارشدن برنامههای یادگیری
و توسعه مهارتهای نرم کارکنان در سازمانهای دولتی نسبت به سایر سازمانها ،دارای اهمیتی دوچندان
است؛ چرا که هدف اصلی این سازمانها خدمترسانی به موقع و با کیفیت به عموم مردم و افزایش رضایت
آنان میباشد .قطعا توجه به نیازسنجی به عنوان آغازگر این فرآیند ،سهم بسزایی در رسیدن به این هدف
در این نوع سازمانها بر عهده خواهد داشت .سازمانهای دولتی باید بدانند که بیتوجهی به توسعة
افراد ،عواقب ناخوشایندی دارد؛ از یک سو ،قابلیت انطباق سازمان در مواجهه با تغییرات سریع امروزی
کاهشیافته و عملکرد سازمانی تنزل مییابد؛ و از سوی دیگر ،کارکنان و منابع انسانی سازمان ،استعدادها،
شایستگیها و تواناییهای خود را محصور در سازمانی میبینند که برایشان فرصت رشد و پیشرفت مهیا
نمیکند؛ و از این طریق نارضایتی و بیانگیزگی آنها افزایش مییابد ( .)96همچنین توسعه مهارتهای
نرم منابع انسانی رضایت آنان را نیز افزایش خواهد داد و به دنبال آن رضایت عموم مردم نیز افزایش
خواهد یافت.

1

. General skills
. Cinque
3
. Literacy, numeracy, technology use
4
. Kechagias
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نیازسنجی برنامههای یادگیری و توسعه منابع انسانی :تیلور و آدرسکول ،)1998( 1به سه سطح از
نیازسنجی یعنی "تجزیه و تحلیل سازمانی"" ،تجزیه و تحلیل فردی" ،و "تجزیه و تحلیل وظایف (شغل)"،
اشاره نمودهاند ( .)105در روش "تجزیه و تحلیل سازمان" ،با یک دید سیستماتیک و کلنگرانه به اهداف
و برنامهها و ماموریتهای سازمان و رسالت آن توجه میگردد؛ و بر این اساس ،نیازهای آموزشی کارکنان
تعیین میشود؛ زمانیکه نیازسنجی آموزشی حول محور "فرد" ،انجام میشود ،معموال به استانداردهای
موجود و مقایسه عملکرد فرد با این استانداردها توجه میشود؛ و نقائص و کمبودهای آموزشی فرد و در
نتیجه نیازهای آموزشی وی تعیین میگردد .در "تجزیه و تحلیل شغل" ،نیازسنجی حول محور شغل
انجام میگیرد؛ در این روش ،نحوه انجام شغل ،نگرش ،اطالعات و مهارتهای الزم برای انجام شغل و
مواجهه با مسائل و مشکالت انجام شغل مورد توجه قرار میگیرد؛ با توجه به اهمیت نیازسنجی ،میتوان
برای هر کدام از مشاغل ،نیازهای آموزشی مرتبط با آن شغل را شناسایی نمود و پس از اولویت بندی،
اقدامات مرتبط با آموزش ضمنخدمت کارکنان را با تأکید بر مدیریت آموزشی در منابع انسانی صورت
داد ( 2و  .)5تجزیه و تحلیل شغل ،فرآیند توسعه شرحشغل (وظایف و مسئولیتها) ،و مشخصات آن
(دانش ،مهارتها و توانایی ها) است که یک کارمند برای انجام شغل باید واجد آنها باشد ( .)87معموال
تجزیه و تحلیل و بررسی کمیت و کیفیت مشاغل یک سازمان به طرق مختلف انجام میگیرد؛ و برای
جمعآوری اطالعات درباره شغل از فنون مختلفی استفاده میشود ،یکی از این فنون بررسی شرح شغل
است (همان) .تجزیه و تحلیل شغل بعنوان پیشنیاز برای طراحی و تدوین پودمانهای آموزشی محسوب
میشود؛ و مشتمل بر مراحل زیر است (همان):
-

شناسایی اطالعات کلی شغل؛

-

شناسایی وظایف اصلی شغل :وظیفه اصلی به مجموعهای از فعالیتهای همگون و مرتبط یک
شغل گفته میشود که با انجام آن بخش مهمی از اهداف شغل محقق میگردد؛

-

شناسایی وظایف فرعی شغل :وظیفه فرعی به مجموعهای از کوششها و تالشها گفته میشود؛
که با انجام آن بخشی از وظیفه اصلی محقق میگردد؛

. Taylor & O’Driscoll
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-

تحلیل دانش ،مهارت و نگرش :تحلیل شغل باید اطالعات کلی درباره سطح دانش و مهارت و
همچنین نگرش شاغل را نسبت به شغل فراهمآورد؛

-

شناسایی توانایی های مورد نیاز شغل :توانایی به میزان دانش ،مهارت و نگرش الزم برای انجام
موفقیتآمیز بخش معینی از کار گفته میشود .سطوح توانایی شامل :مبتدی ،نیمهماهر و
متخصص میشود.

اهمیت مهارتهای نرم در مشاغل گوناگون :مهارتهای نرم در هر پستی 1ضروری میباشند؛ زیرا
عمدتا به روابط با سایر افراد مشغول در سازمان اشارهدارند ( .)20محققان از جمله :وینبرگر)2011(2؛
بورگانس ،ویل ،وینبرگ )2008(3ارتباط معناداری میان مهارتهای از نوع نرم افراد و وظایف شغلی آنها
یافتهاند ( 107و  .)15در واقع ،پیوندی میان مهارتهاینرم و شغل وجود دارد ( .)48نیاز به توسعه
مهارتهاینرم امری همگانی است؛ و مورد نیاز برای همه مشاغل در کلیه سطوح و جایگاهها و تمام
زمانهاست ( .)92به عبارت دیگر ،برخالف مهارتهای فنی یا سخت ،مهارتهای نرم تقریباً در هر عملکرد
شغلی مورد نیاز بوده است (همان) .اهمیت مهارتهای نرم برای معلمان ()102؛ کارکنان سطح ورود
(عملیاتی) ()44؛ سرتاسر فرهنگها ( )74تائید شدهاست .همچنین ،اهمیت آن در مشاغل مدیریتی نیز
تائید شدهاست ( .)17از سوی دیگر ،برگرفته از ادبیات ،مهارتهای نرم در بسیاری از رشتهها مهم میباشد؛
از جمله "تحقیق در عملیات" و "علم مدیریت)94( "4؛ حسابداری ()97؛ مهندسی ()41؛ سیستمهای
اطالعات ()82؛ مالی ()29؛ مدیریت پروژه ()4؛ رهبری ()74؛ فنآوری اطالعات ()67؛ و احتماال خیلی
بیشتر ( .)62کراوفورد و همکاران ،)2020( 5نیز مهارتهای نرم را برای کارکنان شرکتهای گردشگری
بسیار مهم مهم دانسته؛ و بر نیاز به آموزش و توسعه این مهارتها تاکید نمودند ( .)25عالوه بر آن ،چریان
و فاروق ،)2013( 6معتقد هستند امروزه در بخش بانکی برای برآوردهنمودن نیاز مشتریان در پیشخوان،
نیاز به "مهارت نرم" ،بیش از مهارتهای عملیاتی است ( .)20همچنین ،طبق نظر ساتن،)2002(7
مهارتهای نرم تا حد زیادی در تمام انواع حرفهها حتی در محیطهای فنی مهم شدهاند ( .)100به عبارت
دیگر ،مهارتهای نرم تنها برای "یقه سفیدها ،"8مهم نمیباشد ( .)21تحقیقات نشانمیدهد که
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متخصصان علوم ،فناوری ،مهندسی و ریاضی نیز معاف از نیاز به مهارتهای نرم در محل کار خود نیستند
( .)35در واقع ،محققان پیشین شرح شغلهای مشاغل علوم ،فناوری ،مهندسی و ریاضی 1را مورد بررسی
قرار دادهاند و تقاضای فزایندهای برای مهارتهاینرم در سالهای اخیر در آن یافتهاند (  16و  38و )60
به بیان دیگر دیگر ،تحقیقات نشاندادهاست که مهارتهاینرم از تقاضای باالیی برخورداراست؛ حتی در
حرفههای علوم ،فناوری ،مهندسی و ریاضی که نوعا با مهارتهای سخت و فنی مرتبط است ( 16و .)35
ادبیات عمدتا بر توسعه مهارتهاینرم در رشتههایی که بر مهارتهای سخت تاکید دارند؛ همچون:
کشاورزی ،کسب و کار ،مهندسی و فنآوری یافت میگردد ( 64و  88و  93و  .)113احمد و
همکاران ،)2013(2نیز در تحقیقی که بر اساس  650آگهی شغلی از سایتهای استخدامی معروف در
حوزههای جغرافیایی گوناگون همچون :آمریکای شمالی ،اروپا ،آسیا ،و استرالیا 3در داخل صنعت نرمافزار
انجامدادند ،بر اهمیت نقش "مهارتهای نرم" ،در مشاغل گوناگون توسعه نرمافزار یعنی" :تحلیلگر
سیستم" " ،طراح نرمافزار" " ،برنامهنویس کامپیوتر" " ،آزمونگر نرمافزار ،"4تاکید نمودند ( .)8بسیاری
از تحقیقات از قبیل مطالعات ماتورو ،)2013(5بر اهمیت مهارتهای نرم در بخش آیسیتی ،6تاکید
میکنند ( .)68همچنین در کانادا مهارتهاینرم بعنوان بخش کاملی از نقشه شایستگی “حسابداران
حرفهای دارای مجوز (سیپیای) ،"7مطرح میباشد؛ که صالحیت الزم را برای کسب عنوان "سیپیای"،
تعیینمینماید ( .)24سیپیای استرالیا نیز رویکرد مشابهی دارد ( .)53عالوه بر آن ،آکدر ،هیکمن و
کرچنر ،)2019( 8ادعا نمودند که فقدان مهارتهای نرم ،اثرات منفی بر اثربخشی حرفهای کارکنان علوم،
فناوری ،مهندسی و ریاضی صرفنظر از سطح دانش مهارت سخت افراد میگذارد ( .)3هیلمر و همکاران
( ،)2007معتقد بودند که یک فارغالتحصیل رشته مهندسی در اولین شغل خود با چالشهایی مواجهمی-
ش ود؛ که معموال فراتر از دانش فنی اوست؛ در واقع ،به زعم آنان تقریبا در هر جنبه از شغل مهندسی،
مهارتهای ارائهی خوب و ارتباطات ،برای مسیر پیشرفت حرفهای موردنیاز است؛ بعنوان نمونه :قانعکردن
همکاران ،رهبران و مشتریان در زمینهی کاربرد جنبههای فنی ،نیازمند مهارتهای ارتباطی است (.)42
همچنین ،مشاغل مهندسی گرایش بسیاری به انجام کارها به صورت تیمی دارند و بنابراین مهندسان،
سهم قابلتوجهی در عملکرد تیم داشته؛ و می بایست نقاط قوت و ضعف خویش را بشناسند (همان).
1
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ظرفیت باالی کار تیمی ،تاثیر عمدهای بر بازده عملکرد باال دارد .همچنین ،مهندسان جوان نیازمند مهارت
رهبری هستند؛ بعنوان مثال ،در یک شرکت تولیدی آنان ممکن است نیازمند هدایت کارگران و
سرپرستان شیفت باشند (ه مان) .امروزه ،این تصورات که یک مهندس تنها در مقابل یک کامپیوتر می-
نشیند و تعاملی با مردم ندارد؛ ارتباطی با مشخصات واقعی شغل آنان ندارد (همان) .همچنین از دیدگاه
سنگ ،یی و یه ،)2019( 1نادیده گرفتن اهمیت عامل انسانی و مهارتهای غیرفنی ،دلیل شکست پروژه-
های توسعه نرمافزار 2در زمینه علوم کامپیوتر است ( .)106کوکا ،)2016(3نیز در کار خود بر اهمیت
آموزش مهارتهاینرم به دانشجویان فنآوری اطالعات 4تاکیدنمود ( .)55از دیدگاه وی به محض آنکه
فارغالتحصیالن وارد صنعت میشوند ،متوجه میشوند که تنها مهارتهای فنی آنان نیست که آنان را در
رقابت حفظ مینماید؛ بلکه آنها جهت اطمینان از توانایی انجام بهتر شغل خود ،نیازمند چیزهایی بیشتر
هستند؛ بعبارت دیگر آنها به مهارتهای اضافی 5نیاز دارند تا اطمینان یابند قادر خواهند بود شغل خود
را پس از کسب آن ،حفظ نمایند؛ و این مهارتهای اضافی چیزی جز مهارتهای نرم نیست.
روششناسی پژوهش
برای احصاء مولفههای مهارتهای نرم ،از طریق جستجوی اصطالح "مهارتهای نرم" ،در پایگاههای
داده داخلی مانند" :مگیران"" ،نورمگز"" ،علمنت"و "پایگاه علمی جهاد دانشگاهی" ،و عبارت کلیدی
" ،"soft skillsدر پایگاههای داده معتبر جهانی از جمله"Google ،"Science direct" ،"Scopus" :

"( Eric" ،Scholarویژه آموزش و یادگیری)" ،و  "ProQuestمرور نظاممند 6انجام شده است .در مرحله
ی اول از فرآیند مرور ،به تعداد  404مقاله /کتاب و رساله دکتری ،با روش نمونهگیری هدفمند
یافتگردید؛ این تحقیقات ،یک به یک مورد مطالعه و بررسی قرارگرفتند؛ و پس از مطالعه ،بررسی و
بازبینی عناوین و چکیدهی هر یک ،به تعداد  156تحقیق ،که توجه اصلی آنها بر مهارتهاینرم نبوده؛
و صرفا بعنوان یکی از متغیرهای فرعی یا کم اهمیتتر تحقیق به آن اشاره گردیدهبود ،حذف شد .سپس،
محتوای  348مقاله /کتاب/رساله دکتری باقیمانده ،دقیقا مورد تعمق و بررسی قرارگرفت؛ در نهایت،
مطابق با شکل  ،1با حذف  300تحقیق که مستقیما در محتوای آن به مولفههای مهارتهاینرم اشارهای
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نشدهبود؛ تعداد  48اثر ،شامل :چهار کتاب ،چهار رساله دکتری و  44مقاله انتخاب گردید .بازه زمانی
تحقیقات نیز بین سالهای  2008تا  2020میباشد.
تعداد منابع یافت شده
N=404
تحقیقات رد شده (عنوان/
چکیده)
N=156

تحقیقات رد شده (محتوا)
N=300

تعداد تحقیقات برای
بررسی
محتوا N=348

کل تحقیقات منتخب
N=48

شکل « ،»1نحوه انتخاب تحقیقات منتخب

به طور کلی ،پژوهشگران مختلف در مورد مراحل انجام یک مرورنظاممند نظرات گوناگونی دارند؛ اما از
ترکیب نظریات آنان میتوان سیر مراحل تدوین یک مرورنظاممند را به طور توصیفی استخراج نمود که
عبارتند از :تعریف مسئله ،جستجو و انتخاب تحقیقات ،ارزیابی انتقادی پژوهشهای یافتشده ،گردآوری
دادههای الزم ،تحلیل دادهها ،ارائه نتایج ،تفسیر نتایج ،و بهبود و به روزرسانی ادبیات پژوهش ( .)34که
در تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
برای احصاء اجزاء نیازسنجی برنامههای یادگیری و توسعه مهارتهای نرم نیز پس از انجام مصاحبه با
 23تن از خبرگان ،مدیران و فعالین امر آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمانهای دولتی ،تحلیل تم،1
انجامگردید .برای انجام اینکار ،با استفاده از روش نمونهگیری غیراحتمالی گلولهبرفی ،مصاحبه
نیمهساختاریافته با فعالین امر توسعه منابع انسانی صورت گرفت .معیار انتخاب خبرگان برخورداری آنان
از سوابق آموزشی ،تدریس یا مدیریت برنامههای یادگیری و توسعه مهارتهای نرم در سازمانهای دولتی
کشور بوده است؛ همچنین به جهت اعتباریابی اجزاء نیازسنجی برنامههای یادگیری و توسعه مهارتهای

. Thematic Analysis

1
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نرم منابع انسانی در سازمان های دولتی ،روش دلفی مورد استفاده قرار گرفت؛ که کلیه  13تن
پانلیستهای شرکتکننده د ر دلفی در این مرحله نیز از خبرگان دارای سابقه در امر توسعه مهارتهای
نرم منابع انسانی در سازمانهای دولتی کشور بودند که با روش نمونهگیری غیراحتمالی گلولهبرفی انتخاب
گردیدند .همچنین ابزار گردآوری اطالعات در روش دلفی ،پرسشنامه  8سوالی بوده است .سواالت به
صورت طیف لیکرت پنجگزینهای به صورت :گزینهی یک" ،کامال مرتبط" با میزان امتیاز پنج؛ گزینهی
دو" ،مرتبط" ،با میزان امتیاز چهار؛ گزینهی سه" ،نسبتا مرتبط" ،با میزان امتیاز سه؛ گزینهی چهار" ،کم
مرتبط" ،با میزان امتیاز دو؛ گزینهی پنج" ،خیلی کم مرتبط" ،با میزان امتیاز یک؛ طراحیگردید .در
نهایت نیز با استفاده از نرم افزار  SPSS-22و با استفاده از آمار توصیفی ،میانگین و انحرافمعیار پاسخهای
خبرگان محاسبهگردید .فن دلفی تمرکز بر اسـتخراج نظـرات از متخصصـین در زمان کوتاه داشته و
نتایج وابسته به تخصص افـراد در دانـش موردنظر ،کیفیـت و صـحت پاسـخهـا ،و همکـاری و درگیـری
مداوم آنها در دوره مطالعـه اسـت ( .)58هیچ قانون قوی و صریحی در مورد نحوه انتخاب و تعـداد
متخصصین وجود ندارد؛ و تعداد آنها وابسـته بـه فاکتورهـای هموژن (همگن ،)1یا هتروژن (ناهمگن)2
بودن نمونه ،هدف دلفی یـا وسـعت مشـکل ،کیفیـت تصـمیم ،توانـایی تـیم تحقیـق در اداره مطالعـه،
اعتبـار داخلی و خارجی ،زمان جمعآوری دادهها و منابع در دسـترس ،دامنــه مســأله و پــذیرش
پاســخ اســت ( 58و  .)78که در گـروههـای هموژن معموالً  10-15نفر کافی است ( .)112همچنین،
مضمون (تم ،)3روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی است .این روش،
مهارتهای اساسی مورد نیاز برای بسیاری از تحلیل های کیفی را فراهم میکند ( .)43هدف تحلیل تم،
شناسایی تمها ،یعنی الگوها در دادههای مهم یا جالب توجه پژوهشگر است؛ و از این تمها برای پاسخ به
سؤاالت پژوهش استفاده میکنند یا اینکه مطالبی در مورد یک مسئله میگویند ( .)65تحلیل مضامین
در تحقیق حاضر طبق دستهبندی رایان و برنارد ،)2003(4در دو دسته اصلی و فرعی انجام شده است
( .)81از آنجا که تحلیل تم ،تحلیلی کیفی است ،پاسخ روشن و سریعی برای این وجود ندارد؛ که مقدار
دادههای مناسب و مورد نیاز که داللت بر وجود تم یا اطالق آن کند ،چقدر است؛ بنابراین ،تم لزوماً به
معیارهای کمّی بستگی ندارد؛ بلکه به این بستگی دارد که چقدر به نکته مهمی درباره سؤاالت تحقیق
میپردازد ( .)19مراحل تحلیل تم ،به ترتیب شامل :آشنایی با دادهها ،ایجاد کدهای اولیه ،جستجو
مضامین ،بازنگری مضامین ،تعریف و نامگذاری مضامین و تدوین گزارش ،میباشند (همان).

1

. Homogène
. Heterogeneou
3
. Thematic Analysis
4
. Ryan & Bernard
2
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یافتههای پژوهش
در تحقیق حاضر پس از انجام مرورنظاممند ،مطابق با جدول  ،1به تعداد  20مولفه مهارتهای نرم
متناسب با دیدگاه سیماتی ()2016؛ و کچاگیاس ( ،)2011در دو دسته مهارتهای نرم فردی و اجتماعی
احصاء گردید ( 21و )52؛ همچنین در این جدول ،با توجه به  48تحقیق منتخب مرور ،تعداد تحقیقات
به لحاظ توجه به مولفه مشخص مهارتهای نرم نیز نمایش داده شده است.
جدول  :1مولفه های مهارتهای نرم احصاء شده در تحقیقات منتخب مرور
دسته

مولفه

تعداد

عناوین محققین

تحقیقات

مهارت
های
فردی

خودآگاهی

8

هزلبرگر و همکاران ،)40( )2012( ،1بیهاتنگار و بیهاتنگار ،)14( )2012(2
لواسر ،)62( )2013( 3سینک ( ،)22( )2016لونت و همکاران)2016( 4
( ،)61هجاتی ،هیدایت و اسود  ،)39( )2018( 5سوریانتی و سوپنی)2019( 6
( ،)99کرنز)57( )2019( 7

خودمدیریتی

11

شولز ( ،)88( )2008اندروز و هیجسون ،)6( )2008( 8ویلیرز ()2010
( ،)110رابلز ،)86()2012(9معینوبیسوال ،)72( )2012(10کوئینگ و
همکاران ،)80( )2015(11دیویانیاس ،)28( )2015(12سوهایلی و
همکاران ،)98( )2015(13تیلور ،)104( )2016(14بیردمور،)11( )2019( 15
سوریانتی و سوپنی ()2019

1

. Haselberger et al
. Bhatnagar & Bhatnagar
3
. Levasseur
4
. Levant et al
5
. Hajati &Hidayat & Aswad
6
. Suryanti & Supeni
7
. Kranz
8
. Andrew & Higson
9
. Lavilles & Robles
10
. Moin & Biswal
11
. Quieng et al
12
. DewiyaniS
13
. Suhaili et al
14
. Taylor
15
. Beardmore
2
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مولفه

تعداد

عناوین محققین

تحقیقات
نگرش مثبت

5

ماجید و همکاران ،)66( )2012( 1رابلز ( ،)2012سیتا ،)89( )2014( 2تیلور
( ،)2016آرمسترانگملزر.)7( )2019( 3

مدیریت زمان

12

شولز ( ،)2008میچل ،)71( )2008( 4اندروز و هیجسون ( ،)2008بابیک و
اسالوکویک ،)9( )2011( 5ماجید و همکاران ( ،)2012بیهاتنگار و بیهاتنگار
( ،)2012دیویانیاس ( ،)2015تیلور ( ،)2016لونت و همکاران (،)2016
اسنیپ ،)93( )2017( 6سوریانتی و سوپنی ( ،)2019آرمسترانگملزر
()2019

تفکر انتقادی،

37

7

تصمیمگیری
و حل مساله

خالقخواه و نجفی ( ،)54( )1397شولز ( ،)2008میچل ( ،)2008شکیر
( ،)90( )2009جین ،)49( )2009( 8ویلیرز ( ،)2010هاییری و همکاران
10
( ،)37( )2011بابیک و اسالوکویک ( ،)2011ویلسونآلسترام و همکاران
( ،)111( )2011جولی ( ،)50( )2012ماجید و همکاران ( ،)2012هزلبرگر
و همکاران ( ،)2012معین و بیسوال ( ،)2012بیهاتنگار و بیهاتنگار (،)2012
ورما ،)108( )2013( 11احمد و همکاران ( ،)8( )2013کانوکورن و
همکاران ،)51( )2014( 12پاچاری و یاداو ،)74( )2014( 13سیتا (،)2014
بریل و همکاران ( ،)18( )2014کوئینگ و همکاران ( ، )2015دیویانیاس
( ،)2015سوهایلی و همکاران ( ،)2015سینک ( ،)2016لونت و همکاران
( ،)2016میکس ،)69( )2017( 14الویلز و رابلز ،)59( )2017( 15اسنیپ

9

1

. Majid et al
. Seetha
3
. Armstrong Melser
4
. Mitchell
5
. Babić & Slavković
6
. Snape
7
. Shakir
8
. Jain
9
. Hairi et al
10
. Wilson-Ahlstrom et al
11
. Verma
12
. Kanokorn et al
13
. Pachauri & Yadav
14
. Meeks
15
. Lavilles & Robles
2
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دسته

مولفه

تعداد

216

عناوین محققین

تحقیقات
2

( ،)2017نوصرت و ناز ،)76( )2018( 1سیالرد ،بندکا و لوسیان -آیونل
( ،)101( )2018تانگ ،)102( )2018( 3بیردمور ( ،)2019سوریانتی و
سوپنی ( ،)2019ربل و استیپیر ،)82( )2019( 4کرنز (،)2019
آرمسترانگملزر ( ،)2019دوبی و تیواریب)30( )2020( 5
تفکر

7

اندروز و هیجسون ( ،)2008ماجید و همکاران ( ،)2012بریل و همکاران
( ،)2014تیلور ( ،)2016گیبرت ،توزر و وستوبی ،)35( )2017( 6سیالرد،
بندکا و لوسیان -آیونل ( ،)2018کرنز ()2019

19

خالقخواه و نجفی ( ، )1397اندروز و هیجسون ( ،)2008شکیر (،)2009
جین ( ،)2009بابیک و اسالوکویک ( ،)2011ویلسونآلسترام و همکاران
( ،)2011جولی ( ،)2012ماجید و همکاران ( ،)2012هزلبرگر و همکاران
( ،)2012کانوکورن و همکاران ( ،)2014پاچاری و یاداو ( ،)2014دیویانیاس
( ،)2015تیلور ( ،)2016سینک ( ،)2016اسنیپ ( ،)2017سیالرد ،بندکا و
لوسیان -آیونل ( ،)2018تانگ ( ،)2018سنگ ،یی و یه (،)106( )2019
کرنز ()2019

16

اندروز و هیجسون ( ،)2008بابیک و اسالوکویک ( ،)2011رابلز (،)2012
هزلبرگر و همکاران ( ،)2012معین و بیسوال ( ،)2012بیهاتنگار و بیهاتنگار
( ،)2012ورما ( ،)2013احمد و همکاران ( ،)2013دیویانیاس (،)2015
تیلور ( ،)2016سینک ( ،)2016گیبرت  ،توزر و وستوبی ( ،)2017بیردمور
( ،)2019سوریانتی و سوپنی ( ،)2019کرنز ( ،)2019آرمسترانگملزر
()2019

16

خالقخواه و نجفی ( ،)1397شولز ( ،)2008اندروز و هیجسون (،)2008
هاییری و همکاران ( ،)2011بابیک و اسالوکویک ( ،)2011هزلبرگر و
همکاران ( ،)2012کانوکورن و همکاران ( ،)2014دیویانیاس (،)2015
سوهایلی و همکاران ( ،)2015تیلور ( ،)2016سینک ( ،)2016اسنیپ

استراتژیک

یادگیری
مادامالعمر و
مدیریت
اطالعات

سازگاری و
انعطافپذیری

خالقیت و
نوآوری

1

. Nusrat & Naz
. Szilárd, Benedeka & Lucian- Ionel
3
. Tang
4
. Rebele & St.Pierre
5
. Dubey & Tiwari
6
. Gibert, Tozer & Westoby
2
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مولفه

تعداد

عناوین محققین

تحقیقات
( ،)2017سیالرد ،بندکا و لوسیان -آیونل ( ،)2018بیردمور (،)2019
آرمسترانگ ملزر ( ،)2019دوبی و تیواریب ()2020
اخالقیات و

26

خالقخواه و نجفی ( ،)1397برگ و همکاران ،)2006( 1شولز ( ،)2008میچل
( ،)2008اندروز و هیجسون ( ،)2008شکیر ( ،)2009جین ( ،)2009ویلیرز
( ،)2010ویلسونآلسترام و همکاران ( ،)2011جولی ( ،)2012رابلز (،)2012
هزلبرگر و همکاران ( ،)2012کانوکورن و همکاران ( ،)2014پاچاری و یاداو
( ،)2014دیویانیاس ( ،)2015تیلور ( ،)2016سینک ( ،)2016الویلز و رابلز
( ،)2017اسنیپ ( ،)2017گیبرت ،توزر و وستوبی ( ،)2017بیردمور
( ،)2019سوریانتی و سوپنی ( ،)2019ربل و استیپیر ( ،)2019کرنز
( ،)2019آرمسترانگ ملزر ( ،)2019دوبی و تیواریب ()2020

8

کوئینگ و همکاران ( ،)2015دیویانس ( ،)2015گیبرت ،توزر و وستوبی
( ،)2017سوریانتی و سوپنی ( ،)2019آرمسترانگ ملزر ( ،)2019پاچاری و
یاداو ()2014؛ لونت ،کولمنت و ساندو ()2016؛ دبی و تیواریب ()2020

30

میچل ( ،)2008شکیر ( ،)2009جین ( ،)2009ویلیرز ( ،)2010بابیک و
اسالوکویک ( ،)2011ویلسونآلسترام و همکاران ( ،)2011جولی (،)2012
ماجید و همکاران ( ،)2012هزلبرگر و همکاران ( ،)2012معین و بیسوال
( ،)2012بیهاتنگار و بیهاتنگار ( ،)2012لواسر ( ،)2013کانوکورن و همکاران
( ،)2014پاچاری و یاداو ( ،)2014سیتا ( ،)2014بریل و همکاران (،)2014
تیلور ( ،)2016سینک ( ،)2016سریرواچا و بوآجن ،)2017( 2میکس
( ،)2017الویلز و رابلز ( ،)2017نوصرت و ناز ( ،)2018سیالرد ،بندکا و
لوسیان -آیونل ( ،)2018تانگ ( ،)2018هجاتی ،هیدایت و اسود (،)2018
بیردمور ( ،)2019سوریانتی و سوپنی ( ،)2019کرنز ( ،)2019دوبی و
تیواریب ( ،)2020کوواریک و وارن ()2020

42

خالقخواه و نجفی ( ،)1397شولز ( ،)2008برگ و همکاران ( ،)2006میچل
( ،)2008اندروز و هیجسون ( ،)2008شکیر ( ،)2009جین ( ،)2009ویلیرز
( ،)2010شارما و شارما ،)91( )2010( 3هاییری و همکاران ( ،)2011بابیک
و اسالوکویک ( ،)2011ویلسونآلسترام و همکاران ( ،)2011جولی (،)2012

حرفهای
گرایی

ابتکار عمل و
کارآفرینی

رهبری

مهارت
های

مهارتهای

اجتماع

ارتباطاتی

ی

1

. Bergh et al
. Sriruecha & Buajan
3
. Sharma & Sharma
2
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دسته

مولفه

تعداد

218

عناوین محققین

تحقیقات
ماجید و همکاران ( ،)2012هزلبرگر و همکاران ( ،)2012معین و بیسوال
( ،)2012بیهاتنگار و بیهاتنگار ( ،)2012هزلبرگر و همکاران ( ،)2012رابلز
( ،)2012معین و بیسوال ( ،)2012ورما ( ،)2013احمد و همکاران (،)2013
کانوکورن و همکاران ( ،)2014پاچاری و یاداو ( ،)2014سیتا ( ،)2014بریل
و همکاران ( ،)2014کوئینگ و همکاران ( ،)2015دیویانیاس (،)2015
سوهایلی و همکاران ( ،)2015سینک ( ،)2016لونت و همکاران (،)2016
میکس ( ،)2017الویلز و رابلز ( ،)2017اسنیپ ( ،)2017نوصرت و ناز
( ،)2018سیالرد ،بندکا و لوسیان -آیونل ( ،)2018تانگ ( ،)2018بیردمور
( ،)2019سوریانتی و سوپنی ( ،)2019ربل و استیپیر ( ،)2019کرنز
( ،)2019آرمسترانگ ملزر ( ،)2019دوبی و تیواریب ()2020
خوشخویی و

6

آداب

شولز ( ،)2008شارما و شارما ( ،)2010معین و بیسوال ( ،)2012رابلز
( ،)2012اسنیپ ( ،)2017کرنز ()2019

معاشرت
مهارتهای

7

شولز ( ،)2008بابیک و اسالوکویک ( ،)2011ماجید و همکاران (،)2012
هزلبرگر و همکاران ( ،)2012سوهایل و همکاران ( ،)2015سینک (،)2016
اسنیپ ()2017

10

شولز ( ،)2008میچل ( ،)2008هزلبرگر و همکاران ( ،)2012تیلور (،)2016
سینک ( ،)2016اسنیپ ( ،)2017گیبرت ،توزر و وستوبی ( ،)2017هجاتی،
هیدایت و اسود ( ،)2018بیردمور ( ،)2019کوواریک و وارن ()2020

40

خالقخواه و نجفی ( ،)1397شولز ( ،)2008میچل ( ،)2008اندروز و
هیجسون ( ،)2008شکیر ( ،)2009جین ( ،)2009ویلیرز ( ،)2010شارما و
شارما ( ،)2010هاییری و همکاران ( ،)2011بابیک و اسالوکویک (،)2011
ویلسونآلسترام و همکاران ( ،)2012جولی ( ،)2012ماجید و همکاران
( ،)2012هزلبرگر و همکاران ( ،)2012معین و بیسوال ( ،)2012بیهاتنگار و
بیهاتنگار ( ،)2012رابلز ( ،)2012ورما ( ،)2013احمد و همکاران (،)2013
لواسر ( ،)2013کانوکورن ( ،)2014پاچاری و یاداو ( ،)2014بریل ،گیلفورد
و دال ( ،)2014کوئینگ و همکاران ( ،)2015دیویانس ( ،)2015تیلور
( ،)2016سینک ( ،)2016لونت ،کولمنت و ساندو ( ،)2016اسریرواچا و
باجن ( ،)2017میکس ( ،)2017الویلز و رابلز ( ،)2017اسنیپ (،)2017
نوصرت و ناز ( ،)2018سیالرد و بندکا و ایونل-سیوکا ( ،)2018تانگ

مذاکره

سازگاری
فرهنگی و
پذیرش تنوع
مهارت کار
تیمی
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مولفه

تعداد

عناوین محققین

تحقیقات
( ،)2018بیردمور ( ،)2019هجاتی ،هیدایت و اسود ( ،)2018کرنز (،)2019
آرمسترانگ ملزر (.)2019
مشتری/

5

ارباب

هزلبرگر و همکاران 2012 ،؛ سینک2016 ،؛ میچل2008 ،؛ دبی و تیواریب،
2020؛ سیالرد و بندکا و ایونل-سیوکا .2018 ،

رجوع/کاربر
مداری
مدیریت

9

شولز ( ،)2008ماجید و همکاران ( ،)2012هزلبرگر و همکاران (،)2012
معین و بیسوال ( ،)2012بیهاتنگار و بیهاتنگار ( ،)2012سینک (،)2016
میکس ( ،)2017اسنیپ ( ،)2017گیبرت ،توزر و وستوبی (،)2017

6

اندروز و هیجسون ( ،)2008هزلبرگر و همکاران ( ،)2012سینک (،)2016
گیبرت ،توزر و وستوبی ( ،)2017سیالرد و بندکا و ایونل-سیوکا (،)2018
کوواریک و وارن ()2020

تعارض

شبکهسازی

یافتههای حاصل از تحلیل تم متن مصاحبهها نیز منجر به احصاء دو تم اصلی ،چهار تم فرعی و هشت
کد گردید .برای انجام اینکار در مرحله اول ،ابتدا مصاحبههای ضبطشده به خوبی گوش دادهشده و
پیاده سازی گردید .دراین گام سعی بر این بود تا به خوبی متن مصاحبهها پیادهشده ،و مستندگردند؛ در
مرحله دوم ،پس از شناسایی و انس با دادهها ،کدگذاری آنها ،صورتگرفت .در کدگذاری دادهها ،تالششد
تا با دقت و به صورت جامع و مانع ،تمام متون مصاحبه ،مطالعه و کدگذاری شود .در مرحله سوم ،هدف
شناسایی مضامین فرعی بود تا بتوان در گامهای بعدی به طبقهبندی آنها پرداخت؛ در این مرحله،
شناسایی تمها بر اساس جستجوی پاسخ سوال پژوهش صورتگرفت .به این منظور ابتدا فهرستی از کدها
و درختوارهی آنها ،تدوینگردیده و کدهای همسان ،ذیل یکدیگر تلفیق و سازماندهی شدند .پس از
مطالعه کدها ،مجموعه یک یا چند کد که بیانگر یکی از مصادیق مدل یادگیری و توسعه مهارتهای نرم
منابع انسانی در سازمانهای دولتی بود ،موردشناسایی قرارگرفتند؛ سپس این دستههای ایجادشده مورد
بررسی قرارگرفت؛ و دقت شد که آیا این دستهها بیانگر یک تم بوده یا چند تم را به ذهن متبادر مینمایند؛
در نتیجه در این مرحله ،تمهای فرعی شکلگرفتند .در تعریف و شکلگیری هر تم ،سعیشد تا هر تم به
اندازه کافی خاص و جزئی باشد؛ که از سایر تمها مجزاشده و غیرتکراری باشد؛ و ثانیا به اندازهای کالن
باشد که مجموعهای از ایدههای موجود در بخشهای متعدد متن را شاملشود .در مرحله چهارم ،از
مجموع یک یا چند تم فرعی مرتبط با هم ،مضامین اصلی شکلگرفتند؛ در واقع مضامین اصلی به شکلی
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کالن تر ،شامل حداقل دو تم فرعی بوده؛ و مضامین فرعی نیز شامل حداقل دو کد میباشند و کدها بر
اساس نقل قولهای مستقیم افراد مصاحبهشونده شناساییگردیدهاند .در مرحله پنجم نیز ،مضامین تعریف
و نامگذاری گردیده و مضامین استخراجشده ،تحلیلگردیدند .به عنوان مثال با توجه به نقلقولهای
مستقیم افراد در مصاحبه همچون" :زمانیکه ما شرحشغلهای کارکنان را نیز بررسی میکنیم ،خالء عدم
توجه به مهارتهای نرم بسیار مشهود است" ،یا "بسیاری از کارکنان اعالم میکنند ما دقیقا نمیدانیم
متناسب با شغلمان نیازمند چه مهارتهای نرمی هستیم" ،یا "در هر صورت اگر در شرح شغل من به
مهارتهای نرم اشاره شده بود و به هنگام استخدام در خصوص آن مهارتهای نرم از من سوال می شد
من هم متوجه میشدم برای انجام صحیح وظایف کاری ام به چه مهارتهای نرمی احتیاج دارم" ،کد:
"آشکار بودن عدم توجه به مهارتهای نرم در شرح شغل کارکنان" احصاء گردید؛ و با توجه به
نقل قولهای مستقیم دیگری هچون" :با نگاهی سطحی به وضعیت رفتار افراد در سازمانهای دولتی ما
و حتی جامعه میتوان متوجه وضعیت اسفناک و عدم وجود این مهارتها در افراد شد" ،یا "به هنگام
مشاهده مسائلی همچون عدم ارتباطات صحیح بین کارکنان ،وجود تنشهای میان کارکنان و ارباب
رجوعان و مواردی از این قبیل در سازمانهای دولتی ما میتوان به وضوح به نیاز به توسعه مهارتهای
نرم در کارکنان پیبرد"؛ کد" :آشکار بودن عدم وجود مهارتهای نرم در رفتار منابع انسانی
سازمانهای دولتی" ،احصاء گردید؛ و برای این دو کد نیز تم فرعی" :آشکار بودن شکاف مهارتهای
نرم در سازمانهای دولتی" انتخاب گردید؛ همچنین به همین شکل نیز عنوان تم فرعی" :غافل بودن
و عدم آگاهی مدیران بخش دولتی نسبت به اهمیت یادگیری و توسعه مهارتهای نرم" برای دو
کد" :آشکار بودن عدم توجه به مهارتهای نرم در کالم مدیران سازمانهای دولتی" برگرفته از
نقل قولهایی همچون" :بنظرم در کشور ما هنوز نیازی به مهارتهای نرم نیست و مهارتهای سخت
کفایت میکند" ،و "زمانی که مدیر من به من میگوید ما در سازمان تنها به دنبال انجام کار هستیم؛
بدیهی است که توجهی به پرورش مهارتهای نرم ما ندارد"؛ و همچنین کد" :آشکار بودن عدم وجود
مهارتهای نرم در رفتار مدیران سازمانهای دولتی" ،برگرفته از نقل قولهای مستقیمی همچون:
"بسیار مشاهده میکنیم که مدیران که الگوی ما هستند در رفتار ،روابط و تعامالت خویش دچار مشکل
هستند که این نشان از مهارتهای نرم پایین آنان است" و "مدیران سازمانهای دولتی اصوال نیاز به
مهارتهای نرم را نمیدانند و آن را احساس نمیکنند؛ زیرا رقابت و بعضا شایستهساالری ندارند؛ و به
دنبال پیشرفت در امور نیستند ،".انتخاب گردید .و برای دو تم فرعی نامبرده ،تم اصلی" :مشخص نمودن
دالیل نیاز به یادگیری و توسعه مهارتهای نرم" ،انتخاب و احصاء گردید.
جدول  :2نتایج حاصل از تحلیل تم و تمهای احصاء شده تحقیق
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تم اصلی

تم فرعی

کدها

.1

 .1.1آشکار بودن شکاف مهارتهای نرم

مشخصنمودن

در سازمانهای دولتی

 .1.1.1آشکار بودن عدم توجه به مهارتهای نرم
در شرحشغل کارکنان
 .2.1.1آشکار بودن عدم وجود مهارتهای نرم در
رفتار منابع انسانی سازمانهای دولتی

دالیل نیاز به
یادگیری و
توسعه

 .2.1غافل بودن و عدم آگاهی مدیران

مهارتهای نرم

بخش دولتی نسبت به اهمیت یادگیری و

 .1.2.1آشکار بودن عدم توجه به مهارتهای نرم
در کالم مدیران سازمانهای دولتی

توسعه مهارتهای نرم

 .2.2.1آشکار بودن عدم وجود مهارتهای نرم در
رفتار مدیران سازمانهای دولتی

 .2سطح و

 .1.2مشخصنمودن نوع نیازسنجی

الزامات

برنامههای یادگیری و توسعه مهارتهای

 .1.1.2نیازسنجی مهارتهای نرم بر اساس
مشاغل موجود در سازمان

نیازسنجی

نرم

 .2.1.2مشخصنمودن مهارتهای نرم مورد نیاز
هر شغل در شرحشغل مربوطه آن

یادگیری و

 .2.2مشخصنمودن و دستهبندی

توسعه

گروههای نیازمند یادگیری و توسعه

مهارتهای نرم

مهارتهای نرم

 .1.2.2دستهبندی و مشخصنمودن گروههای
شغلی مشابه در مشاغل غیر مدیریتی (به لحاظ
نوع نیاز به مهارتهای نرم)

برنامههای

 .2.2.2دستهبندی و مشخصنمودن گروههای
شغلی مدیریتی (به لحاظ نوع نیاز به مهارتهای
نرم)

نتایج تجزیه و تحلیلهای آمار توصیفی حاصل از انجام روش دلفی به جهت اعتباریابی اجزاء احصاءشدهی
نیازسنجی برنامههای یادگیری و توسعه نیز حاکی از میانگین ( )Mean=4.92میباشد .فن دلفی در عمل،
مجموعهای از پرسشنامهها یا دورهای متوالی به همراه بازخورد کنترل شده است؛ که تالش دارد به
اتفاقنظر میان یک گروه از افراد خبره درباره یک موضوع خاص دستیابد ( .)63مهمترین شرایط مورد
نیـاز بـرای کـاربرد دلفـی ،عبارتند از :نیـاز بـه قضاوت متخصصان و نظرات گروه وسیع ،توافـق گروهـی
در دستیابی به نتایج ،وجود مشکل پیچیده ،بزرگ و بـینرشـتهای و عــدم توافــق یــا ناکامــل بــودن
دانــش ،در دســترس بــودن متخصصین با تجربه و متخصص ،از نظر جغرافیایی پراکنده ،لزوم گمنامی
در جمعآوری دادهها ،و عدم محدودیت زمانی ( 58و  78و .)13
جدول  :3آمار توصیفی حاصل از نتایج روش دلفی
Std. Deviation
.000
.000

Mean
5.00
5.00

Descriptive Statistics
Minimum Maximum
5
5
5
5

N
11
11

q1
q2
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.000
.000
.405
.467
.302
.302

5.00
5.00
4.82
4.73
4.91
4.91

5
5
5
5
5
5
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5
5
4
4
4
4

11
11
11
11
11
11
11

q3
q4
q5
q6
q7
q8
)Valid N (listwise

جمع بندی و پیشنهادات
برای رقابت در جهان کسبوکار کنونی ،فرد نیازمند برخورداری از مهارتهای نرم است ( .)45و با توجه
به جهانیشدن ،ادارات مجازی ،تکنولوژی و افزایش تنوع جامعه (به لحاظ سن ،جنس ،آموزش ،قومیت)،
نیاز به مهارتهاینرم در محلکارهای امروزی به شکلی گسترده ،حیاتی است ( .)26در واقع ،مهارتهای
نرم در اقتصاد دانشمحور و خدماتی جدید ،بهعنوان یک نیاز بزرگتر از سوی کارفرمایان جدید مطرح
میگردند ()11؛ و نیاز به مهارتهای نرم در محلکارهای امروزی بیشتر از هر زمان دیگر میباشد ( 46و
 .)84بهعبارت دیگر ،در سالهای اخیر تغییر چشمگیر در مهارتهایی که کارفرمایان ادعا میکنند ،به آن
نیاز دارند ،مهارتهای فنی را به حاشیه رانده و "مهارتهای نرم" ،را ممتاز نموده است ( .)41بخش
دولتی یکی از حوزههایی است که این تغییر در آن بسیار چشمگیر بوده است ( .)36بنابراین بر سازمانهای
دولتی است که به توسعه صحیح این مهارتها در منابع انسانی خود توجه وافری داشتهباشند؛ و برای
انجام آن برنامههایی مدون نمایند .و از آنجا که شناخت و تحلیل نیازهای آموزشی ،پیشنیاز هر نظام
آموزشی موفقی است و اگر بهدرستی انجام گیرد ،زمینهی مناسب برای حرکت درست سایر عناصر برنامهها
در حین اجرا مهیاشده و درنتیجه مبنای دقیقتری برای تضمین کیفیت و اثربخشی برنامه آموزشی حاصل
میشود ( .)47توجه به اجزاء نیازسنجی برنامههای یادگیری و توسعه مهارتهای نرم منابع انسانی نیز
دارای اهمیت فراوانی میباشد.
تحقیق حاضر ،به منظور شناسایی اجزاء مدل نیازسنجی برنامههای یادگیری و توسعه مهارتهای نرم
منابع انسانی در سازمانهای دولتی انجام گردید .برای اینکار ،ابتدا از طریق مرورنظاممند در  48تحقیق
منتخب ،مولفههای مهارتهای نرم منابع انسانی شناسایی و دستهبندی شد؛ سپس از طریق مصاحبه با
خبرگان و تجزیه و تحلیل تم دادههای حاصل از مصاحبه ،اجزاء نیازسنجی برنامههای یادگیری و توسعه
مهارتهای نرم منابع انسانی در سازمانهای دولتی احصاء گردیده؛ و در نهایت اجزاء احصاء شده با استفاده
از تکنیک دلفی ،اعتباریابی شد .نتایج حاصل از انجام مرورنظاممند" ،مهارتهای نرم" ،را در دو دستهی
"مهارتهای نرم فردی" و "مهارتهای نرم اجتماعی" و مجموعا مشتمل بر بیست مولفه شناسایینمود.
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مولفههای احصاءشده مرورنظاممند نشان میدهد هیچ یک از تحقیقات منتخب مرور ،به مهارتهایی
همچون سواد عمومی ،زبان انگلیسی یا فناوری اطالعات بهعنوان مولفهای از مهارتهاینرم،
اشارهننموده اند؛ لذا ،نتایج تحقیق حاضر ،همخوان با نظرات کچاگیاس ( ،)2011و سینک (،)2016
"مهارتهای نرم" ،را بهعنوان زیرمجموعهای از "مهارتهای عمومی" ،و نه مترادف با آن تائید مینماید
( 21و  .)52همچنین نتایج حاصل از تحلیل تم متن مصاحبهها ،سایر اجزاء نیازسنجی مهارتهای نرم
منابع انسانی در سازمانهای دولتی را دارای دو تم اصلی ،چهار تم فرعی و هشت کد شناسایی نمود
(مطابق با جدول  ).2و در نهایت پس از انجام دلفی اعتباریابی آن نیز با سطح میانگین 4.92و دستیابی
به اجماع حداکثری از سوی پانلیستهای شرکتکننده در تحقیق تائیدگردید (شکل  .).1در واقع ،نتایج
حاصل از تحلیل تم حاکی از عدم توجه به مهارتهای نرم در شرحشغلهای کارکنان و حتی در رفتار
منابع انسانی و در کالم و رفتار مدیران سازمانهای دولتی است؛ که این امر آشکار بودن شکاف مهارتهای
نرم در کارکنان این سازمانها را تائید مینماید .همچنین یافتههای تحقیق در خصوص نیازسنجی
مهارتهای نرم بر اساس مشاغل سازمان و توجه به آن در شرحشغلها با نظرات سیماتی ( ،)2016که
مهارتهای نرم را در هر پستی ضروری میداند ()21؛ و سیگاال ( ،)2018که مهارتهای نرم را برای همه
مشاغل در کلیهی سطوح و جایگاهها و تمام زمانها ،موردنیاز میداند ( ،)92همخوانبوده؛ و نظرات
محققین بسیاری از قبیل :وینبرگر ()2011؛ بورگانس ،ویل ،وینبر ()2008؛ ایزدیخواه ،کریس و
لوکستون)2010( 1؛ را که ارتباط معناداری میان مهارتهای نرم افراد و وظایف شغلی آنها یافتهاند؛
تائیدمینماید ( 107و  15و  .)48همچنین ،توجه به مهارتهای نرم در شرحشغلها با نتایج تحقیقات
مرکز ملی تحقیقات آموزش حرفهای ،)2003( 2همخوان میباشد ( .)73بنابراین ،پیشنهادمیگردد کلیهی
سازمانهای دولتی در مرحله نیازسنجی برنامههای یادگیری و توسعه مهارتهای نرم ابتدا توجه نمایند
که مهارتهای نرم مرتبط با هر یک از مشاغل سازمان در شرحشغل مربوطه به آن شغل مشخصشده
باشد؛ و اگر مشخص نشده یا بهروزرسانی نشده است ،به طور دقیق مشخص گردد؛ سپس مشاغل مختلف
چه در سطوح مدیریت و چه در سطوح غیرمدیریتی به لحاظ مشابهت و نوع نیاز به مهارتهای نرم
درجشده در شرحشغل ،در دستههای مختلف قرارگیرند؛ بدیهی است انجام این کار در ادامه فرآیند
یادگیری و توسعه مهارتهای نرم منابعانسانی و برگزاری دورهها سودمند خواهد بود؛ و برای هر دسته
برنامههای مدون مخاص خود طرحریزی خواهدگردید.
همچنین ،پیشنهادمیگردد توجه به بیست مولفهی احصاءشدهی "مهارتهاینرم" تحقیق حاضر در
سرلوحه کار متخصصین امر یادگیری و توسعه منابع انسانی سازمان قرار گیرد .انجام اینکار ،این اطمینان

. Izadikhah & Chris & Loxton
). NCVER (National Centre for Vocational Education Research
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 به تمامی مولفههای مهارتهاینرم به صورت،را در نزد آنان ایجادمینماید که به هنگام توسعه کارکنان
 توجه نمودهاند و در نتیجه موجب جلوگیری از سردرگمی و اتالفوقت و هزینه بسیار برای،جامع و مانع
.آنان خواهدشد؛ و در نهایت سازمان و جامعه از نتایج و پیامدهای مثبت آن بهرهمند خواهندگردید
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چکیده
امروزه در سازمان های پیشرو ،توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک فرایند ضروری و پراهمیت ،دنبال میشود .با
توجه به تفاوت و تنوع تعاریف و تعابیر موجود در حوزه توانمندسازی منابع انسانی ،برخورداری از مدلی معتبر و اجرایی ،از
جمله نیازهای اساسی سازمانهای هزاره سوم به شمار می رود که بر این اساس ،هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل
توانمندسازی منابع انسانی در سازمان ملی استاندارد ا یران ،بوده است .بر این اساس ،رویکرد مورد استفاده در تحقیق حاضر،
رویکرد آمیخته است که جهت طراحی و تدوین مدل جامع از رویکرد کمی و کیفی (آمیخته) استفاده گردید .همچنین تحقیق
حاضر از نظر روششناسی در دسته مطالعات اکتشافی ،پیمایشی ،علّی ،کاربردی و بنیادی جای دارد .جامعه آماری تحقیق نیز
شامل کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران ( 400نفر) و همچنین خبرگان و اساتید دانشگاهی حوزه توانمندسازی منابع
انسانی و مدیران منابع انسانی سازمان ملی استاندارد بود که از این بین در ابتدا به روش مصاحبه در بین خبرگان و اساتید
دانشگاهی ح وزه توانمندسازی منابع انسانی و مدیران منابع انسانی سازمان ملی استاندارد ،مقولههای مورد نظر به منظور
طراحی مدل استخراج شده و بعد از آن پرسشنامه تحقیق تهیه و در بین کارکنان سازمان توزیع و با نرخ بازگشت 75.5درصد،
تعداد  302پرسشنامه بازگشت و مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان از معناداری روابط و اجزای مدل ارائه شده دارد.

کلیدواژهها:

مدیریت منابع انسانی ،توانمندسازی منابع انسانی ،سازمان ملی استاندارد ایران ،بهره وری.

 -1دکترای تخصصی مدیریت دولتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه عدالت ،تهران ،ایران .مسئول مکاتبات
)ali.abazari@ymail.com
 -2استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 -4استادیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
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مقدمه
نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به هدفهای سازمان است ،زیرا
نیروی انسانی نقش مهمی در افزایش و کاهش بهرهوری سازمان دارد ،یعنی اگر سازمان از بیشترین
سرمایه و بهترین فناوری و امکانات برخوردار باشد اما فاقد نیروی انسانی مولد و با انگیزه باشد ،به هدف
خود نخواهد رسید .با توجه به این که نیروی انسانی کارآمد ،شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به
سازمانهای دیگر است ،تأکید بر نیروی انسانی مؤثر و کارآمد نیز روبه افزایش است ( .)1یکی از مفاهیمی
که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گ ردیده ،بحث توانمندی است .اخیرا دانشمندان با اضافه
نمودن رویکرد روانشناختی ،گستره توانمندی را افزایش دادهاند (.)2
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
توانمندسازی کارکنان ،روش جدیدی است که برای افزایش بهرهوری از راه افزایش تعهد کارکنان به
سازمان و بالعکس مورد استفادة مدیران قرار میگیرد و این شیوة ارزشمندی است که بین کنترل کامل
مدیریت و آزادی عمل کارکنان توازن برقرار میکند .توانمندسازی ،راهی متفاوت برای کارکردن افراد با
یکدیگر است و هدف اصلی آن تغییر ساختار مدیریت از شکل سنتی و هرمی به ساختار مشارکتی است
( .)3توجه ویژه به تعامل بین افراد و محیط آنها و چگونگی تأثیر این تعامل بر فرایندهای توانمندسازی،
از موضوعاتی است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد (سیدعامری و همکاران .)1388 ،توانمندسازی
منابع می تواند به عنوان حاالت شغلی کارکنان که به وسیله کسب صالحیت و یا کسب مهارتها و
تواناییهای شغلی کسب میشود قلمداد شود ( .)4در نگرش کلی به توانمندسازی ،توانمندسازی به تسهیم
قدرت در سازمان اشاره داشته و در جنبه اختصاصیتر ،توانمندسازی اشاره به بهبود توانمندیهای حرفهای
و شغلی دارد که باعث بهبود تصمیمگیریهای سازمانی و شغلی از سوی کارکنان میگردد (. )5در این
راستا ،دیدگاه های موجود در مورد توانمندسازی کارکنان به دو بعد مکانیکی و ارگانیکی تقسیم میشود
( ،)6به نقل از نیازی و همکاران ( )7دیدگاه مکانیکی توانمندسازی را به عنوان تفویض قدرت و اختیار به
کارکنان در راستای انجام وظا یف کاری قلمداد نموده و دیدگاه ارگانیکی نیز توانمندسازی را بر اساس
باورها و جهتگیریهای کارکنان در خصوص نقش خویش در سازمان خود تعریف نموده است .در این
دیدگاه ،شرایط و ویژگیهای سازمانی و اقدامات صورت گرفته از سوی مدیر به معنی توانمندسازی نیست،
بلکه این موارد زمینهساز توانمندسازی کارکنان به حساب میآید .فرض اساسی این دیدگاه در این نکته
نهفته است که توانمندسازی کارکنان ریشه در نیازهای انگیزشی آنها داشته و در برگیرنده ادراک ،برداشت
و تصور کارکنان نسبت به نقش خود در سازمان است ( .)6توانمندسازی منابع انسانی ،یک راهبرد اساسی،
مؤثر و پیشگام در جهت توسعه سازمانی است و برای کارکنان فرصتهای نوینی را فراهم میکند تا از
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طریق پذیرش مسئولیتهای دقیقتر و خطیرتر ،در جهت دستیابی به رسالتهای اجتماعی سازمان در
قبال تمامی ذینفعان ،کمک بیشتری مینماید .توانمندسازی کارکنان در سازمان ملی استاندارد میتواند
با استفاده از روشهایی همانند کسب صالحیت و یا کسب مهارتها و تواناییهای شغلی و تفویض اختیار
ومواردی از این دست فراهم آید در نگرش کلی به توانمندسازی ،توانمندسازی به تسهیم قدرت در سازمان
اشاره داشته و در جنبه اختصاصیتر ،توانمندسازی اشاره به بهبود توانمندیهای حرفهای و شغلی دارد
که باعث بهبود تصمیمگیریهای سازمانی و شغلی از سوی کارکنان میشود .در این دیدگاه ،شرایط و
ویژگی های سازمانی و اقدامات صورت گرفته از سوی مدیر به معنی توانمندسازی نیست ،بلکه این موارد
زمینهساز توانمندسازی کارکنان به حساب میآید .فرض اساسی این دیدگاه در این نکته نهفته است که
توانمندسازی کارکنان ریشه در نیازهای انگیزشی آنها داشته و در برگیرنده ادراک ،برداشت و تصور
کارکنان نسبت به نقش خود در سازمان است .سازمان ملی استاندارد بهعنوان دستگاهی حاکمیتی از
وظایف مهم و راهبردی برخوردار است .با توجه به مسئولیتهای این نهاد مهم که تا حد زیادی با سالمت
بهداشت ایمنی و رفاه اقتصادی جامعه در ارتباط است ،توانمندسازی کارکنان می تواند در تأمین احساس
امنیت شغلی ،افزایش توانایی انجام کار به منظور احساس شایستگی و حاکم نمودن رابطه اعتماد بین
مدیران و کارکنان در جهت استانداردسازی ،استقرار نظام اندازهشناسی ،انجام تأیید صالحیت و ارزیابی
انطباق نیازمند تقسیم کار معقول و منطقی و تفویض اختیار است ،این تفویض اختیار بهتبع آن
توانمندسازی در چابکسازی سازمانی و تصمیمگیری سریع و پرهیز از اطاله رسیدگی بسیار کارساز و
تعیین کننده خواهد بود .در این تحقیق بر آنیم که در جهت توانمندسازی کارکنان و نیروی انسانی شاغل
در سازمان ملی استاندارد ،نسبت به طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی درسازمان ملی استاندارد
ایران اقدام نماییم .اصوالً مدل مزبور نه تنها در این سازمان میتواند موجبات بالندگی سازمانی ،اثربخشی
هرچه بیشتر و کارایی بایسته را فراهم نماید ،بلکه میتواند در سازمانهای با ویژگیهای مشابه مورد
استفاده و بهره برداری قرار گیرد.در ادامه مقاله به ارایه یک نمای کلی از دبیات پژوهش و سوال ها
پرداخته می شود.در بخش بعدی ،به طرح پژوهش و جمع آوری اطالعات پرداخته پس از تفسیر یافته
های پژوهش ،به نتیجه گیری پرداخته می شود .اسبورن و گیبلر در کتاب خود تحت عنوان "حذف دیوان
ساالری ،پنج استراتژی برای نوآوری دولت"  ،بهترین راه برای کاهش بوروکراسی را تأکید بر تقاضای
مشتری به جای تقاضای مدیریت ،از طریق توانمندسازی کارکنان پیشنهاد کردند .هدف اصلی
توانمندسازی کاهش سلسله مراتب سنتی دیوانساالری است .در واقع ،به نیازهای مشتریان به کاال و
خدمات که به وسیلة سازمان فراهم می شوند نه بر نیازهای سازمان تاکید دارد .اگر بخواهیم کارکنـان به
سازمان وابستگی و تعهد بیشتری داشته باشند ،باید زنجیرة فرماندهی سنتی بین کارمند و مدیر تغییر
یاد .تحقیقات نشان از آن دارد که در سازمان های سنتی و سلسله مراتبی که مدیریت مبتنی بر دیدگاه
فرماندهی و کنترل است ،تنها  25تا  35درصد ضرفیت منابع انسانی بکارگرفته می شود ( )8به تعریف
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رایج فرهنگ لغت از توانمندسازی اشاره می کند که شام تفویض قدرت قانونی ،تفویض اختیار کردن،
مأموریت دادن و قدرت بخشی است .اما "زایمرمن” به سهل و ممتنع بودن ارائه تعریفی از آن اشاره می
کند و معتقد است زمانی ارائه تعریفی از توانمندسا زی آسان است که آن را بدون در نظر گرفتن واژه
هایی مانند درماندگی ،بی قدرتی و بیگانگی بخواهیم مورد توجه قرار دهیم و هر گاه آن را با توجه به
افراد گوناگون بخواهیم تعریف کنیم بسیار مشکل است (.)9
✓ توانمندسازی عبارتست از طراحی و ساخت سازمان به نحوی که افراد ضمن کنترل خود ،آمادی
قبول مسئولیت های بیشتری را نیز داشته باشند.
✓ توانمندسازی عبارتست از توسعه و گسترش قابلیت و شایستگی افراد برای نیل به بهبود مستمر در
عملکرد سازمان.
✓ توانمندسازی عبارت است از تقویت باورها ،افزایش دانش و مهارت ها ،بهبود ویژگی های روانشناختی
کارکنان و بهسازی شرایط سازمانی و محیطی به نحوی که افراد بتوانند با حداکثر کارایی و اثر
بخشی در سازمان فعالیت کنند (.)10
اگرچه اهداف کلی ارزیابی توانمندساز ی از زمان ایجاد این رویکرد ،پایدار باقی مانده ،تئوری،
روشها و ارزشها ،به تکامل ادامه داده و در طول زمان ،مشخصتر شدهاند ( .)11فترمن ،ارزیابی
توانمندسازی را به عنوان "استفاده از مفاهیم ،تکنیکها و یافتهها برای بهبود پرورش و خودمختاری"،
تعریف میکند .وی در سال  ،1999روی این تعریف مطالعه کرد و تاکید داشت که هدف ارزیابی
توانمندسازی ،بهبود موفقیت برنامه است .واندرزمن ( ،)12پیشنهاد داد که با فراهم ساختن ابزار برای
توسعهدهندگان برنامه ،به منظور ارزیابی طرح ،اجرا و برنامهها ،مشارکتکنندگان در برنامه ،فرصت این
را دارند که طرحها را بهبود داده ،کیفیت کار را باال برده ،نتایج را ارزیابی کرده و یک سیستم بهبود
کیفیت دائمی را ایجاد کنند و در نتیجه احتمال دستیابی به نتایج مورد نظر را افزایش دهند .تئوری و
تعریف فترمن و واندرزمن در مورد ارزیابی توانمندسازی ،تکمیلکننده تعریف زیر است:
ارزیابی توانمندسازی :یک روش ارزیابی است که هدف آن ،افزایش احتمال دستیابی به موفقیت
برنامه با استفاده از این موارد است؛  ) 1تجهیز سهامداران با ابزارهایی برای ارزیابی طرح ،پیادهسازی و
خودارزیابی برنامه آنها و  )2ارزیابی مداوم به عنوان بخشی از طرح و مدیریت برنامه یا سازمان .ارزیابی
توانمندسازی ،به گسترش اهداف ،نقشها و مجموعه پتانسیلهای ارزیابی فراتر از رویکرد ارزیابی سنتی،
می پردازد .به هر حال ،این امر ،نیاز و اهمیت رویکردهای ارزیابی سنتی را کاهش نمیدهد .نه ارزیابی
توانمندسازی و نه ارزیابی سنتی ،به طور ذاتی از یکدیگر بهتر نیستند .در عوض ،ارزش هر رویکرد ارزیابی،
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بستگی به هدف آن ارزیابی دارد ( .)13نظر کانتر ،)14( 1برای درک توانمندسازی ،توصیف آرایهای از
منابع قدرت در سازمان بود .او بیان کرد که توان ،فقط از طریق اختیار ،به وجود نمیآید .بلکه توان از دو
ظرفیت جداگانه به دست میآید :دسترسی به منابع ،اطالعات و پشتیبانی برای انجام کار؛ و توان دستیابی
به مشارکت زیردستان .کار او ،داللت بر این دارد که توانمندسازی ،بیشتر در مورد قادر ساختن کارکنان
برای انجام وظایف است تا اینکه اختیار انجام کاری را به آنها بدهیم .در سالهای اخیر ،مفهوم توانمندسازی
به عنوان عنصری با کاربردهای مهم در زمینه سالمت شغلی و اثربخشی سازمانی در فعالیتهای شغلی
شناخته شده است .توانمندسازی ،بر حس کنترل و برتری که افراد در شرایط کاری دارند ،داللت دارد
( .)15در شرایط کاری ،توانمندسازی ،بر تعدادی فرایند درونی و وضعیتهای روانشناسی از نوع شناختی
داللت دارد که درک شخص را نسبت به خودش و شرایطی که در آن قرار دارد تغییر میدهد (.)16
بنابراین توانمندسازی ،باورهای فرد نسبت به مفهوم کار و توانایی در انجام موفقیتآمیز وظایف ،حس
استقالل و ظرفیت در تأثیرگذاری بر نتایج کار را شامل میشود ( .)17تحقیقات مختلف ،وجود تأثیر
توانمندسازی برروی نگرشهای مثبت نسبت به شغل ،مانند رضایت شغلی و روشهای نوآوری ()19 ،18
را تأیید نمودهاند .در مطالعات تجربی نجام شده صالح اردستانی و آزما ( )20در طراحی الگوی
توانمندسازی روان شناختی با استفاده از مدل معادالت ساختاری در مجموعه ستادی بنیاد شهید و امور
ایثارگران ،مطالعه مهم ترین الگوهای مطرح شده در زمینه توانمندسازی و در نظر گرفتن شرایط بومی
رسانه ملی در ایران ،با تکیه بر الگوی ارائه شده از سوی رابینز و همکاران ،دو رکن اصلی ،یعنی زمینه
محیطی و ارزش های اسالمی به آن افزوده شده است .الگوی معرفی شده در این پژوهش می تواند نوعی
شناخت کاربردی از موانع و احتماالً مسیرهای فرایند موفقیت آمیز توانمندسازی فراهم آورد .کرکهآبادی
و همکاران ( )21در طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی در وزارت کشور ،نشان دادند که تأثیر همزمان
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق معنی دار بوده و نیز قدرت تشریح پراکندگی تغییرات متغیر
وابسته نیز معنیدار گزارش شده است .عباسی و کرد ( )22در شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی
کارکنان در سازمانهای دولتی ایران (مطالعه موردی استان یزد ) ،نشان دادند عالوه بر وجود ارتباط
مناسب بین متغییرهای مستقل مدل و توانمندسازی به عنوان متغییر وابسته؛ تاثیر متغییرهای تعهد،
سازگاری ،و مشارکت روی توانمندسازی به صورت مستقیم و ارتباطات ،آموزش ،حقوق و دستمزد و شرایط
کارکنان بر توانمندسازی به صورت غیر مستقیم می باشد .چانگ 2و همکاران ( )23در بررسی شاخصهای
توانمندسازی زنان در کشورهای در حال توسعه نشان دادند که مشارکت در مدیریت ،شرایط آموزشی و
برابری در دسترسی به منابع آموزشی ،عدالت و فرایندهای کشورداری ،دسترسی و استفاده از خدمات
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بهداشتی ،سالمت محیطی ،سالمت روح و روان ،خشونت سازمانی؛ وآزادی در استفاده از رسانهها از
شاخصهای توانمندسازی زنان در کشورهای در حال توسعه هستند.
روش پژوهش
با توجه به مرور ادبیات و هدف تحقیق ،طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی درسازمان ملی استاندارد
ایران هدف بوده است .در این مرحله از نظرات  12نفر از صاحب نظران و اساتید دانشگاهی حوزه
توانمندسازی منابع انسانی و مدیران منابع انسانی سازمان ملی استاندارد ،استفاده شد است .در ادامه به
دلیل این که کار تحقیق حاضر از نوع طراحی مدل بوده و نیازمند تعداد بیشتری از داده به منظور تحلیل
بودهایم ،پرسشنامههای تحقیق در بین تمامی  400نفر کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران توزیع شد
و بعد از پایان کار ،تعداد  302پرسشنامه به صورت صحیح و دقیق تکمیل و برگشت داده شد که بر این
اساس نرخ بازگشت پرسشنامه تحقیق نیز 75/5 ،درصد بوده است که این میزان نشان از برگشت
پرسشنامه قابل قبولی دارد .با استفاده از نرم افزار لیزرل به بررسی روابط بین متغیرها ،پرداخته شده
است .دادههای حاصل از مصاحبهها به دقت مورد مطالعه ،بررسی و تحلیل قرار گرفت و به دادههایی که
مشابه یکدیگر بودهاند مفاهیمی متناسب اختصاص داده شد که مبتنی بر این روش ،در پایان ،در مجموع
 18مقوله و  62مفهوم شناسایی شد مدل نهایی ،پس از شناسایی مقوله محوری و ربط دادن سایر مقوله
ها در قالب پارادایم نظام مند نظریه سازی داده بنیاد ،به پاالیش الگوی طراحی شده و پروراندن عوامل
اصلی اقدام و مدل نهایی پژوهش به شکل ذیل به دست آمده است.
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شکل . -1مدل پارادایمی تحقیق

یافتههای پژوهش
از تحلیل عاملی هم در ساخت و رواسازی پرسشنامه و هم در آزمون ساختار عاملی مفروض یک
سازه نظری استفاده می شود .ضرایب استاندارد در واقع نشان دهنده ضرایب مسیر یا بارهای عاملی بین
متغیرها و سؤاالت مربوطه (متغیرهای پنهان و مشاهده پذیر) است .از مدل اندازهگیری ضرایب استاندارد
میتوان این برداشت را نمود که بین متغیرهای مکنون مربوطه و شاخصهای متناظر با آنها ،چه میزان
همبستگی وجود دارد .در این مدل میزان روابط بین سازه و بعد؛ و بعد و شاخص نشان داده میشود .در
صورتی که ضریب رابطه باالتر از  0/32باشد ،میتوان گفت سؤاالت مورد نظر از قدرت تبیین خوبی
برخوردار است .بر این اساس ،همانطور که در نمودار های ( )1الی نمودار شماره ( )6مالحظه میشود
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تمامی شاخصهای در نظر گرفته شده برای کلیه سؤاالت مربوط به متغیرهای مدل دارای بارعاملی باالی
 0/32بوده و همچنین تمام بارهای عاملی بین متغیرهای مکنون مرتبه اول و دوم نیز باالتر از  0/32و در
سطح مطلوبی قرار داشتهاند.

نمودار  -1مدل اندازه گیری متغیر شرایط علی در حالت تخمین استاندارد
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نمودار  -2مدل اندازه گیری متغیر مقوله محوری در حالت تخمین استاندارد

نمودار  -3مدل اندازه گیری متغیر راهبردها در حالت تخمین استاندارد
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نمودار  -4مدل اندازه گیری متغیر پیامدها در حالت تخمین استاندارد

نمودار  -5مدل اندازهگیری متغیر شرایط مداخله گر در حالت تخمین استاندارد
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نمودار  -6مدل اندازه گیری متغیر بستردر حالت تخمین استاندارد

مدل تخمین استاندارد بدین جهت ارائه میشود که با داشتن ضرایب همبستگی دوتایی امکان
مقایسه بین شاخصها و بین ابعاد فراهم میگردد؛ اما در باب معناداری این ضرایب ،نمیتوان براساس
بزرگی یا کوچکی آنها تصمیمگیری کرد ،بلکه باید از شاخص تی جهت تعیین معناداری این ضرایب
مسیر استفاده نمود .مدل اعداد معناداری به این دلیل ارائه میشود که بدانیم آیا رابطه بین سازه و بعد و
رابطه بین بعد و شاخص معنادار است یا خیر .مدل اعداد معناداری یا همان  T-valueکه در نمودار ()7
الی نمودار شماره ( )12نمایش داده شده است ،میزان معنادار بودن هر یک از پارامترها را نشان میدهد
و چنانچه مقدار آن بزرگتر از قدر مطلق عدد  1/96باشد ،پارامترهای مدل معنادار هستند .همانطور که
در شکل زیر مشخص است تمام اعداد معناداری مدل حاضر بزرگتر از حد مالک  1/96بوده است که بر
این اساس میتوان بیان نمود که تمامی بارهای عاملی و ضرایب مسیر مدل معنادار هستند.
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نمودار  -7مدل اندازه گیری متغیر شرایط علی در حالت معناداری

نمودار  -8مدل اندازه گیری متغیر مقوله محوری در حالت معناداری
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نمودار  -9مدل اندازه گیری متغیر راهبردها در حالت معناداری

نمودار  -10مدل اندازه گیری متغیر پیامدها در حالت معناداری
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نمودار  -11مدل اندازه گیری متغیر مداخله گر در حالت معناداری

نمودار  -12مدل اندازه گیری متغیر بستر در حالت معناداری
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در زیر نمودار ( ،)13خروجی تخمین استاندارد شده مدل معادالت ساختاری ،برای مدل مفهومی تحقیق
نمایش داده شده است.

نمودار  -13مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد

در نمودار ( )14نیز مدل اعداد معناداری مربوط به آن ارائه گردیده است.

نمودار -14مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری
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همانطور که از مقادیر ارائه شده در جدول ( ،)1مشخص است همه معیارهای کلی نیکویی برازش
تحلیل عاملی تاییدی ،حاکی از برازش کلی الگوی پیشنهادی با دادهها است و نشان دهنده برازش عالی
مدل اندازهگیری است.
جدول -1بررسی شاخصهای نیکویی برازش

شاخص های برازش

نتیجه برازش

مقادیر تحقیق

مقادیر عالی

مقادیر مناسب

برازش عالی

1/92

≥2

≥3

برازش خوب

0/03

≥0/08

≥0/1

RMSEA

برازش خوب

0/95

≤0/95

≤0/9

NFI

برازش عالی

0/91

≤0/95

≤0/9

NNFI

برازش عالی

0/96

≤0/95

≤0/9

CFI

برازش عالی

0/96

≤0/95

≤0/9

IFI

برازش خوب

0/95

≤0/95

≤0/9

GFI

برازش خوب

0/86

≤0/9

≤0/8

AGFI

برازش عالی

0/06

≥0/05

≥0/08

RMR

برازش خوب

0/05

≥0/05

≥0/08

SRMR

با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی که در مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد (نمودار
 )13و مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری (نمودار  )14ارائه شده است ،چون تمامی اعداد معناداری
پارامترهای مدل از عدد  1/96بزرگتر است .لذا در مجموع نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از برازش
کلی الگوی پیشنهادی با دادهها است و نشان دهنده برازش مناسب مدل اندازه گیری است.
بحث و نتیجهگیری
روند تحوالت مزبور در عرصه صنعت و تجارت با پیچیدگی و عدم اطمینان روز افزون همراه
است .رویارویی با این تالطم محیطی و شرایط سخت ،نیازمند منابع انسانی و مدیرانی توانمند است که
بتواند اثربخشی سازمانها را افزایش دهند .از اینرو در اختیار داشتن منابع انسانی توانمند یک دارایی
ارزشمند تلقی میشود که کسب و تأمین آن به سهولت مقدور نیست .رویکرد دنیای غرب به روند پویایی
محیط معضالت فوق ،از سویی تأکید بر تجهیز مدیران به آخرین دستاوردها ،دانش و فنون مدیریتی و از
سوی دیگر طراحی و اجرای برنامه منسجم آموزش و توسعه مدیران است ( .)24سازمان های امروزی که
در جو دانش محور ،رقابتی ،مشتری گرا ،پاسخگو ،کیفیت گرا ،مشارکتی ،کارآفرینی و تحول گرا فعالیت
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می کنند ،مستلزم دستیابی سریع به نیروی انسانی توانمند به عنوان ابزار رقابتی میباشند .در این راستا،
تغییرات محیطی و افزایش رق ابت جهانی ،موضوع توانمند سازی کارکنان را در کانون توجه مدیران قرار
داده است .چرا که سازمان ها با کارکنان توانمند ،متعهد ،ماهر و دارای انگیزه بهتر خواهند توانست خود
را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند .گذشته از کاربردهای گستردهای که توانمندسازی در عرصههای
تحول اجتماعی ،سیاسی و آموزشی کسب کرده است ،این ایده یک جایگاه اساسی در حرکت های امروزی
سازمان ها به سوی مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود مستمر به دست آورده است .توانمندسازی موضوعی
است که به طور غیرقابل اجتناب توسط مدیران در تشریح نحوه اجرای مدیریت کیفیت فراگیر و همچنین
در گزارشهای ساالنه سازمانها بیان میشود و به نظر میرسد که توانمندسازی نوعی راهبرد کالن و
مقبولی است که از آن برای بهبود مستمر استفاده میشود و یک عالمت اختصاری جهت به کارگیری
شایستگیهای کارکنان در روشهای خالق و نوآور در تمامی جنبههای عملکردی سازمان است .بر این
اساس به منظور بهبود توانمندسازی کارکنان ،نیازمند مدل و الگویی منظم و مدون برای سازمانها هستیم
که بر این اساس تحقیق حاضر نیز در راستای طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی درسازمان ملی
استاندارد ایران قدم برداشته و مبتنی بر نظر خبرگان دانشگاهی و همچنین کارکنان این سازمان ،مدل
مورد نظر ترسیم و مورد آزمون قرار گرفت در مجموع  18مقوله و  62مفهوم شناسایی شد عالوه بر
استخراج مفاهیم و مقولهها ،مشخصهها و خصوصیات هر یک از مقولهها نیز با توجه به مبانی نظری،
محتوی دادهها و اشارات پاسخ دهندگان استخراج شده است .نتایج اعتبارسنجی مدل ارائه شده نشان داد
روابط بین متغیرهای مدل معنادار بوده است .در راستای این نتایج فراتحلیل های سبیرت1و همکاران
( )25نشان داد که موثرترین عوامل تعیینکننده توانمندسازی روانشناختی ،یکسری شرایط کاری
ساختاری هستند که به نام طراحی کار غنیشده و رویکردهای مختلف رهبری سازنده ،شناخته شدهاند.با
این حال ،کمبود آگاهی از سهم منحصر به فرد متغیرهای طراحی ساختاری  /کار و متغیرهای رهبری در
توانمندسازی روان شناختی وجود دارد .عالوه بر این ،در ادبیات توانمند سازی ،توجه کمی نسبت
سبکهای رهب ری دارد .بنابراین ،تحقیقات بیشتری در رابطه با توانمند سازی رهبری به همراه ملزومات
دیگر برای پاالیش درک ما از شرایط توانمندسازی که منجر به توانمند سازی زیردستان میشود ،مورد
نیاز است ( .)26در این راستا خالد 2و همکاران ( )27در وضعیت استخدام ،انتخاب ،آموزش و توانمندسازی،
ارزیابی عملکرد و پاداش کارکنان ،و ارتباط این عوامل با متغیرهای ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ارزش
های فرهنگی ،نشان دادند که مدیریت منابع انسانی به خوبی در سازمان ها ،مورد توجه قرار نگرفته است
و روند استخدام و انت خاب کارکنان ،نادرست است و به نیازهای اساسی سازمان توجه نمی شود و هزینه
Seibert

1

Khaled

2
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و زمان کافی ،برای آموزش نیروی انسانی تخصیص داده نمی شود .توانمندسازی روانشناختی توضیح
می دهد که چگونه افراد  ،شرایط بیرونی خود از جمله محیط اجتماعی و سیاسی را تحلیل و درک
میکنند .تقویت توانمندسازی روانشناختی به تسهیل فعالیت ها و یکپارچهسازی امور ،کمک میکند
رابینز و همکاران ( )28در ارائه مدلی منسجم کننده از فرآیند توانمندسازی نشان دادند توانمندسازی
روانی تابعی از ادراکها و نگرشهای مداخلهگر متأثر از محیط است .ادراکهای فرصت تأثیر
پذیرفته از محیط ارتباط مثبتی با شناخت-اثر توانمندسازی روانی دارند .ادراکهای حمایتی تأثیر پذیرفته
از محیط ارتباط مثبتی با شناخت-کفایت توانمندسازی روانی خواهدداشت .تعهد سازمانی رابطهی مثبتی
با شناخت-معنای توانمندسازی روانی دارد .اعتماد سازمانی رابطهی مثبتی با شناخت-خودمختاری
توانمندسازی روانی دارد نومن1و همکاران ( )29نشان دادند شرایط توانمندسازی تاثیر بارزی بر
وظیفهگرایی ،مردمگرایی و خدمات مشتری دارد و در پروژه های بیشتر مجازی نسبت به پروژههای کمتر
مجازی باالتر است بنابراین منجر به مدیریت موثر پروژه مجازی میشود .یان سون 2و همکاران ()30
نشان دادند ویژگی های شغلی و مزایای عادالنه به طور مستقیم با توانمندسازی کارکنان مرتبط می باشد.
ویژگی های شغلی ،رهبری تحول گرا و توانمندسازی به طور مستقیم بر اثربخشی کار،تاثیر دارد و ویژگی
های شغل ،بیشترین تاثیر را بر توانمندسازی و اثربخشی کار ،دارد .سانگ 3و همکاران ( )31نشان دادند
که بر اساس ابعاد سه گانه قدرت فوکو ،بعد سوم از قدرت ،در توانمندسازی کارکنان نقش مهمی دارد.
توسعه توانمندسازی کارکنان سبب افزایش انگیزش ،تعهد و توانمندی روانی کارکنان می گردد که در
این راستا ،فرهنگ سازمانی ،نقش حمایتی در توسعه منابع انسانی دارد .همچنین انعطاف پذیری باالی
رابطه رهبر -عضو ،می تواند منجر به ایجاد احساس قدرت ،در کارکنان و در نهایت ارائه خدمات بهتر گردد
و انعطاف پذیری باالتر منجر به توانمندسازی بهتر کارکنان می گردد .صاحبنظران معتقدند که موفقیت
سازمانها به ویژه سازمان های تحقیقاتی در گرو فعالیت کارکنان راضی ،دارای انگیزه وخالق است که با
اطالع از اهداف سازمان در راستای تحقق بخشیدن به خواستهای خود ،برای دستیابی به این مهم تالش
می نمایند .چرا که دراین صورت مدیران قادر خواهند بود با ایجاد محیطی مساعد ،توانمندی های افراد
را از قوه به فعل درآورند .بر اساس نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق ،پیشنهاد های زیر ارائه می
گردد:

Newman

1

Li-Yun Sun

2

Song

3
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 .1الزم است که مدیران سازمان برای توسعه توانمندی های کارکنان ،از مشارکت فعال آنها،
در تصمیم گیری و اجرای استراتژی های سازمانی استفاده شود تا کارکنان انگیزه ی کافی
برای توسعه مهارت ها و ارتقای سطح توانمندی های خود را داشته باشد.
 .2به مدیران شرکت پیشنهاد می شود برای ارتقای انگیزه توانمندسازی در کارکنان ،سعی
نماید اطالعات در زمینه چگونگی کسب اهداف سازمان به کارکنان ارائه نمایند ،تا کارکنان
درک کاملی از مسیر حرکت سازمان داشته باشند و در این راستا ،سعی نمایند توانمندی
های خود را ارتقاء دهند.
 .3پیشنهاد می شود مدیران سازمان با استفاده از برنامه ریزی شغلی مناسب ،توسعه مسیر
شغلی را برای کارکنان مشخص نمایند تا کارکنان با مهارت ها و شایستگی های الزم برای
رشد در مسیر شغلی خود را بخوبی درک کرده و در راستای توسعه ی توانمندی های خود،
انگیزه ی باالیی داشته باشند.
 .4پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های توانمندسازی کارکنان ،الزم است فاکتورهای موثر بر
افزایش رضایت شغلی کارکنان به خوبی شناسایی شده و بر فاکتورهای توانمندسازی افزایش
دهنده ی رضایت شغلی تمرکز شود تا در این صورت با توسعه ی توانمندی افراد ،رضایت
شغلی آنها نیز ارتقا داده شود.
 .5به مدیران شرکت پیشنهاد می شود که برای ارتقای انگیزه کارکنان برای فعالیت اثربخش
در سازمان ،بهتر است ک ه کارکنا را از پیشرفت و توسعه شرکت ،کامالً مطلع نمایند .تا با
انگیزه بیشتری فعالیت نمایند.
 .6به مدیران شرکت پیشنهاد می شود در جلسات سازمانی و تدوین برنامه های سازمانی ،از
حضور کارکنان استفاده نمایند و سعی شود در این راستا ،برای تدوین مناسب استراتژی های
سازمانی و اجرای مناسب استراتژی ها ،از نظرات کارکنان ،استفاده نمایند.
 .7الزم است که در تدوین چشمانداز یا ماموریت سازمانی به توانمندسازی کارکنان توجه شود.
استراتژی های و راهبردهای مناسب تدوین شود .شرایط و امکانات الزم برای اجرایی کردن
استراتژی های توانمندسازی فراهم گردد.
 .8به منظور توسعه توان یادگیری سازمان ،توسعه مهارت ها و شایستگی کارکنان ،الزم است،
فرهنگ یادگیری بهعنوان تسهیلکننده امر یادگیری سازمانی و توانمندسازی توسعه داده
شود .کانال های اطالعاتی و ارتباطی مناسب در داخل سازمان جهت به اشتراک گذاشتن
دانش بهبود و توسعه داده شود.
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 .9الزم است از تشکیل تیم های کاری در سازمان استقبال شود و مهارت های تیمی ،روحیه
تیمی در کارکنان و مدیران تقویت شود.
 .10پیشنهاد می شود دامنه ی مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها از طریق رشد مهارت ها
و توانایی های کارکنان افزایش داده شود.
 .11انتخاب و به کارگماری افراد متناسب با تخصص و تجربه و ایدهآلهای ذهنی فرد ،بهطوری
که شغل فرد متناسب با باورها ،ارزشها و رفتارهای وی باشد.
 .12داشتن مدل از افراد موفق سازمان و تجارب واقعی از تسلط در امور ،همچنین شناسائی و
ستایش از افرادی که در زمینه شغل خود توانمند عمل میکنند.
 .13فراهم آوردن موقعیتهائی که موجب به کارگیری حس قضاوت و ابتکار فردی در کارکنان
شود ،که این امر میتواند در باال بردن سطح توانمندی کارکنان بسیار مؤثر باشد.
 .14با تسهیم اطالعات و دانش ،در سراسر سازمان اعتماد به وجود آورید .افرادی که در اطالعات
و دانش س ازمان سهیم باشند ،بیشتر احساس مسئولیت کرده و از مناسبات و ارتباطات به
طور ثمربخشی بهره میگیرند.
 .15آموزش رویههای کلی انجام امور از قبل به کلیه کارکنان ،تا درحین عمل خود کارمند بتواند
صحت انجام امور را ارزیابی کندو با گرفتن بازخورد از خود کار احساس خودکارآمدی وی
تقویت شود و بیش از پیش در انجام امور تأثیرگذار باشد.
 .16به مدیران شرکت پیشنهاد می شود برای ارتقای انگیزه توانمندسازی در کارکنان ،سعی
نماید اطالعات در زمینه چگونگی کسب اهداف سازمان به کارکنان ارائه نمایند ،تا کارکنان
درک کاملی از مسیر حرکت سازمان داشته باشند و در این راستا ،سعی نمایند توانمندی
های خود را ارتقاء دهند.
 .17به مدیران شرکت پیشنهاد می شود برای توسعه و پروش توانمندی های کارکنان ،از ریسک
پذیر بودن کارکنان ،حمایت نماید و ایده های جدید و مناسب با اهداف سازمان را اجرایی
کنند.
 .18به مدیران شرکت پیشنهاد می شود که برای ارتقای انگیزه کارکنان برای فعالیت اثربخش
ال مطلع نمایند .تا با
در سازمان ،بهتر است که کارکنان را از پیشرفت و توسعه شرکت ،کام ً
انگیزه بیشتری فعالیت نمایند.
 .19به مدیران شرکت پیشنهاد می شود در جلسات سازمانی و تدوین برنامه های سازمانی ،از
حضور کارکنان استفاده نمایند و سعی شود در این راستا ،برای تدوین مناسب استراتژی های
سازمانی و اجرای مناسب استراتژی ها ،از نظرات کارکنان ،استفاده نمایند.
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نیازسنجی آموزشی کارکنان دادگستری شهرستان زابل برمبنای تحلیل شایستگی ها
منیژه احمدی*
زهرا رحیمی

1

2

(تاریخ دریافت1401/01/14 :؛ تاریخ پذیرش)1401/04/14 :

چکیده
توسعه و بهبود منایع انسانی مستلزم شناسایی نیازهای آموزشی متناسب با هر شغل برای کارکنان آن شغل میباشد.
رویکرد شایستگی نقطه عطف مهمی است که روشن میسازد برای عملکرد موفقیت آمیز چهچیزهایی موردنیاز است .لذا هدف
از پژوهش حاضر نیازسنجی آموزشی کارکنان دادگستری شهر زابل بر مبنای تحلیل شایستگیها میباشد .نوع تحقیق از نظر
هدف؛ کاربردی ،از نظر ماهیت و روش گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری؛ کارکنان دادگستری شهر زابل
به تعداد  79نفر که بدلیل کم بودن حجم جامعه ،تمامی اعضا به روش تمامشمار بعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش؛
پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل بویاتزیس( )1986که روایی آن بهروش رواییمحتوایی و با استفاده از نظرات اساتید و
متخصصان سازمانی بررسی و تایید شد .پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ( )0.91بدست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از
روشهای آمار توصیفی( تحلیل دادههای جمعیتشناسی نمونه آماری) و آمار استنباطی( آزمونهای کولموگروف-اسمیرنوف،
تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملیتاییدی و آزمون تیتک نمونهای) بهره گرفته شد .نتایج تحقیق حاکی از شناسایی نیازهای
آموزشی کارکنان دادگستری شهر زابل در سه بعد دانش و آگاهی ،مهارت و ویژگیهای فردی در قالب 10مؤلفه بوده که به
ترتیب اولویت عبارتند از :مهارت حل مسأله( ،)3.15شایستگیهای فردی( ،)3.13آگاهی( ،)3.06مهارترهبری با میانگین
( ،)3.02دانش ارتباطی با میانگین( ،)2.98ویژگیهای شخصیتی و ارزشی( ،)2.96دانشفنی با میانگین( ،)2.82دانش استداللی
با میانگین( ،)2.71دانش اطالعاتی با میانگین( ،)2.71مهارت هیجانی و تعامالت اجتماعی با میانگین(،)2.51

کلیدواژهها :نیازسنجی آموزشی ،آموزش کارکنان ،رویکرد شایستگی
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مقدمه
امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از استراتژیهای اصلی دستیابی به سرمایه انسانی شایسته
قلمداد میشود و اهمیت اساسی در بقاء و توسعه سازمان دارد .بدیهی است این فعالیت نیز همانند هر
فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامهریزی صحیح و اصولی است .گام اول در تعیین برنامهریزی آموزشی؛
تعیین اولویتبندی در نیازهای آموزشی است که اگر بهدرستی انجام شود تمهیدی مهم و اساسی برای
اثربخشی دورههای آموزشی و در نتیجه سازمان خواهد بود .در واقع آموزش مستلزم نیازسنجی و برنامه-
ریزی دقیق است و در صورتی اثربخش خواهد بود که بهمنظور پاسخ بهنیازی شناخته شده و تحقق هدفی
معین؛ برنامهریزی ،سازماندهی و اجرا شود .نیازسنجی با شناسائی نیازهایمهم ،مبنائی برای تعیین اهداف
و تبعاً بستر مناسبی برای سازماندهی سایر امور حول محور نیازهای اولویت یافته فراهم میسازد بنابراین
تکیه تصمیمها درخصوص تدارک اهداف خاص ،محتوای آموزشی مناسب و استفاده موثر از سایر منابع و
امکانات محدود«انسانی ،مالی» تابعی از مطالعات نیازسنجی است( .)1در تعیین نیازهای آموزشی الزم
است سه حوزه اصلی یعنی سازمان ،شغل (وظیفه) و فرد مورد تحلیل قرار گیرند .تحلیل سازمان و شغل
از آن جهت مهم است که زمینه و عامل ایجاد نیازهای آموزشی هستند و اهمیت تحلیل فرد نیز در آن
است که او در واقع حامل نیاز آموزشی است .در تحلیل افراد؛ دانش ،نگرش ،تواناییها و مهارتهای خاص
آنان( شایستگیهای فردی) در ارتباط با زمینههای سازمان و شغل(وظیفه) مورد سنجش و ارزیابی قرار
می گیرد و نوع و میزان و شکاف آن با وضع مطلوب تعیین و تحلیل میشود( .)5در حال حاضر یکی از
روشهای نوین برای نیازسنجی آموزشی ،روش مبتنی بر الگوی شایستگی میباشد .پذیرش و گسترش
سریع رویکرد شایستگی به دلیل مزایای متفاوتی است که برای سازمانها و مدیران در سطوح مختلف
دارد .از شایستگیها برای افزایش عملکرد یک سازمان و کارکنان و بازدهی مزیت رقابتی استفاده میشود.
همچنین مطالعات موردی نشان میدهد که سازمانها به دالیل گوناگون نظیر :افزایش بهرهوری کارمند،
کاهش هزینههای آموزش ،کاهش جابهجایی کارکنان ،تأکید بر ظرفیتهای افراد به جای شغل آنها ،انتقال
رفتارهای ارزشمند و فرهنگسازمانی و تقویت رفتار تیمی و متقابل از شایستگیها استفاده میکنند .در
نتیجه تغییرات متعدد در زمانهای اخیر مانند ماهیت پویای محیط رقابتی ،مسطحشدن ساختارهای
سازمانی ،جهانیشدن سازمانها و مواردی دیگر ،نیاز سازمانها به کارکنان و مدیران شایسته و نیاز به
رویکردهای جدید را بیش از پیش آشکار ساخته است( .)1لذا با توجه به اهمیت کارکنان در نهاد
دادگستری و توسعه آنان با رویکرد شایستگی تالش پژوهش حاضر این است تا با مبنا قرار دادن مدل
بویاتزیس( )1986در سه بعد دانش و آگاهی ،مهارت و ویژگی های فردی و ادبیات شایستگی کارکنان و
تکیه بر نظرات خبرگان ،مدیران ،صاحب نظران و کارشناسان دراین زمینه ،به شناسایی نیازهای آموزشی
کارکنان پرداخته و زمینه رشد و ارتقاء شغلی و فردی الزم برای کارکنان این سازمان را فراهم نماید.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نیازسنجی یکی از عناصر مهم و کلیدی در طراحی دورههای آموزشی است .تنوع برنامههای آموزشی
سازمانها اغلب به دلیل عدم توجه به فرایند نیازسنجی مورد انتقاد قرار میگیرند نتیجه اینکه تعیین
نیازهای آموزشی نقطه آغاز هر نوع آموزشی است که تاثیر عمدهای در اثربخشی و نیز فراهم آوردن مبنایی
برای ارزیابی و تصمیمگیری در زمینههای مختلف آموزشی دارد( .)2یک سازمان از طریق طراحی برنامه-
های آموزشی خواهد توانست از موضع فعلی به وضع مورد نظر و مطلوب برسد ،لذا تعیین نیاز آموزشی و
طراحی برنامههای آموزشی که از عناصر اصلی رسیدن به وضعیت مطلوب است را می توان به عنوان حفظ
و بهبود نیروی انسانی سازمان برای رسیدن به هدفهایش تعریف کرد .این هدف با استراتژی استفاده
بیشتر از نیروی انسانی سازمان در آینده قابل پیشبینی است( .)3نیاز آموزشی در حقیقت شکاف میان
سطح کنونی و سطح مطلوب توانایی افراد در انجام وظایف و مسئولیتهای خویش میباشد .نیاز آموزشی
را میتوان کمبود دانش الزم ،مهارت رفتاری و یا شرایطی دانست که از انجام کار به شکل مطلوب و
رضایتبخش ممانعت میکند( .)4از نظر جوربنیان( )1395نیازسنجی عبارت از فرآیند جمع آوری و
تحلیل اطالعات که براساس آن اطالعات افراد ،گروه ها و جوامع مورد شناسایی قرار میگیرد( .)6خراسانی
( )1394نیازسنجی عبارت است از فرآیند جمع آوری اطالعات درباره آن دسته از نیازهای آشکار یا پنهان
سازمان که از طریق آموزش قابل رفع است( .)7اسماعیلی ( )1393نیازسنجی فرایندی است سازمان یافته
و نظام مند برای مشخص کردن هدفها ،شناسایی شکاف میان وضع موجود و هدفها و سرانجام تعیین
اولویتها برای عمل و پیادهسازی راهحلهاست( .)2پاکدل( )1390نیازسنجی فرایند گردآوری و واکاوی
اطالعاتی است که به شناسایی نیازهای افراد ،گروه ها ،نهادها ،جامعه محلی یا جامعه منتج میشود .یکی
از مهمترین مقاصد نیازسنجی ،فراهمسازی و تدارک مجموعه ای از اطالعات صحیح و قابل اعتماد برای
فرایند برنامهریزی آموزشی و درسی میباشد .از طریق نیازسنجی اهداف و مقاصد برنامه مورد شناسایی
قرار میگیرند ،اقدامات ضروری برای اجرای برنامهها مشخص میشوند و میزان تالشها و منابعی که برای
دستیابی به هدفها باید مصرف شوند ،تعیین میشوند( .)8براون و همکاران )2010(1برای نیازسنجی
آموزشی چهار نقش قائل است .اول تعیین مشکالت ویژه سازمانی که هدایتگر و جهت دهنده آموزشهای
آتی هستند .بدین ترتیب که نیازسنجی باید اول به تعیین مشکالت ویژه و خاص در هر سازمان بپردازد.
مدیران منابع انسانی باید به تعیین مشکالت موجود در سازمان در بخش منابع انسانی آگاه بوده و از
آموزش بعنوان راه حلی برای مشکالت سازمانی استفاده نمایند .دوم نیازسنجی آموزشی حمایت و
پشتیبانی مدیریت در سازمان را برای اجرای برنامههای آموزشی جلب کند .بدین ترتیب که مدیران با
1.Brune et al
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دیدن نتایج عملی برنامهها و دورههای آموزشی کارکنان در سازمان به تأثیر این دورهها در عملکرد
کارکنان آگاه شوند .سوم تولید داده هایی برای ارزشیابی .از آنجایی که نیازسنجی آموزشی دارای اهداف
خاصی است که در برنامههای آموزشی وجود دارد؛ اهداف میتوانند بعنوان معیاری در جهت ارزشیابی
نتایج برنامههای آموزشی مورد استفاده قرار گیرند .بنابراین نیازسنجی آموزشی در این نقش مالک و
معیاری برای ارزشیابی اثربخشی برنامههای آموزش میباشد .چهارمین نقش نیازسنجی آموزشی تحلیل
هزینه – فایده است .هزینههای آموزشی اغلب در سازمانها به دلیل دیر بازده بودن آموزش ،عدم سرمایه
گذاریهای آموزشی هدفمند و عدم آگاهی از سهم آموزش در دستیابی به اهداف کلی سازمان است ،لذا
در برخی از مواقع آموزش نه بعنوان سرمایهگذاری ،بلکه بعنوان هزینه تلقی میشود .این در حالی است
که در سرمایهگذاری و صرف هزینههای آموزشی میتواند فواید بیشماری را عاید سازمانها سازد(.)9
روشها و فنون متعدد و مختلفی برای نیازسنجی آموزشی وجود دارد که هر کدام هدف ،کاربرد و شرایط
خاص خود را دارند که در جدول 1بیان شده است.
جدول :1روشهای نیازسنجی
محور
نیازسنجی
هدف
محور
توافق
محور

تعریف

مهم ترین روش ها

نیازسنجی براساس شناسایی وضع موجود ،تعیین آرمانها و
مقایسه این دو
نیازسنجی براساس تدوین یک طرح با جمع آوری و ایجاد
توافق بین نظرات و عقاید افراد مختلف در ارتباط با مسئله

مسئله
محور

در صدد مشخص کردن نقاط ضعف ،مسائل و مشکالت
سازمان و یا کاستیهای موجود در عملکرد افراد

ترکیبی

استفاده از تکنیکها و ابزارهای مختلف جهت نیازسنجی

الگوی کالسیک ،استقرایی و قیاسی
1
کافمن ،الگویکالین
تکنیک دلفی ،تکنیک فیش باول،
تکنیک تل استار ،2مدل سه بعدی
تکنیک تجزیه و تحلیل شغل ،تکنیک
هرم یا درخت خطا ،آزمون وظایف
3
کلیدی ،تکنیک رویداد مهم یا بحرانی
طوفان مغزی ،روش سناریو نویسی ،فن
روندیابی ،دیکوم ،الگوی نیازسنجی
4
آموزشی اتحادیه آموزشی

(احمدی)1395 ،

1

. Kaufmann's classical, inductive and deductive model, Klein's model
. Delphi Technique, Fishbowl Technique, Telstar Technique
3
. Analysis Technique, Flat Tree Technique, Key Task Assesment Technique , Critical Incident Technique
4
. Brain Storming Technique, Scenario Writing, Trend Extrapolation, Dacum, Educational Union Educational Needs
Assessment Model
2
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رویکرد«شایستگی» یکی از جدیدترین و مهمترین رویکردهایی است که بهعنوان تفکری مؤثر برای
رویارویی با این تغییرات مطرح شد .در دنیای رقابتی کسب وکار امروزی ،بسیاری از سازمانها برای تعیین
اینکه آیا مدیران آنها دارای قابلیتهای مورد نیاز برای دستیابی به موفقیت هستند یا خیر ،دچار مشکالتند؛
زیرا عوامل مورد نیاز برای موفقیت از واحدی به واحد دیگر و حتی در یک واحد شغلی به شغل دیگر
متفاوت است .از این رو بسیاری از سازمانها برای شناسایی عواملی چون دانش ،مهارتها و تواناییهای مورد
نیاز برای موفقیت در مشاغل گوناگون به استفاده از مدلهای شایستگی روی آورده اند(.)10
مدلهای شایستگی همچنین از آن جهت مفیدند که میتوانند برای حصول اطمینان از این امر که سیستم
آموزش سازمان در جهت توسعه عوامل مورد نیاز برای موفقیت حرکت می کند ،بکار گرفته شوند .در
حال حاضر روند موجود برای نیازسنجی آموزشی آن است که بر شایستگیها تمرکز نمایند .شایستگی به
حوزههایی از توانمندی شخصی اشاره دارد که مدیران را قادر میسازد تا به نتایج موفقیت آمیز دست
یافته و وظایف خود را با موفقیت به انجام برسانند .یک مدل شایستگی برای هر شغل عالوه بر دانش،
مهارتها ،تواناییها و ویژگیهای شخصی مستتر در آن ،تواناییها و شایستگیهای مورد نیاز برای موفقیت
در آن شغل را نیز به عنوان مؤلفه شایستگی در نظر میگیرد .این روش نیازسنجی قادر است تا چهارچوبی
برای راهبری و ارائه بازخورد به مدیران در جهت توسعه آنان با هدف موفقیت در مشاغل فعلی و آتی
فراهم نماید .مدل شایستگیها به مرتبط کردن رفتار افراد با استراتژیها ،اهداف و ارزشهای سازمانی کمک
میکند و در سطح سازمانی نیز برای هدایت تصمیمگیری مورد استفاده قرار میگیرد( .)11از طریق
مقایسه شایستگیهای مورد نیاز برای انجام شغل و وضع موجود ،مدیرانمیتوانند به آن دسته از
شایستگیهاییکه محتاج تقویت و توسعه هستند پی ببرند و اقدامهای مناسب برای توسعه این شایستگی-
ها را طرحریزی نمایند .این روش از جمله روشهای خاص نیازسنجی آموزشی مدیران است که ضمن
تحلیل محیط درونی و بیرونی سازمان ،به تبیین مأموریت ،اهداف و استراتژیهای سازمان میپردازد(.)12
از نظر وارگاس حلبی )2017(1شایستگیها مجموعهای از دانش ،مهارت ،توانایی و سایر ویژگیهای
شخصیتی مرتبط استکه بهصورت هماهنگ برای ایجاد عملکرد برجسته کار میکنند ( .)13همچنین
ویژگیهای شناختی(دانش و مهارت) ،احساسی(نگرشها و ارزشها) ،رفتاری و انگیزشی که فرد را قادر
به عملکرد موفق در شغل یا جایگاه خاص میسازد( .)15 ،14شایستگی ویژگی زیربنایی فرد است که
بطور کلی با عملکرد اثربخش مالکمدار و یا عملکرد برتر در یک شغل یا وضعیت رابطه دارد(.)17 ،16
در ادبیات مدیریت منابع انسانی شایستگی اشاره دارد به چگونگی برتری فردی در موقعیتهای خاص
شغلی و مسئولیتها ( .)18بهطور کلی شایستگی بر روی صفات و ویژگیهای اساسی یک شخص تاکید
دارد و این صفات میتوانند انگیزش ،رفتار ،مهارت و تصور فرد از نقش اجتماعی و یا مجموعه ای از دانش

1.Vargas-Halabi
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باشند که فرد در انجام کارها و فعالیتها از آنها استفاده میکند( .)19شایستگی صرفا انجام وظایف نیست
بلکه اقدامات رفتاری مورد نیاز کارکنان برای کاربرد دانش عمیق و وسعت نظر خود ،ریسکپذیری و توان
سازگاری با تغییرات محیطی بطور مطلوب است( .)20شایستگی نیروی انسانی عاملی است که در برنامه-
های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و نیز برنامه چشمانداز بیست ساله (ایران  )1404بدلیل
تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی ،رهبری اثربخش ،مدیریت عملکرد ،عملکرد فردی و سازمانی ،اثربخشی
مدیریت ،فرآیند ارزیابی عملکرد مدیریت ،یادگیری محیط کار ،عملکرد اثربخش و مدیریت منابع انسانی
بسیار مورد تأکید قرار گرفته است( .)21از این رو؛ با توجه به تعاریف متعدد ،اهداف ،ساختار و ماهیت
متفاوت شایستگی ،الگوهای مختلفی برای تبیین آن ارائهشده است .بویاتزیس ( )1982اسپنسرها()1993
با تاکید بر فرد نه خود شغل؛ شایستگیهای مقدماتی1و برتر را مطرح کردهاند ،شرودر( )1989شایستگی-
های سطح ورودی(2خصیصهها و ویژگیهای فردی) ،شایستگیهای اساسی( 3دانشها و مهارتهای مورد
نیاز برای انجام مشاغل یا وظایف مدیریتی) ،شایستگیهای عملکردی برتر (4مجموعهای پایدار از رفتار
گروهی) را برای شایستگی به صورت عام ارائه کردهاند ( .)22در یک تقسیمبندی دیگر؛ دولویکز(5)1998؛
شایستگیهای ذهنی ،سازگاری و انطباق پذیری ،شایستگیهای بین فردی (تعاملی) و نتیجهگرایی 6را
عنوان کرده است( .)23از عوامل مؤثر در ایجاد افراد شایسته در سازمان؛ ارتقاء سطح بلوغ آنها میباشد
که در دو گروه بلوغ درونی(شایستگیهای شخصیتی و اجتماعی)و بلوغ تخصصی(شایستگیهای تخصصی)
بیان میگردد( .)24بررسی و تحلیل تعاریف فوق نشان میدهد که نکات مشترک قابل تشخیصی در
تمامی تعاریف وجود دارد که عبارتند از:
 -1شایستگی شامل دانش ،مهارت و ویژگیهای فردی از جمله انگیزه ،مفهومهای ذهنی ارزش ،نگرش و
ویژگیهای فیزیکی.
 -2شایستگی آن دسته از خصوصیات شاغالن است که زیربنای رفتارهای موفق شغلی آنان را تشکیل
میدهد و موجب عملکرد برتر و موثر فرد در آن شغل ،وظیفه یا شرایط میشود.
 -3شایستگیها باید قابل مشاهده و قابل اندازه گیری باشند و با ثبات و تکرار در رفتار فرد مشاهده شوند
(.)25
نیازسنجی مبتنی بر شایستگی؛ دارای ویژگیهای تشخیص دقیقتر نیازهای آموزشی ،افزایش کارایی در
آموزشها ،کاربردیتر شدن آموزش در سازمانها ،شناسایی و اجرای برنامههای توسعه مدیریت و پرهیز از
1.Threshold Competencies
2. Entry Level Competencies
3. Basic Competencies
4. High Performance Competencies
5.Dulewicz
6. Intellectual, Adaptability, Interpersonal, Results - Orientation
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انتقال دانش صرف میباشد( .)12در ارتباط با نیازسنجی آموزشی و شایستگی مطالعات قابلتوجهی
صورت گرفته است که در جدول  2به برخی از آنها اشاره میشود.
جدول  :2خالصه پژوهشهای صورت گرفته
عنوان تحقیق

نتایج کلیدی

منبع

بهینهسازی شایستگیهای مدیران
راهبردی در سازمانهای دولتی از
طریق الگوی فرا ابتکاری

شایستگیهای دانشی ،های مهارتی ،اولیه،
روانشناختی ،اخالق مداری ،شایستگی های عام،
تعامالت و ارتباطات ،مدیریت منابع ،تفکر راهبردی،
تحول گرایی و رهبری

عباس پاشا و همکاران
()41()1400

طراحی الگوی شایستگیهای
تخصصی و ارائه دورههای آموزشی
رؤسای دانشکدهها :مطالعه موردی
دانشگاه تهران

شایستگیهای تخصصی رؤسای دانشکدهها شامل 9
شایستگی تخصصی و  17زیرشایستگی در قالب
شایستگی های ارتباطی و حمایتی (توانایی
نمایندگی مؤثر و دفاع از دانشکده و توانایی برقراری
تعامل مؤثر) ،شایستگی های آموزشی ،پژوهشی و
تخصصی (رهبری و مقبولیت علمی ،توانمندی ارائه
خدمات تخصصی دانشکده به جامعه ،توانمندی
ارتقاء فرآیندهای یاددهی -یادگیری دانشکده،
توانایی ارتقاء فرآیندهای پژوهشی دانشکده و آگاهی
از سیاست ها ،قوانین و برنامه های مربوط به
دانشکده) و شایستگی های مدیریت سرمایه انسانی
(توانایی ارتقاء برنامه های کارکنان و دانشجویان
دانشکده و توانایی جذب و توسعه مؤثر اعضای هیأت
علمی)

بزرگی امیری و
همکاران ()42()1400

شناسایی شاخصهای کلیدی
تأثیرگذار بر نیازسنجی آموزشی با
رویکرد تحقق استراتژیهای سازمان
با استفاده از روش فرایند تحلیل
شبکهای

عوامل مدیریتی ( )7/46دارای تأثیرگذارترین معیار و
عوامل محیطی ( )6/59دارای تأثیرپذیرترین معیار
است .عامل محیطی ( ) ./240بیشترین اهمیت و
عامل ساختاری ( )0/106در رتبه آخر قرار دارد

خواجه وندی و
همکاران ()43()1400

واکاوی معیارهای شایستگی مدیران
ستادی آموزش و پرورش در تراز زیر
نظام راهبری و مدیریت:گزارش یک
مطالعه کیفی

شایستگیها :ارزشها و نگرشها ،مهارتها و
توانمندیهای مدیریتی ،ویژگیهای شخصیتی،
دانش و مهارت شخصی ،دانش و مهارت سازمانی،
نظارت و کنترل و نهایتاً در دو بعد تخصصی و
عمومی

ارائه الگوی ارتقای بهره وری آموزش
منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی

در بعد آموزشی؛ سیاستگذاری در بهره وری فرایند
آموزش اثرگذار است

محمدی و همکاران
()44()1399

علی پور و همکاران
()26()1399
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بررسی نیازسنجی آموزشی کارکنان
دانشگاه هرمزگان براساس شایستگی-
های محوری

مهارتهای ارتباطی ،اطالعاتی ،حل مسئله ،مهارت
فنی ،استدالل ،رهبری ،مهارت هیجانی ،شخصیتی،
ارزشی و شایستگی فردی

رضایی و همکاران
()27()1396

تدوین الگوی شایستگی سربازرسان
سازمان بازرسی کل کشور

شایستگیها :چهار بعد ویژگیهای شخصیتی-
اخالقی ،نگرش و بینش

احمدی()10()1395

طراحی برنامه آموزشی مدیران
دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای
رویکرد شایستگی

شایستگیهای سازمانی ،میان فردی ،ادراکی ،تغییر و
نوآوری ،وجدانکاری ،تعهد سازمانی و امانتداری،
ریسک پذیری ،خوش بینی

قلی زاده و همکاران
()28()1396

نیازسنجی آموزشی گروههای شغلی
قضات براساس رویکرد شایستگی
(مطالعه موردی مجتمع های قضایی
استان تهران

مهارت ادراکی ،تصمیمگیری ،هوش اجتماعی،
توانایی علمی ،پایبندی به اصول اخالقی ،هوشمندی،
اعتماد به نفس و رعایت عدالت

قشالقی و همکاران
()29()1394

نیازسنجی آموزشی کارکنان خدمات
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز

نیازهای آموزشی :دانش زبان انگلیسی ،روشهای
تحقیق و پژوهش ،بهروزرسانی دانش در خدمات
آموزشی و بکارگیری رایانه

خدایاری و همکاران
()30()1393

ارزیابی اثربخشی دورههای آموزش
ضمن خدمت در افزایش توانمندی
کارکنان اداره ثبت اسناد استان
قزوین

تاثیر اجرای دورههای آموزشی بر توانمندسازی
کارکنان( ،)0/84اجرای آموزش ضمن خدمت در
سطح واکنش بر توانمندسازی کارکنان موثر نبوده،
سطوح یادگیری(  )0/42و رفتار (  )0/ 33موثر بوده

طاهرخانی و
حمیدی()31()1399

توسعه شایستگی های کارکنان برای
تقویت سیستم های ایمن سازی

شایستگیها :الزامات اساسی برای انطباق با پست
شغلی ،رفتار شخصی ،فرایند آموزش

تریاکوف و
همکاران)32()2019(1

صالحیتهای منابع انسانی

آشنایی با فرهنگ و مذاهب(دانش فرهنگی و
مذهبی) ،دانش حقوقی ،دانش سازمانی و عملیاتی،
مهارت رهبری در میانجی گری(مهارت اجتماعی)،
مدیریت استراتژیک ،نوآوری ،مهارت رفتار بین فردی

آلن و
همکاران)33()2018(2

بررسی روشهای آموزشی کارکنان
دانشگاه؛ مطالعه تطبیقی دانشگاه
اسپانیا و رومانی

مدرسان اسپانیا و رومانی دارای نظرات مشابه در
مورد روشهای آموزشی مرتبط با نیازهای آموزشی
داشته و نیازمند توجه خاص مدیریت ،تصمیم-
گیرندگان و سیاستگذاران کلیدی است

نیکولیتا و راکساندرا
()34()2014

شایستگی های رفتار حرفه ای
مدیران

مدیریت تعارض ،ارتباطات شفاهی ،هماهنگی بین
فردی ،آشنایی با محتوای شغل و برخورداری از
دانش حرفه ای ،توانایی استفاده از تخصص مربوطه،

پن و
کونگ)35()2019(4

3

1 . Traicoff & et al
2 . Allen & et al
3.Nicoleta & Ruxandra
4 . Pan & Kung
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ابزار و تجهیزات برای بهبود بهره وری کار ،داشتن
درک کاملی از رویهها ،روشهای انجام کار ،مهارت
مدیریت بحران ،توانایی مدیریت زمان ،همدلی،
توانایی حل مسائل
ارزیابی نیازهای آموزشی در خدمات
عمومی بوتسوانا

آموزشهای ضمن خدمت عمومی ،درک درست از
اهداف استراتژیک ،رسالت و دورنمای توسعه،
استفاده از روشهای ترکیبی ارزیابی نیازها

نیازسنجی آموزشی برای مشاغل
کوچک :مورد مطالعه(صنعت مهمان
نوازی در اردن)

مهارت های ارتباطی بویژه زبانهای خارجی،
مهمترین نیاز آموزشی در سطوح مدیریتی و
عملیاتی بوده همچنین آموزش در حین کار یکی از
مهم ترین روش های آموزشی است

هایاسات ()37()2022

نیازهای آموزشی برای مدیریت
تقاضای آب

تغییر نگرش مدیران از یک اخالق مبتنی بر مدیریت
عرضه به یک اخالق مبتنی بر مدیریت تقاضا؛
آموزش در تمام سطوح مردمی ،آگاهی عمومی از
طریق دورههای کوتاه مدت ،آماده کردن ظرفیت
برای مدیریت آب در سطح مردمی

گامبو3و همکاران
()38()2013

نیازسنجی آموزشی برای مربیان فنی
و حرفه ای

تهیه و تدوین سرفصل آموزشی ،طراحی و برنامه-
ریزی ،مشارکت در برگزاری و اجرای آزمون دورهها،
ارزیابی دوره ،ارزیابی فراگیر ،تسلط بر روشها و فنون
تدریس ،مدیریت کالس ،الگوبرداری از تجربیات
برتر ،مطالعه و پژوهش ،پاسخگو بودن ،مساعدت در
اشتغال فراگیران ،انتقال دیدگاهها ،انتقادات و
پیشنهادها به مسئوالن سازمان ،مربیگری آموزش،
مدیریت خرید اقالم دورههای آموزشی ،کنترل ایمنی
و بهداشت کارگاه ،توسعه رشته ،ارتباط با خبرگان،
توسعه ارتباطات خارج از استان ،برگزاری کالسهای
فوقالعاده

رستمی و همکاران
()39()2021

استانداردهای حرفه ای عملکرد
مدیران مدارس

تمرکز مدیران بر مشارکت گروهی ،تمرکز بر
خطمشی سازمانی و بصیرت و خودآگاهی

میلی تلو و
همکاران)40()2013(4

1

شادرک ()36()2014

2

1 . Shadreck
2 . Hyasat
3.Gumbo
4 -Militello et al
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با توجه به اینکه در حال حاضر یکی از روشهای نوین برای نیازسنجی آموزشی ،روش مبتنی بر الگوی
شایستگی میباشد؛ پذیرش و گسترش سریع رویکرد شایستگی به دلیل مزایای متفاوتی است که این
رویکرد برای سازمانها و مدیران در سطوح مختلف از جمله :افزایش عملکرد یک سازمان و کارکنان و
بازدهی مزیت رقابتی استفاده می شود .همچنین مطالعات موردی نشان میدهد که سازمانها به دالیل
گوناگون نظیر :افزایش بهرهوری کارمند ،کاهش هزینههای آموزش ،کاهش جابجایی کارکنان ،تأکید بر
ظرفیتهای افراد به جای شغل آنها ،انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهنگسازمانی و تقویت رفتار تیمی و
متقابل از شایستگیها استفاده میکنند .به عالوه ،استفاده از شایستگیها روشی است برای یکپارچه کردن
استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان و اضافه کردن عملکرد ارزش به سازمان .در ایران؛ سازمانها از
رویکرد شایستگی ،بیشتر جهت مقاصد جانشین پروری و ارزیابی عملکرد افراد استفاده نموده اند و کمتر
مبنای نیازسنجی آموزشی قرار گرفته است .جمعبندی حاصل از یافتههای پژوهشها نشان میدهد توجه
به شاخصهای شایستگی و توسعه آنها ضرورتی اجتنابناپذیر است و عدم توجه به آنها در انتخاب کارکنان
موجب هدر رفت هزینههای مادی و انسانی و نارضایتی اربابرجوع و در نهایت عملکرد ضعیف سازمان
خواهد شد .از سوی دیگر؛ با توجه به اهمیت موضوع؛ تعداد تحقیقات کیفی و کمی درباره شایستگی
کارکنان محدود و در مو رد کارکنان دادگستری شهر زابل تا به حال انجام نشده است .جدول  3عناصر
اصلی شایستگی مرتبط با موضوع پژوهش مستخرج از تحقیقات پیشین ،جهت نیازسنجی آموزشی
کارکنان دادگستری شهر زابل را نشان میدهد:
جدول : 3عناصر شایستگی مسستخرج از تحقیقات پیشین جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان دادگستری شهر زابل
شاخص شایستگی

ارتباطات کتبی

منابع
(رحیمنیا و هوشیار(،)1391،ابیلی و همکاران( ،)1390 ،درگاهی و همکاران( ،)1389،احمدی و
همکاران( ،)1392 ،قشالقی و همکاران(،)1394،کرمی و همکاران( ،)1391 ،صانعی(،)1390،شاین
ولین)2013،

ارتباطات شفاهی

(رحیم نیا و هوشیار( ،)1391،ابیلی وهمکاران(،)1390،نیرومند وهمکاران( ،)1390،درگاهی
وهمکاران( ،)1389،احمدی و همکاران(، )1392 ،قشالقی و همکاران(،)1394،کرمی
وهمکاران(،)1391،صانعی(،)1390،شاین ولین)2013،

گوش دادن

(رحیم نیا و هوشیار ( ،)1391،ابیلیوهمکاران(،)1390 ،نیرومند وهمکاران( ،)1390،درگاهی
وهمکاران( ،)1389 ،احمدی و همکاران(، )1392 ،قشالقی و همکاران(،)1394،کرمی و همکاران،
( ،)1391صانعی( ،)1390،شاین ولین)2013،

فن مذاکره

(نیا و هوشیار ( ،)1391،ابیلی وهمکاران(،)1390 ،نیرومند وهمکاران( ،)1390،درگاهی
وهمکاران( ،)1389،احمدی و همکاران(، )1392 ،قشالقی و همکاران(،)1394،کرمی
وهمکاران(،)1391،صانعی(،)1390،شاین ولین)2013،

ارائه اطالعات

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،کرمی وهمکاران(،)1391،صانعی وهمکاران( )1390،احمدی
وهمکاران( ،)1392،شاین ولین)2013،
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توانایی دریافت
اطالعات دقیق

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،کرمی وهمکاران(،)1391،صانعی وهمکاران( )1390،احمدی
وهمکاران( ،)1392،شاین ولین)2013،

قدرت تحلیل
اطالعات

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،کرمی وهمکاران(،)1391،صانعی وهمکاران( )1390،احمدی
وهمکاران( ،)1392،شاین ولین)2013،

آشنایی با شغل

(احمدی وهمکاران( ،)1392،رحیم نیا و هوشیار ( ،)1391،ابیلی وهمکاران(،)1390 ،خورشیدی و
اکرامی( ،)1390 ،اکرامی ورجب زاده)1390،

دانش بهره گیری
از فناوریاطالعات

(احمدی وهمکاران( ،)1392،رحیمنیا وهوشیار ( ،)1391،ابیلی وهمکاران(،)1390،خورشیدی و
اکرامی( )1390،اکرامی و رجب زاده(،)1390،قشالقی وهمکاران)1394،

برنامه ریزی

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،کرمی وهمکاران( ،)1391،اکرامی ورجب زاده)1390،

تصمیم گیری

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،کرمی وهمکاران)1391،

تفکر سازمانی

(قشالقی و همکاران( ،)1394،رحیمنیا و هوشیار(،)1391،کرمی و همکاران،)1391 ،
(صانعی( ،)1390،احمدی وهمکاران(،)1392،درگاهی وهمکاران(،)1389،نیرومندوهمکاران)1390،

خالقیت و نوآوری

(رحیم نیا و هوشیار ( ،)1391،ابیلی وهمکاران( ،)1390 ،درگاهی وهمکاران( ،)1389،کرمی و
همکاران(،)1391 ،صانعی(،)1390،شاین ولین)2013،

آگاهی محیطی

(صانعی(،)1390،رحیم نیا وهوشیار)1391،

آگاهی سازمانی

(صانعی(،)1390،خورشیدی واکرامی(،)1390،اکرامی و رجب زاده)1390،

شناسایی مسئله

(ابیلی وهمکاران(،)1390 ،زارعی متین وهمکاران( ،)1393،درگاهی وهمکاران(، )1389،قشالقی و
همکاران(،)1394 ،کرمی وهمکاران(،)1391،احمدی وهمکاران( ،)1392،صانعی(،)1390،شاین
ولین)2013،

تجزیه و تحلیل
مسئله

(ابیلی وهمکاران(،)1390 ،زارعی متین وهمکاران( ،)1393،درگاهی وهمکاران(،)1389،قشالقی و
همکاران(، )1394 ،کرمی وهمکاران(،)1391،احمدی وهمکاران( ،)1392،صانعی(،)1390،شاین
ولین)2013،

توانمند سازی

(صانعی(،)1390،رحیم نیا و هوشیار( ،)1391،نیرومند وهمکاران)1390،

نفوذ و تاثیر

(رحیم نیا و هوشیار( ،)1391،نیرومند وهمکاران( ،)1390،کرمی وهمکاران)1391،

کارگروهی

(درگاهی وهمکاران( ،)1389،صانعی(،) 1390،خورشیدی واکرامی)1390،

مشارکت و
همکاری

(خورشیدی واکرامی( ،)1390،رحیم نیا و هوشیار( ،)1391،کرمی وهمکاران (،)1391،رحیم نیا و
هوشیار(،) )1391،اکرامی و رجب زاده( ،)1390،نیرومند وهمکاران،)1390،

مسئولیت پذیری

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،نیرومند وهمکاران( ،)1390،درگاهی وهمکاران(،)1389،زارعی متین
وهمکاران(،)1393،قشالقی و همکاران)1394،

هوش عاطفی

(محمودی( ،)1392،رحیم نیا و هوشیار(،)1391،نیرومند وهمکاران( ،)1390،زارعی متین
وهمکاران( ،)1393 ،ابیلی و همکاران( ،)1393،کرمی وهمکاران)1391،

اعتماد به نفس

(محمودی( ،)1392،رحیم نیا و هوشیار(،)1391،نیرومند وهمکاران( ،)1390،زارعی متین
وهمکاران)1393،

مهارت اجتماعی

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،نیرومند وهمکاران(،)1390،محمودی(،)1392،اکرامی و رجب
زاده)1390،
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توانایی نه گفتن
در ضرورتها

(محمودی(،)1392،کرمی وهمکاران(،)1391،صانعی)1390،

خویشتن داری

(نیرومند وهمکاران)1390،

تکریم ارباب رجوع

(نیرومند وهمکاران(،)1390،کرمی وهمکاران( ،)1391،رحیم نیا و هوشیار (،)1391،اکرامی و رجب
زاده)1390،

صداقت

(قشالقی وهمکاران( ،)1394،کرمی وهمکاران( ،)1391،رحیم نیا و هوشیار(،)1391،نیرومند
وهمکاران)1390،

پشتکار داشتن

(صانعی( ،)1390،رحیم نیا و هوشیار(،)1391،نیرومند وهمکاران(،)1390،زارعی متین
وهمکاران)1393،

بهره گیری از
فرصت ها

(نیرومند وهمکاران)1390،

وفاداری و قابلیت
اعتماد

(درگاهی وهمکاران( ،)1389،نیرومند وهمکاران)1390،

با وجدان بودن

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،نیرومند وهمکاران( ،)1390،درگاهی وهمکاران)1389،

تقدم هنجارها

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،نیرومند وهمکاران( ،)1390،درگاهی وهمکاران( ،)1389،زارعی متین
و همکاران)1393 ،

عدم توجه به
منافع شخصی

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،نیرومند وهمکاران( ،)1390،درگاهی وهمکاران( ،)1389،زارعی متین
و همکاران)1393 ،

صلح و دوستی

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،نیرومند وهمکاران( ،)1390،درگاهی وهمکاران( ،)1389،زارعی متین
و همکاران)1393 ،

گذشت

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،نیرومند وهمکاران( ،)1390،درگاهی وهمکاران( ،)1389،زارعی متین
و همکاران)1393 ،

مدیریت زمان

(صانعی(،)1390،کرمی وهمکاران( ،)1391،رحیم نیا و هوشیار)1391،

مدیریت استرس

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،صانعی(،)1390،کرمی وهمکاران)1391،

مدیریت تعارض

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،صانعی(،)1390،کرمی وهمکاران)1391،

انعطاف پذیری

(رحیم نیا و هوشیار(،)1391،نیرومندوهمکاران( ،)1390،کرمی وهمکاران(،)1391،درگاهی و
همکاران)1389 ،

یادگیری مستمر
منبع :مطالعات محققان

(رحیم نیاوهوشیار(،)1391،صانعی(،)1390،اکرامی
اکرامی)1390،

ورجب

زاده(،)1390،خورشیدی

و
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روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از نظر هدف کاربردی و از نظر زمانی از نوع مطالعات مقطعی ،از نظر ماهیت انجام آن از نوع
اکتشافی ،از نظر نحوه گردآوری دادهها؛ توصیفی از نوع پیمایشی است .ابزار پژوهش؛ پرسشنامه محقق
ساخته براساس مدل بویاتزیس( )1986میباشد که روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری ،محتوایی و
توافق داوران (مصاحبه با افراد صاحب نظر و متخصص) و پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار
 SPSS 24محاسبه شد که نتایج در جدول  4بیان شده است.
جدول :4نتایج آزمون آلفای کرونباخ
تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

مولفه ها

ابعاد

دانش ارتباطی

4

0.824

دانش اطالعاتی

3

0.850

دانش فنی

2

0.720

دانش استدالل

4

0.749

آگاهی

2

0.718

کل

15

0.905

مهارت حل مساله

2

0.703

مهارت رهبری

5

0.790

مهارت هیجانی و تعامالت اجتماعی

3

0.725

کل

10

0.876

ویژگی های شخصیتی و ارزشی

10

0.894

شایستگی های فردی

7

0.815

کل

17

0.925

جمع

42

0.911

دانش

مهارت

ویژگی های فردی

برای سنجش نرمالبودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف و جهت بررسی روابط بین متغیرها از
تحلیل همبستگی و برای اطمینان از صحت مدلهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش و بررسی رابطه بین شاخصها
و متغیرهای تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرم افزار  Spssو تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار آماری
 PLSو آزمون تی تک نمونه ای و مدلسازی معادالت ساختاری بهره گرفته شده است.
جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان دادگستری شهر زابل ( قضات ،رؤسا و کارمندان قضایی)
که به تعداد  79نفر بودند .به دلیل کم بودن جامعه آماری ،کل جامعه آماری بعنوان نمونه انتخاب شدند.
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تجزيه و تحلیل يافتهها
برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار
 PLSو  SPSSاستفاده شده است.
 -1آمار توصیفی :جهت سازماندهی و توصیف دادههای جمعآوری شده در بخش سوالهای جمعیت-
شناختی پرسشنامه از فراوانی ،درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی استفاده شده است.
 -2آمار استنباطی :جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و به منظور
دستهبندی شاخصهای استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرم افزار  SPSSاستفاده گردید.
همچنین؛ روایی همگرا بوسیله تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار  PLSبررسی گردید .به منظور شناسایی
نیازهای آموزشی کارکنان دادگستری زابل براساس شایستگیهای احصاء شده از آزمون تی تک نمونهای
استفاده شد .مقدار آزمون در این تحلیل با توجه به مقیاس پنج درجهای لیکرت در پرسشنامه ،برابر 3
بوده که براین اساس معیارهای که میانگین آنها کمتر یا مساوی مقدار آزمون بوده نیاز آموزشی باالتر و
برای معیارهای دارای میانگین بزرگتر از مقدار آزمون؛ نیاز آموزشی در حد پایین تشخیص داده شد.
يافتههای پژوهش
يافتههای توصیفی
جدول :5آمارههای توصیفی شرکتکنندگان پژوهش از نظر متغیرهای جمعیتشناختی
متغیر
جنسیت

تحصیالت

سن

سابقه کار

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

زن

18

40.5

100

مرد

42

59.5

70

دیپلم

7

11.7

11.7

کاردانی

3

5

16.7

کارشناسی

34

56.6

73.3

کارشناسی ارشد و باالتر

16

26.7

100

زیر  30سال

9

15

15

 30تا  40سال

24

40

55

 40تا  50سال

21

35

90

باالی  50سال

6

10

100

کمتر از  10سال

12

20

20

 10تا 20سال

32

53.3

73.3
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16
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26.7

100

براساس جدول 5بیشتر پاسخدهندگان را کارکنان مرد با  70درصد تشکیل دادند .در رابطه با میزان
تحصیالت ،بیشتر پاسخ دهندگان( ) 56.6دارای مدرک کارشناسی بودند .همچنین نتایج مربوط به سن؛
بیشترین فراوانی با 40درصد مربوط به گروه سنی 30تا  40سال میباشد و در سابقه کار؛ بیشترین فراوانی
پاسخ دهندگان با  53.3درصد دارای سابقه کاری بین 10تا 20سال می باشد.
يافتههای استنباطی
برای اجرای روشهای آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیههای پژوهش،
باید ادعای نرمال بودن توزیع هر کدام از متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.
جدول :6آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف متغیرهای تحقیق
ابعاد

دانش

مهارت

ویژگیهای فردی

دانش ارتباطی

KolmogorovSmirnov Z
1.022

0.245

دانش اطالعاتی

1.156

0.102

دانش فنی

0.997

0.439

دانش استدالل

1.186

0.097

آگاهی

1.095

0.210

کل

1.224

0.068

مهارت حل مسئله

1.126

0.112

مهارت رهبری

0.945

0.450

مهارت هیجانی وتعامالت اجتماعی

1.102

0.204

کل

1.165

0.098

شخصیتی و ارزشی

1.211

0.070

شایستگی های فردی

1.022

0.247

کل

0.990

0.441

متغیرها

سطح معنیداری()sig

با توجه به جدول 6چون مقدار سطح معنیداری بدست آمده برای تمامی متغیرهای تحقیق از مقدار خطا
( )α=0.05بیشتر است ،درنتیجه فرضیه  H0تایید میشود و میتوان گفت که دادهها نرمال میباشند.
شاخص  KMOو آزمون بارتلت
پیش از انجام تحلیل عاملی ،باید از امکان انجام تحلیل عاملی بر روی دادهها و بهعبارتی مناسب بودن
دادهها برای تحلیل عاملی اطمینان حاصل شود .برای این منظور از شاخص کفایت نمونهگیری کایزر-
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مایر-اولیکن ( )KMOو آزمون بارتلت استفاده میشود که نتایج آن در این پژوهش به شرح جدول 7
میباشد.
جدول :7خروجی آزمون  KMOو بارتلت
شاخص KMO

0/741

کای دو محاسبه شده

934/855

درجه آزادی

92

سطح معناداری()Sig

0/000

آزمون بارتلت

با توجه به جدول 7اندازه شاخص کفایت نمونهگیری کایزر-مایر-اولیکن بهدست آمده در خروجی نرمافزار
 SPSSبرابر با ( 0/741که بزرگتر از  0/7است) و همچنین سطح معناداری آزمون بارتلت برابر صفر
است که معناداری آماره به دست آمده( )934/855را نشان میدهد و حاکی از کفایت نمونهها برای انجام
تحلیل عاملی میباشد.
تحلیل عاملی اکتشافی
سوال اصلی تحقیق :نیازهای آموزشی کارکنان دادگستری شهر زابل مبتنی بر شایستگی کدام است؟
استخراج عوامل در سطح مولفه ها
با مرور تحقیقات گذشته و مبانینظری  42شاخص شایستگی جهت نیازسنجی آموزشی کارکنان شناسایی
گردید که بوسیله پرسشنامه ،دادههای مربوط به هر عامل گردآوری شد و سپس به منظور استخراج ابعاد
و مولفهها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .براساس جدول ،7تمام گویههای پرسشنامه دارای
مقادیر اشتراک استخراجی باالتر از  0/5هستند و لذا هر  42عامل در نظر گرفته شده بهعنوان عناصر
شایستگی جهت نیازسنجی آموزشی کارکنان دادگستری زابل شناخته میشوند.
جدول :8نتایج اولیه استخراج عوامل
شماره گویه

اشتراک اولیه

اشتراک استخراجی

شماره گویه

اشتراک اولیه

اشتراک استخراجی

1.000

0.690

1.000

0.643

a1

1.000

0.610

a22

a2

1.000

0.575

a23

0.742

a3

1.000

0.559

a24

1.000

a4

1.000

0.543

a25

1.000

0.569

a5

1.000

0.552

a26

1.000

0.695

a6

1.000

0.594

a27

1.000

0.601

a7

1.000

0.591

a28

1.000

0.635

a8

1.000

0.577

a29

1.000

0.549

a9

1.000

0.647

a30

1.000

0.651

a10

1.000

0.765

a31

1.000

0.732
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شماره گویه

اشتراک اولیه

اشتراک استخراجی

شماره گویه

اشتراک اولیه

اشتراک استخراجی

a11

1.000

0.723

a32

1.000

0.531

a12

1.000

0.690

a33

1.000

0.593

a13

1.000

0.588

a34

1.000

0.601

a14

1.000

0.653

a35

1.000

0.598

a15

1.000

0.677

a36

1.000

0.544

a16

1.000

0.673

a37

1.000

0.660

a17

1.000

0.598

a38

1.000

0.595

a18

1.000

0.729

a39

1.000

0.584

a19

1.000

0.518

a40

1.000

0.612

a20

1.000

0.585

a41

1.000

0.680

a21

1.000

0.699

a42

1.000

0.570

براساسجدول ،9مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شده برای 10عامل ،باالتر از یک است که می-
توانند  58.7درصد از تغییرپذیری (واریانس) متغیرها را توضیح دهند.
جدول :9واریانس کل تبیین شده
عوامل استخراجی با چرخش

عوامل استخراجی با چرخش

عامل ها

تجمعی%

واریانس%

کل

تجمعی%

واریانس%

کل

20.444

20.444

8.587

27.986

27.986

11.754

1

24.061

5.616

1.519

34.288

6.301

2.647

2

27.526

5.465

1.456

39.568

5.281

2.218

3

29.882

4.356

0.989

43.670

4.102

1.732

4

33.339

4.427

1.439

47.622

3.951

1.660

5

38.346

5.037

2.115

510354

3.732

1.568

6

41.480

3.134

1.316

54.947

3.592

1.509

7

47.518

6.037

2.536

58.060

3.113

1.307

8

50.295

2.777

1.166

60.926

2.867

1.204

9

58.772

2.477

1.040

63.615

2.688

1.129

10

66.203

2.589

0.997

11

68.656

2.452

0.980

12

70.968

2.312

0.971

13

73.226

2.258

0.948

14

75.336

2.110

0.886

15

77.258

1.949

0.816

16

79.049

1.764

0.741

17
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80.755

1.706

0.717

18

82.295

1.540

0.647

19

83.804

1.509

0.634

20

85.292

1.488

0.625

21

86.14

1.322

0.555

22

87.913

1.299

0.546

23

89.102

1.189

0.500

24

90.223

1.121

0.471

25

91.272

1.049

0.441

26

92.251

0.979

0.411

27

93.134

0.883

0.371

28

93.936

0.802

0.337

29

94.705

0.769

0.323

30

95.422

0.717

0.301

31

96.049

0.627

0.264

32

96.633

0.583

0.245

33

97.209

0.576

0.242

34

97.702

0.493

0.207

35

98.134

0.432

0.181

36

98.551

0.417

0.175

37

98.916

0.365

0.153

38

99.251

0.335

0.141

39

99.542

0.292

0.122

40

99.809

0.267

0.112

41

100.000

0.191

0.080

42

معنی داری بارهای عاملی و دسته بندی گويه ها
برای تفسیر عاملها باید مشخص شود که کدامیک از بارهای عاملی باید به عنوان مقادیر معنیدار لحاظ
گردند .هرچه میزان بار عاملی بیشتر باشد سطح معنیداری آنها در تفسیر ماتریس عاملی افزایش مییابد.
بارهای عاملی بزرگتر از  0/5دارای سطح معنیداری باال هستند و لذا عامل هایی که در هر دسته از عوامل
بارهای عاملی بزرگتر از  0/5داشته باشند بهعنوان عامل در آن دسته شناخته خواهند شد.
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جدول :10ماتریس عناصر چرخش یافته
دسته عوامل
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

عاملها

0.614

1a

0.581

2a

0.592

3a

0.737

4a

0.592

5a

0.670

6a

0.677

7a

0.574

8a

0.720

9a

0.689

10a

0.691

11a

0.765

12a

0.624

13a

0.588

14a

0.683

15a

0659

16a

0.694

17a

0.599

18a

0.683

19a

0.702

20a

0.609

21a

0.666

22a

0.589

23a

0.748

24a

0.634

25a

0.511

26a

0.509

27a

0.602

28a

0.655

29a

0.723

30a

0.650

31a

0.594

32a
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0.534

33a

0.565

34a

0.622

35a

0.577

36a

0.700

37a

0.629

38a

0.571

39a

0.592

40a

0.555

41a

0.504

42a

همانطور که در جدول 10مشاهده میشود بارهای عاملی  42شاخص شناسایی شده باالتر از  0/5است
که نشاندهنده معنیدار بودن همه این شاخصها میباشد که در قالب 10عامل مطابق جدول 11دسته-
بندی شدند.
جدول :11دسته بندی شایستگی های کارکنان
ردیف

مولفه ها

1
2
3

ارتباطات کتبی
دانش ارتباطی

4

9

دانش اطالعاتی

12

دانش فنی

15
16
17
18
19

آشنایی باشغل
دانش بهرهگیری از اطالعات
برنامه ریزی

دانش استدالل

13
14

توانایی دریافت اطالعات دقیق
قدرت تحلیل اطالعات

10
11

گوش دادن
ارائه اطالعات

7
8

ارتباطات شفاهی
فن مذاکره

5
6

شاخص ها

تصمیم گیری
تفکرسازمانی
خالقیت ونوآوری

آگاهی
مهارت حل مساله
مهارت رهبری

آگاهی محیطی
آگاهی سازمانی
شناسایی مسئله
توانایی تجزیه و تحلیل مسئله
توانمندسازی
نفوذ و تاثیر
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20

کارگروهی

21

مشارکت وهمکاری

22

مسئولیت پذیری

23

هوش عاطفی

24
25

مهارت هیجانی و تعامالت
اجتماعی

اعتمادبه نفس
مهارت اجتماعی

26

مهارت نه گفتن در مواقع ضروری

26

خویشتن داری

27

تکریم ارباب رجوع

28

صداقت

29
30
31

ویژگی های شخصیتی و
ارزشی

پشتکارداشتن
بهره گیری از فرصت ها
وفاداری

32

قابلیت اعتمادو باوجدان بودن

34

تقدم هنجارها

35

عدم توجه به منافع شخصی

36

صلح و دوستی

37

گذشت

38

مدیریت زمان

39

شایستگی های فردی

مدیریت استرس

40

مدیریت تعارض

41

انعطاف پذیری

42

یادگیری مستمر

استخراج عوامل در سطح ابعاد
به منظور پاسخ به سوالهای فرعی تحقیق مبنی بر اینکه نیازهای آموزشی کارکنان دادگستری شهرزابل
مبتنی بر دانش و آگاهی ،مهارت و ویژگیهای فردی کدامند؟ همانگونه که در جدول 12مشاهده میشود
تمامی مولفهها دارای مقادیر اشتراک استخراجی باالتر از  0/5هستند و لذا هر  10عامل به عنوان عناصر
شایستگیهای کارکنان جهت نیازسنجی آموزشی کارکنان دادگستری زابل شناخته میشوند.
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جدول :12نتایج اولیه استخراج عوامل
شماره
گویه

اشتراک اولیه

اشتراک استخراجی

شماره گویه

اشتراک اولیه

اشتراک استخراجی

1a

1.000

0.566

6a

1.000

0.654

2a

1.000

0.723

7a

1.000

0.545

3a

1.000

0.652

8a

1.000

0.539

4a

1.000

0.689

9a

1.000

0.601

5a

1.000

0.611

10a

1.000

0.590

جدول 13واریانس کل تبیینشده از 10عامل را نشان میدهد .براساس معیار کایزر تنها عاملهایی که
مقدار ویژه آنها بیشتر از یک است بهعنوان عاملهای معنیدار در نظر گرفته شده و بقیه کنار گذاشته
میشوند .در جدول 13مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شده(مقدار ویژه) برای  3عامل باالتر از
یک است در نتیجه  10مولفه در قالب  3بُعد دسته بندی می شوند .این  3عامل می توانند  58.7درصد
از تغییر پذیری(واریانس) متغیرها را توضیح دهند.
جدول :13واریانس کل تبیین شده
عوامل استخراجی بدون چرخش

عوامل استخراجی با چرخش
تجمعی%

%واریانس

کل

تجمعی%

واریانس%

کل

عامل ها

23.804

23.804

1.880

26.601

26.601

2.660

1

38.908

15.103

0.910

40.921

14.320

1.432

2

50.613

11.705

1.170

51.975

11.054

1.105

3

61.505

9.530

0.953

4

70.376

8.871

0.887

5

78.509

8.133

0.813

6

85.498

6.989

0.699

7

90.800

5.302

0.530

8

95.653

4.853

0.485

9

100.000

4.347

0.435

10

معنی داری بارهای عاملی و دسته بندی گويه ها:
برای تفسیر عامل ها باید مشخص شود که کدامیک از بارهای عاملی باید به عنوان مقادیر معنی دار لحاظ
گردند .هرچه میزان بار عاملی بیشتر باشد سطح معنیداری آنها در تفسیر ماتریس عاملی افزایش مییابد.
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بارهای عاملی بزرگتر از  0/5دارای سطح معنیداری باال هستند و بهعنوان عامل در آن دسته شناخته
خواهند شد.
جدول :14ماتریس عناصر چرخش یافته
دسته عوامل
2

3

مولفه ها

1
0.614

1a

0.581

2a

0.592

3a

0.737

4a

0.592

5a

0.670

6a

0.677

7a

0.574

8a

0.720

9a
10a

0.591

براساس جدول14؛ بارهای عاملی 10مولفه شناسایی شده باالتر از  0/5است که نشاندهنده معنیدار
بودن همه شاخصها میباشد .شایستگیهای کارکنان در جهت نیازسنجی آموزشی مطابق جدول15
دستهبندی شدند.
جدول :15دسته بندی شایستگی های کارکنان در جهت نیازسنجی آموزشی
ردیف

ابعاد

مولفه ها

1

دانش ارتباطی

2

دانش اطالعاتی

3

دانش

دانش فنی

4

دانش استدالل

5

آگاهی

6

مهارت حل مساله

7

مهارت

8
9
10

مهارت رهبری
مهارت هیجانی و تعامالت اجتماعی

ویژگی های فردی

ویژگی های شخصیتی و ارزشی
شایستگی های فردی
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تحلیل عاملی تايیدی:
به منظور بررسی همبستگی درونی بین شاخصهای شناسایی شده از مدل معادالت ساختاری و با استفاده
از نرم افزار آماری PLSاستفاده شده است .نمودار  1و  2تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم شایستگی-
های کارکنان در جهت نیازسنجی آموزشی را در وضعیت تخمین استاندارد نشان می دهد.

نمودار  :1خروجی تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد

ضرایب بدست آمده براساس نمودار 1؛ مثبت و بزرگتر از  0.3بوده و اعداد معناداری در نمودار 2نیز بزرگتر
از  1.96است لذا معناداری ضرایب(بارهای عاملی) تایید میشود .با توجه به بارهای عاملی بهدست آمده،
در سطح ابعاد ،بعُد دانش با ضریب  0.878بیشترین قدرت تبیینکنندگی را دارد و پس از آن بُعد مهارت
با ضریب  0.827و بُعد ویژگیهای فردی با ضریب 0.500قرار دارند .در سطح مولفهها؛ در بین مولفههای
دانش ،دانش فنی با ضریب  0.828بیشترین قدرت تبیینکنندگی را دارد و بعد از آن دانش استداللی با
ضریب  ،0.778دانش اطالعاتی با ضریب  ،0.770دانش ارتباطی با ضریب  0.750و آگاهی با ضریب
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 0.662قرار دارند .در بین مولفههای مهارت ،مهارت رهبری با ضریب 0.931بیشترین قدرت تبیین
کنندگی را دارد و بعد از آن به ترتیب مهارت هیجانی و تعامالت اجتماعی با ضریب  0.813و مهارت حل
مسأله با ضریب 0.750قرار دارند .در بین مولفههای ویژگیهای فردی نیز ،مولفه ویژگیهای شخصیتی و
ارزشی با ضریب 0.928بیشترین قدرت تبیین کنندگی را دارد و بعد از آن شایستگی های فردی با ضریب
 0.839قرار دارد.

نمودار :2خروجی تحلیل عاملی تاییدی در حالت اعداد معناداری

روايی و پايايی مدل:
براسااس جدول 16مقادیر آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها از مقدار  0/7بیشاتر بوده که بیانگر پایایی
مدل اندازه گیری اسات .پایایی ترکیبی نیز برای تمام متغیرها بیش از  0/7میباشاد که برازش مناساب
مدل اندازهگیری تایید میشاود .از ساوی دیگر؛ مقدار میانگین واریانس اساتخراجشاده باالی  0/5روایی
همگرای قابل قبول را نشاان میدهند .همچنین؛ مقادیر تمامی میانگین واریانس اساتخراج شاده از 0/5
بیشتر بوده ،همچنین  CR > AVEمیباشد و مدل از روایی همگرایی مناسب برخوردار است.
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جدول :16مقادیر شاخصهای پایایی و روایی همگرا مدل اندازهگیری
متغیرهای تحقیق

ضریب آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبیCR

واریانس متوسط استخرج
شده AVE

دانش ارتباطی

0.824

0.913

0.527

دانش اطالعاتی

0.850

0.888

0.623

دانش فنی

0.720

0.872

0.609

دانش استدالل

0.749

0.852

0.591

آگاهی

0.718

0.875

0.584

دانش

0.905

0.945

0.571

مهارت حل مساله

0.703

0.828

0.619

مهارت رهبری

0.790

0.863

0.678

مهارت هیجانی و تعامالت
اجتماعی

0.725

0.835

0.561

مهارت

0.876

0.901

0.535

ویژگی های شخصیتی و
ارزشی

0.894

0.926

0.571

شایستگی های فردی

0.815

0.895

0.502

ويژگی های فردی

0.925

0.873

0.535

جهات سااانجش روایی واگرا از روش فورنال و الرکر1اساااتفااده شاااد .مطاابق باا دادههاای جادول17
جاذر( ) √AVEتماامی متغیرهاای مرتباه اول(قطر اصااالی) بیشاااتر از حاداکثر همبساااتگی بین آنهاا باا
متغیرهای پنهان دیگر است که حاکی از روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل اندازهگیری میباشد.
جدول :17سنجش روایی واگرا با روش فورنل و الرکر
دانش ارتباطی

دانش اطالعاتی

دانش فنی

دانش استدالل

آگاهی

دانش

مهارت حل مساله

مهارت رهبری

مهارت هیجانی و
تعامالت اجتماعی

مهارت

ویژگی شخصیتی و
ارزشی

شایستگیفردی

دانش
ارتباطی
دانش
اطالعاتی

ویژگیهای فردی

ابعاد

0.72
0.53

0.78

دانش فنی

0.54

0.76

0.78

دانش
استدالل

0.51

0.74

0.73

0.76

آگاهی

0.58

0.62

0.75

0.64

0.76

1 . The Fornell- Larcker Criterion
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دانش ارتباطی

دانش اطالعاتی

دانش فنی

دانش استدالل

آگاهی

دانش

مهارت حل مساله

مهارت رهبری

مهارت هیجانی و
تعامالت اجتماعی

مهارت

مهارت
رهبری
مهارت
هیجانی و
تعامالت
اجتماعی
مهارت
ویژگی
شخصیتی
و ارزشی
شایستگی
فردی
ویژگیهای
فردی

ویژگی شخصیتی و
ارزشی

0.59

0.69

شایستگیفردی

مهارت
حل مساله

0.58
0.65
5

0.61

0.70

0.75

0.59

0.57

0.62

0.78

0.58

0.58

0.61

0.64

0.54

0.64

0.61

0.82

0.64

0.70

0.57

0.73

0.64

0.70

0.63

0.68

0.74

0.67

0.57

0.63

0.70

0.63

0.72

0.67

0.72

0.62

0.73

0.59

0.62

0.70

0.58

0.56

0.67

0.59

0.59

0.67

0.65

0.75

0.60

0.58

0.67

0.69

0.58

0.54

0.62

0.78

0.71

0.57

0.72

0.70

0.63

0.55

0.62

0.58

0.61

0.69

0.57

0.58

063

0.54

0.60

0.60

ویژگیهای فردی

دانش

0.61

0.60

ابعاد
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0.73

برازش کیفیت مدل اندازه گیری:
با توجه به جدول 18میانگین  cv.comمتغیرهای مدل اندازهگیری تحقیق برابر با 0.590میباشد که
نشان دهنده باال بودن قدرت پیشگویی مدل میباشد.
جدول :18مقادیر CV.Com
متغیرهای تحقیق

ضریب CV.Com

دانش ارتباطی

0.566

دانش اطالعاتی

0.433

دانش فنی

0.582

دانش استدالل

0.673

آگاهی

0.728

دانش

0.706

مهارت حل مساله

0.621

مهارت رهبری

0.519

مهارت هیجانی و تعامالت اجتماعی

0.617

مهارت

0.516

ویژگی های شخصیتی و ارزشی

0.539
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آزمون تی تک نمونه ای
به منظور بررسی میزان نیاز کارکنان به آموزش در هر یک از شاخصهای شایستگی شناسایی شده ،از
آزمون تی تک نمونه استفاده گردید .در این آزمون برای متغیرهایی که فرض صفر آزمون رد میشود نیاز
آموزشی در آن شاخص در حد باال احساس میگردد .فرض آماری این آزمون به شرح زیر نوشته میشود:
نیاز کارکنان به آموزش در این شاخص کم استH0:µ>3.
نیاز کارکنان به آموزش در این شاخص زیاد استH1:µ≤3.
جدول :19نتایج آزمون تی تک نمونه ای
متغیر

تعداد
نمونه

میانگین

آماره تی

سطح معناداری

نتیجه

ارتباطات کتبی

60

3.1000

0.903

0.370

رد H0

ارتباطات شفاهی

60

2.9333

-0.551

0.583

رد H0

گوش دادن

60

2.9667

-0.306

0.760

رد H0

فن مذاکره

60

2.9333

-0.664

0.510

رد H0

دانش ارتباطی

60

2.983

-0.698

0.500

رد H0

ارائه اطالعات

60

2.9000

-0.883

0.381

رد H0

توانایی دریافت اطالعات دقیق

60

2.5333

-3.686

0.001

رد H0

قدرت تحلیل اطالعات

60

2.7000

-2.673

0.010

رد H0

دانش اطالعاتی

60

2.711

-2.690

0.010

رد H0

آشنایی باشغل

60

3.1000

-0.847

0.401

رد H0

دانش بهره گیری از اطالعات

60

2.5500

-3.377

0.001

رد H0

دانش فنی

60

2.825

-1.711

0.069

رد H0

برنامه ریزی

60

2.7833

-1.857

0.068

رد H0

تصمیم گیری

60

2.5833

-2.833

0.006

رد H0

تفکرسازمانی

60

2.85000

-1.000

0.321

رد H0

خالقیت ونوآوری

60

2.6500

-2.532

0.014

رد H0

دانش استداللی

60

2.717

-2.167

0.017

رد H0

آگاهی محیطی

60

3.2000

-1.351

0.182

رد H0

آگاهی سازمانی

60

2.9333

-0.428

0.670

رد H0

آگاهی

60

3.067

0.550

0.635

رد H0

شناسایی مسئله

60

3.3667

2.647

0.010

تایید H0

توانایی تجزیه و تحلیل مسئله

60

2.9500

-0.364

0.717

رد H0

مهارت حل مسأله

60

3.158

1.699

0.440

رد H0
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متغیر

تعداد
نمونه

میانگین

آماره تی

سطح معناداری

توانمندسازی

60

3.2833

2.290

0.026

تایید H0

نفوذ و تاثیر

60

3.2835

2.249

0.028

تایید H0

کارگروهی

60

3.2667

2.088

0.041

تایید H0

مشارکت وهمکاری

60

2.7000

-2.560

0.013

رد H0

مسئولیت پذیری

60

2.6000

-3.494

0.001

رد H0

مهارت رهبری

60

3.027

1.292

0.518

رد H0

هوش عاطفی

60

2.4333

-4.009

0.000

رد H0

اعتمادبه نفس

60

2.4500

-4.064

0.000

رد H0

مهارت اجتماعی

60

2.6667

-2.575

0.013

رد H0

مهارت هیجانی و تعامالت اجتماعی

60

2.517

-4.678

0.000

رد H0

خویشتن داری

60

2.7000

-2.187

0.033

رد H0

تکریم ارباب رجوع

60

2.0667

0.531

0.597

رد H0

صداقت

60

2.7833

-2.034

0.046

رد H0

پشتکارداشتن

60

3.1333

1.158

0.252

رد H0

بهره گیری از فرصت ها

60

3.1000

0.925

0.359

رد H0

وفاداری

60

3.0500

0.536

0.594

رد H0

قابلیت اعتماد

60

3.0833

0.927

0.358

رد H0

باوجدان بودن

60

2.9500

-0.465

0.6

رد H0

تقدم هنجارها

60

3.0167

0.163

0.871

رد H0

عدم توجه به منافع شخصی

60

2.7500

-1.901

0.062

رد H0

ویژگی های شخصیتی و ارزشی

60

2.963

-1.380

0.089

رد H0

صلح و دوستی

60

2.9167

-0.659

0.512

رد H0

گذشت

60

3.0667

0.551

0.583

رد H0

مدیریت زمان

60

2.8667

-0.134

0.261

رد H0

مدیریت استرس

60

2.96

-0.265

0.792

رد H0

مدیریت تعارض

60

3.0500

0.402

0.689

رد H0

انعطاف پذیری

60

3.2833

2.334

0.023

تایید H0

یادگیری مستمر

60

3.7667

8.228

0.000

تایید H0

شایستگی های فردی

60

3.131

1.671

0.280

رد H0

نتیجه

براساس جدول19؛ از  42شاخص مورد بررسی برای نیازسنجی آموزشی کارکنان دادگستری زابل براساس
شایستگیهای احصاء شده ،در  6شاخص(شناسایی مسئله ،توانمندسازی ،نفوذ و تاثیر کارگروهی ،انعطاف-
پذیری ،یادگیری مستمر) میزان نیاز کارکنان به آموزش در سطح پایین است و در  36شاخص دیگر
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کارکنان نیاز باالیی به آموزش در آنها دارند .همچنین در سطح مولفه ها در هر  10مولفه شناسایی شده؛
نیاز کارکنان به آموزش در سطح باالیی قرار دارد .با توجه به میانگین بهدست آمده ،اولویت نیازهای
آموزشی در جدول 20بیان شده است.
جدول  :20اولویت نیازهای آموزشی
رتبه

نیاز آموزشی

میانگین

10

مهارت هیجانی و تعامالت اجتماعی

2.517

9

دانش اطالعاتی

2.711

8

دانش استداللی

2.717

7

دانش فنی

2.825

6

ویژگی های شخصیتی و ارزشی

2.963

5

دانش ارتباطی

2.983

4

مهارت رهبری

3.027

3

آگاهی

3.067

2

شایستگی های فردی

3.131

1

مهارت حل مسئله

3.158

جمع بندی و پیشنهادات
برنامههای آموزشی زمانی مؤثرند که مرتبط با نیازها و دانشها ،تواناییها و نگرشهای مورد نیاز برای
مشاغل باشد .استفاده از رویکرد شایستگی نسبت به اکثر روشهای مطرح در نیازسنجی به منظور شناسایی
و تحلیل شکاف بین وضع موجود با وضع مطلوب ،کاربردیتر و منطقیتر است .نیازسنجی برمبنای
شایستگی قادر است تا چهارچوبی برای راهبری و ارائه بازخورد به مدیران در جهت توسعه آنان با هدف
موفقیت در مشاغل فعلی و آتی سازمان فراهم نماید .در این میان سازمان دادگستری نیز از این قاعده
مستثنینبوده و بههمین جهت در این پژوهش تالش شد تا با شناسایی نیازهای آموزشیکارکنان
دادگستری شهر زابل گامی درجهت پیشبرد اهداف این سازمان برداشته شود .در پژوهش حاضر براساس
مدل بویاتزیس()1986شامل ابعاد دانش و آگاهی ،مهارت و ویژگی های فردی؛ نیازهای آموزشی کارکنان
دادگستری شهر زابل بررسی گردید .براساس نتایج در بعد دانش و آگاهی؛  5مؤلفه و  15شاخص استخراج
گردید .مؤلفه دانش ارتباطی( ارتباطات کتبی ،ارتباطات شفاهی ،گوش دادن ،فن مذاکره)؛ مؤلفه دانش
اطالعاتی( ارائه اطالعات ،توانایی دریافت اطالعاتدقیق ،قدرت تحلیل اطالعات)؛ مؤلفه دانش فنی(
آشنایی با شغل ،دانش بهرهگیری از اطالعات)؛ مؤلفه دانش استدالل( برنامهریزی ،تصمیمگیری ،تفکر
سازمانی ،خالقیت و نوآوری) و مؤلفه آگاهی شامل آگاهی محیطی و آگاهی سازمانی میباشد .در تبیین
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این یافته میتوان گفت :اصول آموزش کارکنان با ت وجه به مقتضیات سنی ،شغلی ،زمانی ،محتوی و ...
شرایطی را بر آموزشها حاکم میکند که از یک سو فراگیران توانایی سازگاری با آن را داشته باشند و از
سوی دیگر آموزش ها قادر باشند حداکثر اطالعات ،دانش و مهارتهای مورد نیاز کارکنان را در شرایط
زمانی محدود منتقل نمایند(شمس مورکانی .)1395،به همین منظور و به جهت کارایی و اثربخشی ،همه
برنامههای آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز شوند .قبل از این که آموزش واقعی اتفاق بیفتد ،مدیر
آموزشی باید این موضوع را مشخص کند که چه کسی ،چه چیزی ،چه وقتی ،چه جایی ،چرا و چگونه
آموزش دهد .به منظور انجام این امر ،مدیر آموزشی باید در حد توان اطالعات را تجزیه و تحلیل کند
(آقایی .)1398 ،نیازسنجی آموزشی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در راستای توانمندسازی نیروی انسانی
موجب نمایان سازی شکافهای آموزشی شده ،تصمیم گیری اثربخش و سریع را تسهیل کرده و به تصمیم-
گیران و برنامهریزان این امکان را میدهد تا با توجه به منابع مالی محدود و هزینههای فزاینده ،با اولویت-
بندی گزینههای مختلف ،راهکار مناسب را برای پر کردن شکافها بکارگیرند(طوالبی وهمکاران.)1394،
در این میان یکی از الگوها جهت نیازسنجی کارکنان رویکرد شایستگی است رویکرد شایستگی محور به
کارکنان ،به عنوان یک اصل بنیادین استراتژیک ،حلقه رابط کارکنان با سازمان است که با در نظر گرفتن
شایستگیهای کارکنان سازمان میتواند در کالس جهانی به رقابت با سایر سازمانها بپردازد .بسیاری از
کسب وکارهای خصوصی و مؤسسات دولتی ،در تالش برای رویکردهای جدید به مدیریت منابع انسانی
و برای برآورده ساختن نیازهای سازمانی در حال حرکت به سمت شایستگیها و سیستمهای شایستگی
محور هستند (اکادا .)2010،بنابر شاخصهای معرفی شده برای شایستگی کارکنان ،همواره مؤلفه دانش
بعنوان یکی از شاخص شایستگی مورد تائید بوده است .امروزه کارکنان سازمانهای عصر جدید را کارکنان
دانشی مینامند و سازمان هایی توانمندترند که بهره بیشتری از دانش و کارکنان داشته باشند .به بیان
دیگر کارکنانی موفق ترند که در کار دانش و مهارت الزم را داشته باشند و وظایف محموله را به درستی
انجام دهند .بنابراین برای بهبود سطح بهره وری باید در سازماندهی کارکنان عالوه بر مدنظر قرار دادن
سایر ویژگی ها؛ داشتن دانش و تخصص به عنوان یکی از اصول اساسی در گزینش افراد محسوب گردد.
نتایج حاصل از یافتههای این سوال با تحقیقات عباس پاشا و همکاران( ،)1400بزرگی امیری و همکاران
( ،)1400احمدی( ،)1395مظفری و همکاران( ،)1392ویلسون ( ،)2011مرادی و زنجانی(،)1392
محمودی و همکاران( ،)1391قشالقی و همکاران( ،)1394شاین هورنگ و لین ( )2013همسو است.
درخصوص نیازهای آموزشی کارکنان دادگستری شهر زابل مبتنی بر مهارت؛  3مؤلفه و  11شاخص
استخراج گردید .مؤلفه مهارت حل مسئله( شاخصهای شناسایی مسئله ،توانایی تجزیه وتحلیل مسئله)،
مؤلفه مهارت رهبری( شاخصهای توانمندسازی ،نفوذ و تأثیر ،کارگروهی ،مشارکت و همکاری ،مسئولیت-
پذیری) و مؤلفه مهارت هیجان و تعامالت اجتماعی شامل شاخصهای هوش عاطفی ،اعتماد به نفس،
مهارت اجتماعی و مهارت نه گفتن در مواقع ضروری میباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت :در قلمرو
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آموزش ،نیازسنجی به عنوان یکی از مولفههای اساسی و ضروری فرایند برنامهریزی در نظر گرفته میشود
و هر کجا مسئله تدوین طرحها و اتخاذ مجموعهای از تدابیر آموزشی مطرح باشد ،از نیازسنجی بطور
مکرر زیاد میشود و مبنای منطقی هر برنامه وجود نیاز یا مجموعهای از نیازهاست(فتحی واجارگاه.)1392 ،
نیازسنجی اگر به درستی طرحریزی و انجام شود ،تمهیدی مهم و اساسی برای اثربخشی کارکرد آموزش
و بهسازی و بقاء اثربخشی سازمان خواهد بود اما اگر برنامههای آموزشی تنها از روی رقابت برگزار شود،
تجربه نشان داده که چنین سطح نامعقولی با مساله آموزش ،معموال نتیجهای جز اتالف وقت و هدر رفت
منابع ندارد(سعادت .)1395 ،در حال حاضر روند موجود برای نیازسنجی آموزشی آن است که بر
شایستگیها تمرکز نمایند .مؤسسه نشنال پارک سرویس امپلویز شایستگی را مجموعه ای از دانش ،مهارت
و تواناییها در یک شغل خاص میداند که به شخص اجازه می دهد به موفقیت در انجام وظیفه دست یابد
(پرهیزگار .)2010 ،بایلی ( )2012نیز شایستگی را شامل دانش ،مهارت و ویژگیهای فردی ازجمله انگیزه،
مفهومهای ذهنی ارزش ،نگرش و ویژگیهای فیزیکی میداند .در این پژوهش نیز یکی از شاخصهای
شایستگی کارکنان جهت نیازسنجی؛ مهارت افراد است که در این حوزه  3مولفه و  11شاخص بعنوان
نیاز آموزشی کارکنان شناسایی شدند .یافتههای حاصل از این سوال با تحقیقات خواجه وندی و همکاران
( ،)1400محمدی و همکاران( ،)1399قشالقی و همکاران(  ،)1394خدایاری و همکاران( ،)1393زندی
و همکاران( ،)1392کرمی و همکاران( ،)1391محمودی و همکاران ( ،)1391شاین هورنگ و لین
( )2013همسو است .درخصوص نیازهای آموزشی کارکنان دادگستری شهر زابل مبتنی بر ویژگی های
فردی؛  2مؤلفه و 16شاخص استخراج گردید .مؤلفه ویژگیهای شخصیتی و ارزشی شامل شاخصهای
خویشتنداری ،تکریم ارباب رجوع ،صداقت ،پشتکار داشتن ،بهرهگیری از فرصتها ،وفاداری ،قابلیت اعتماد
و با وجدان بودن ،تقدم هنجارها ،عدم توجه به منافع شخصی و در مؤلفه شایستگیهای فردی شامل
صلح و دوستی ،گذشت ،مدیریت زمان ،مدیریت استرس ،مدیریتتعارض ،انعطافپذیری و یادگیری
مستمر میباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت :یکی از وظایف اصلی سازمانها توانمندسازی نیروی
انسانی است .مراد از توانمندسازی؛ ایجاد مجموعه ظرفیتهای الزم در کارکنان برای قادر ساختن آنان به
ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتی که در سازمان به عهده دارند توأم با کارایی و
اثربخشی است .اولین گام برنامهریزی آموزش کارکنان تعیین نیازهای آموزشی کارکنان است .در واقع
آموزش؛ مستلزم نیازسنجی و برنامه ریزی دقیق است و در صورتی اثربخش خواهد بود که به منظور پاسخ
به نیازی شناخته شده و تحقق هدفی معین برنامه ریزی ،سازماندهی و اجرا شود و نیازسنجی با شناسائی
نیازهای مهم ،مبنائی برای تعیین اهداف و تبعا بستر مناسبی برای سازماندهی سایر مهم حول محور
نیازهای اولویتیافته فراهم میسازد بنابراین تکیه تصمیمها درخصوص تدارک اهداف خاص ،محتوای
آموزشی مناسب و استفاده موثر از سایر منابع و امکانات محدود انسانی و مالی تابعی از مطالعات نیازسنجی
است (فتحی واجارگاه .)1392،در حال حاضر یکی از روشهای نوین برای نیازسنجی آموزشی ،روش مبتنی
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بر الگوی شایستگی میباشد .شایستگی به حوزههایی از توانمندی شخصی اشاره دارد که مدیران را قادر
میسازد تا به نتایج موفقیت آمیز دستیافته و وظایف خود را با موفقیت به انجام برسانند .یک مدل
شایستگی برای هر شغل عالوه بر دانش ،مهارتها ،تواناییها و ویژگیهای شخصی مستتر در آن ،تواناییها و
شایستگیهای مورد نیاز برای موفقیت در آن شغل را نیز به عنوان مؤلفه شایستگی در نظر میگیرد .این
روش نیازسنجی قادر است تا چهارچوبی برای راهبری و ارائه بازخورد به مدیران در جهت توسعه آنان با
هدف موفقیت در مشاغل فعلی و آتی فراهم نماید (اکادا .)2010،در این پژوهش نیز یکی از شاخصهای
شایستگی کارکنان ویژگیهای فردی افراد معرفی شده که در این حوزه  2مولفه و  16شاخص بعنوان
نیاز آموزشی کارکنان شناسایی شدند .یافتههای حاصل از این سوال با تحقیقات خواجهوندی و همکاران
( ،)1400بزرگی امیری و همکاران( ،)1400محمدی و همکاران( ،)1399احمدی( ،)1395قشالقی و
همکاران( ،)1394حسین قلیزاده و دیگران( ،)1396مرادی و زنجانی( ،)1392مظفری و همکاران
( ،)1392محمودی و همکاران( ،)1391ریاض و بیبی ( )2011همسو است .درخصوص نیازهای آموزشی
کارکنان دادگستری شهر زابل برمبنای تحلیل شایستگیها؛ اولویت نیازهای آموزشی کارکنان بدین ترتیب
شناسایی شدند :مهارت هیجانی و تعامالت اجتماعی ،دانش اطالعاتی ،دانش استداللی ،دانش فنی،
ویژگی های شخصیتی و ارزشی ،دانش ارتباطی ،مهارت رهبری ،آگاهی ،شایستگی فردی و مهارت حل
مسأله .در تبیین سوال اصلی پژوهش میتوان گفت :نیازسنجی یکی از عناصر مهم و کلیدی در طراحی
دورههای آموزشی است ،تنوع برنامههای آموزشی سازمانها اغلب به دلیل عدم توجه به فرایند نیازسنجی
مورد انتقاد قرار میگیرند نتیجه اینکه تعیین نیازهای آموزشی نقطه آغاز هر نوع آموزشی است که تاثیر
عمده ای در اثربخشی و نیز فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی و تصمیمگیری در زمینههای مختلف
آموزشی دارد و هیچ وظیفهای مهمتر تعیین نیاز در فرایند آموزش و بهسازی نیست(اسماعیلی.)1393 ،
از آنجا که شرط بقای هر سازمانی ،هماهنگی هدفها ،ساختار ،روشهای کار و الگوهای رفتاری با تغییرات
بوده و این امر از طریق رشد شایستگی ،کارایی ،اثربخشی و توانمندی هرچه بیشتر کارکنان امکان پذیر
است .به همین دلیل سازمانها با اهدافگوناگونی نظیر :افزایش بهره وری کارمند ،کاهش هزینههای
آموزش ،کاهش جابه جایی کارکنان ،تأکید بر ظرفیتهای افراد به جای شغل آنها ،انتقال رفتارهای ارزشمند
و فرهنگ سازمانی و تقویت رفتار تیمی و متقابل از شایستگیها استفاده میکنند .همچنین از شایستگیها
برای افزایش عملکرد یک سازمان و کارکنان و بازدهی مزیت رقابتی استفاده می شود .در نتیجه تغییرات
متعدد در زمانهای اخیر ،مانند :ماهیت پویای محیط رقابتی ،مسطح شدن ساختارهای سازمانی ،جهانی
شدن سازمانها و مواردی دیگر ،نیاز سازمانها به کارکنان و مدیران شایسته و نیاز به رویکردهای جدید را
بیش از پیش آشکار ساخته است(فتحی واجارگاه .)1392 ،در این میان یکی از روشهای نوین جهت انجام
فرایند نیازسنجی ،نیازسنجی بر مبنای شایستگیهای افراد است .از طریق مقایسه شایستگیهای مورد
نیاز برای انجام شغل و شایستگیهای موجود در خود ،مدیران میتوانند به آن دسته از شایستگیهایی که
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محتاج تقویت و توسعه هستند پی ببرند و اقدامات مناسب برای توسعه این شایستگیها؛ طرحریزی نمایند.
این روش از جمله روشهای خاص نیازسنجی آموزشی مدیران است که ضمن تحلیل محیط درونی و
بیرونی سازمان ،به تبیین مأموریت ،اهداف و استراتژیهای سازمان میپردازد(کرمی و همکاران.)1391،
یافتههای حاصل از این سوال با تحقیقات عباسپاشا و همکاران ( ،)1400بزرگی امیری و همکاران
( ،)1400محمدی و همکاران( ،)1399احمدی ( ،)1395خدایاری و همکاران ( ،)1393زندی و همکاران
( ،)1392کرمی و همکاران( )1391همسو است .در راستای نتایج تحقیق؛ پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه
میشود:
 .1مدیران سازمان نسبت به برگزاری و اجرای همایشهای تخصصی ،سمینارها ،نشست های هم اندیشی
و حل مسأله در ارتباط با مؤلفه های شناسایی شده در تحقیق؛ هماهنگی ،برنامه ریزی و اهتمام
الزم را داشته باشند.
 .2با توجه به حضور کارکنان در دورهها و کارگاههای آموزشی؛ امتیازات تشویقی درنظر گرفته شود تا
کارکنان انگیزه الزم برای شرکت در این دوره ها را داشته باشند.
 .3نیازسنجی باید به صورت ادواری و مبنی بر اصول و شیوههای علمی و کارآمد صورتگیرد.
 .4مبتنی بر مولفههایشایستگی؛ دورههای کوتاه مدت آموزشی مطابقجدول 21برایکارکنان دادگستری
طرحریزی و برگزار گردد.
جدول :21دوره های آموزشی پیشنهاد شده
مؤلفه های شایستگی

دورههای آموزشی

دانش ارتباطی

آیین نگارش و مکاتبات اداری  /مهارت برقراری ارتباط مؤثر /اصول و فنون مذاکره

دانش اطالعاتی

مهارت های اطالعاتی در سازمان

دانش استدالل

پرورش قدرت استدالل  /پرورش تفکر انتقادی

دانش فنی

آشنایی با ضابطان قضایی و وظایف و تکالیف آنان/آیین دادرسی کیفری /طرز تشکیل پرونده
های قضایی /کلیات پیشگیری از وقوع جرم و روشهای آن/مدیریت فناوری /برنامه cms

آگاهی

آگاهی سازمانی

مهارت حل مسئله

تفکر سیستمی و راهبردی /حل مسائل حقوقی /روشهای شناسایی و حل مسئله

مهارت رهبری

مهارتهای ارتباطی /کارگروهی-تیمسازی /اقناعگری دیگران /ارتباطات انسانی و سازمانی

مهارت هیجانی و
تعامالت اجتماعی

خالقیت و نوآوری /تحول استراتژیک  /اثربخشی در دیگران

شخصیتی و ارزشی

اخالق حرفه ای /شیوه های تکریم ارباب رجوع

شایستگی های فردی

اصول و روش خود سازمانی و خود گردانی  /انگیزش در کار /مدیریت زمان
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ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز
با استفاده از طرح آمیخته اکتشافی
مسعود پایداری*
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چکیده
این مقاله با هدف ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز انجام گرفته است .پژوهش حاضر از نظر هدف،
یک پژوهش کاربردی-توسعهای است و از منظر روش گردآوری دادهها ،یک پژوهشهای پیمایشی-مقطعی قرار میگیرد .برای
دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده شده است .جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید منابع
انسانی و مدیران با سابقه شهرداری شیراز است .نمونهگیری به روش هدفمند انجام شد و  15نفر به اشباع نظری دست پیدا
شد .جامعه آماری بخش کمی نیز شامل  3400نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که با فرمول کوکران حجم نمونه 345
نفر برآورد گردید .با روش نمونهگیری چینهای در چهار منطقه از شیراز حجم نمونه مورد نیاز تامین شد .برای گردآوری دادهها
از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد .مقوله های زیربنایی توسعه منابع انسانی با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی
نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید .تحلیل دادههای کیفی با نرمافزار  Maxqdaو بخش کمی با Smart
 PLSانجام شد .نتایج نشان داده است مقولههای فراگیر در قالب عوامل راهبردی ،آموزشی و رشد و بالندگی دستهبندی
شدهاند .عوامل بازاریابی استراتژیک عواملی سازمانی هستند که عناصر زیربنایی الگو را تشکیل میدهند .مقولههای
سازماندهنده عوامل راهبردی شامل راهبرد مدیریت منابع انسانی و مدیریت عملکرد کارکنان میباشند .مقولههای
سازماندهنده عوامل آموزشی نیز شامل نیازسنجی سازمانی ،نیازسنجی منابع انسانی ،آموزش منابع انسانی میباشند .مقولههای
سازماندهنده مربوط به رشد و بالندگی نیز شامل توسعه حرفهای کارکنان و توسعه ادراکی کارکنان و بهسازی منابع انسانی
میباشند.

کلیدواژهها :توسعه منابع انسانی ،رشد و تعالی ،بهسازی منابع انسانی ،طرح آمیخته آکتشافی

 -1فوق لیسانس مدیریت مالی ،دانشگاه شیراز
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مقدمه
مفهوم توسعه منابع انسانی یکی از مهمترین فرصتهایی است که به شرکتها جهت تعالی منابع انسانی
کمک میکند .با تشویق کارکنان جهت توانمندسازی ،کارکنان را در موقعیت خود حفظ و در آنها انگیزه
شغلی ایجاد کند .تشویق ،توانبخشی و تالش برای بهبود نیروی اسانی ،به حفظ و انگیزهبخشی به
کارمندان کمک خواهد کرد ( .)14توسعه منابع انسانی یک رویکرد فراگیر است که مواردی مانند
یادگیری ،آموزش ،توسعه حرفهای و سازمانی را شامل میشود .در دهه اخیر این مفهوم در کانون مطالعات
منابع انسانی قرار گرفته است ( .)8توسعه منابع انسانی یک ابزار توانمند برای تحول و تعالی سازمان است
و بدون تردید هر گونه فرایند تحولآفرین در سازمان نتیجه توسعه نیروی انسانی میباشد .توسعه فرایندی
جامع است که طی آن کارکنان رشد یافته و مطابق با هدفهای متعالی سازمان بهبود پیدا میکنند (.)7
با افزایش پیچیدگیهای محیط سازمانی ،سرعت تغییرات ،تشدید رقابت و افزایش اهمیت داراییهای
نامشهود ،نقش منابع انسانی در کلیه اقدامات سازمانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .در این
راستا مفهوم توسعه نیروی انسانی به شدت مورد توجه سازمانهای موفق قرار گرفته است( .)27در چنین
شرایطی ،سرمایه انسانی توانمند با تشخیص فرصتها و تهدیدهای محیطی ،یادگیری بهتر و تشریک
دانش در بهروز نگه داشتن سازمانها کمک میکند ( .)6این امر تاکیدی است بر اهمیت روزافزون
«سرمایههای انسانی» بهعنوان ارزشمندترین دارایی یک سازمان .بیشک در محیط رقابتی شایستگیهای
محوری مایه سرآمدی سازمان هستند و در طول زمان نیز تکامل مییابند و سرمایه فکری ،بخش مهم
شایستگی محوری هر سازمان را تشکیل میدهد (.)5
هر سازمان از طریق افرادی که در آن کار میکنند ،شناخته میشود .بنابراین سازمانی که نیروی انسانی
شایسته یا بالقوه و با صالحیت را جذب میکند و آنها را در جهت عملکرد عالی برمیانگیزد و مهارتهای
آنها را بهبود میبخشد ،همه چیز را برای اثربخش بودن مهیا ساخته است ( .)13از این رو رشد و تعالی
نیروی انسانی می تواند به تعالی کسب و کار ترجمه شود و به همین دلیل است که در حوزه مدیریت
منابع انسانی به تعالی نیروی انسانی توجه میشود ( .)24در واقع توسعه نیروی انسانی محور رشد و
بالندگی سازمانی است .سازمانها با برنامهریزی ،اختصاص منابع سازمانی الزم و ارائه امکانات آموزشی،
میتوانند فرآیند توسعه را تسهیل و تسریع بخشند (.)2
توسعه منابع انسانی برای تمامی سازمانهایی که میخواهند پویا و رشدمحور باشند بسیار بااهمیت است.
تمرکز بر همه جوانب توسعه منابع انسانی به ایجاد محیط کاری مستعدی کمک میکند بطوریکه سازمان
و کارکنان به تمامی اهداف شغلی و سازمانی دست پیدا میکنند ( .)26توسعه منابع انسانی یکی از
سازوکارهایی است که از طریق آن ،منافع افراد و سازمان همسو میگردد .توجه به رشد و تعالی منابع
انسانی بعنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت استراتژیک منابع انسانی محسوب میشود؛ چرا که این نیروی
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انسانی سازمان است که در پیادهسازی اهداف راهبردی سازمان نقش اصلی را ایفا میکنند ( .)28شواهد
بدست آمده از مطالعات مختلف حاکی از آن است که برنامهریزی در راستای تعالی و رشد منابع انسانی
به شکل معنیداری بر اثربخشی برنامههای مختلف سازمانی تاثیر میگذارد؛ لذا برنامهریزی سازمانی بدون
تعالی یافتن نیروی انسانی چندان موثر نخواهد بود (.)19
مطالعه پیرامون توسعه منابع انسانی بویژه در سازمانهای دولتی بزرگ که تعداد کارکنان باالیی دارند از
اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است .شهرداری نیز به عنوان یک سازمان دولتی که تعامل مستقیم با
شهروندان دارد جهت نیل به اهداف خود نیازمند نیروی انسانی توانمند ،متعالی و باانگیزه است .تجربه
چند دهه مدیریت علمی در سازمان های مختلف به وضوح حاکی از آن است که موفقیت سازمان اساساً
به عملکرد نیروی انسانی وابسته است .از این رو توجه به تعالی ،توانمندی و رشد منابع انسانی را باید
بعنوان هسته مرکزی در موفقیت مدیریت شهرداریها در نظر گرفت .با این حال بررسی منابع و ادبیات
پژوهش حاکی از آن است که تاکنون-به خصوص در مطالعات داخل کشور -مبحث توسعه نیروی انسانی
در شهرداری چندان مورد توجه قرار نگرفته است .این امر ،ضرورت توجه بیش از پیش به رشد و تعالی
منابع انسانی در نهاد شهرداری را خاطرنشان میسازد .با این توضیحات ،پژوهش حاضر با هدف ارائه
الگوی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز انجام شده است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
توسعه منابع انسانی از دو مفهوم مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی نشات گرفته است .توسعه منابع
انسانی استفاده یکپارچه از آموزش و تالشهای شغلی برای بهبود عملکرد فرد یا گروه و همچنین اثربخشی
کلی سازمان است .این رویکرد مدیریتی ،شایستگیهایی را که کارکنان برای انجام مشاغل فعلی نیاز
دارند ،توسعه میدهد و از طریق برنامه ریزیهای یادگیری ،آنها را برای فعالیتهای آینده آماده میکند
( .)22توسعه منابع انسانی بر تطبیق نیازهای فرد و سازمان متمرکز است .در حالی که انتخاب فرد مناسب
برای شغل و سپس حفظ آنها همیشه مورد توجه بخش منابع انسانی بوده است ،تأکید توسعه منابع
انسانی بر ایجاد انگیزه و توسعه کارکنان است .این امر مستلزم آن است که دپارتمان منابع انسانی ،سیاست
ها و برنامه هایی را ایجاد کنند که منجر به توسعه نیروی کار شود و به توسعه سازمان کمک کند (.)22
دستیابی به تعالی سازمانی بدین معنا است که مدیران نیاز به تغییر در نگرش و فرهنگ سازمانی دارند.
هر گونه تغییری در فرایندها و برنامههای سازمان دارای سطحی از ریسک است؛ مدیران باید این ریسک
را بپذیرند و از طریق بهبود تواناییها و بالندگی سازمانی میزان ریسک را به حداقل برسانند (.)28
آمار و ارقام موجود نیز حکایت از اهمیت توسعه منابع انسانی دارد .شاخص رشد بهرهوری نیروی انسانی
ایران در بازه زمانی دهساله اخیر برابر  -0/3گزارش شده است و جایگاه ایران در میان  30کشور عضو
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سازمان بهرهوری آسیایی  27میباشد .از سوی دیگر مطابق برنامه ششم اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ایران و سند چشمانداز  ،1404تحقق  2/7درصد از  8درصد رشد اقتصادی از طریق بهرهوری نیروی
انسانی پیشبینی شده است که با وضعیت موجود تفاوت فاحشی دارد ( .)4در سیزدهمین گزارش پیاپی
شاخص رفاه لگاتوم ،1رتبه ایران با نزول دوپلهای نسبت به سال گذشته به  120در میان  167کشور مورد
ارزیابی رسیده است .این شاخص کشورها را براساس نه معیار مورد ارزیابی قرار میدهد که علیرغم
وضعیت مطلوب کشور در برخی از شاخصها در حوزه سرمایه انسانی و بهرهوری نیروی انسانی وضعیت
نامناسبی دارد ( .) 25مطالعات پیشین از لحاظ نظری (علمی) بر اهمیت موضوع داللت دارد و این آمار و
ارقام از لحاظ کاربردی (عملی) بر ضرورت مطالعه حاضر تاکید دارد.
توسعه منابع انسانی مجموعه فرایندهایی است که مشخصاً بر برآورده ساختن نیازهای کارکنان و نیروی
انسانی متمرکز شدهاند .این سیستم همسو با اهداف استراتژیک سازمان است .این سیستم بیان کننده
اهداف ،خطمشی ،فرایندها ،مستندات و منابع مورد نیاز برای پیادهسازی و نگهداری آن است ( .)14از
منظر تعالی منابع انسانی ،ارتقا و بهسازی کارکنان فرایندی است که پایان ندارد .ارتقای کارکنان جریانی
است که آغاز دارد ولی پایان ندارد .از یک طرف سازمانها باید به نیازها و انتظارات در حال تغییر کارکنان
پاسخ بگویند .از طرف دیگر اجرای فرایندها و سیستم ها در تعامل دائمی و پویا هستند ،بنابراین همواره
میتوان فرصتهایی را برای ارتقای فرایندها و سیستمها پیدا کرد ( .)10سیستم تعالی منابع انسانی در
کسبوکارهای تجاری ،به دنبال بهبود مستمر برای افزایش رضایت کارکنان از محصول یا خدمت میباشد
(.)11
آموزش کارکنان یک عامل مهم در دستیابی به توسعه نیروی انسانی در هر سازمانی است .دلیل اصلی
تاکید سازمانها بر رشد و تعالی کارکنان این است که از این طریق ،دانش و مهارت کارکنان بر اساس
الزامات شغلی توسعه یافته و مشکالت مربوط به عملکرد از بین میرود .بنابراین ،از طریق تعالی نیروی
انسانی ،کارکنان قادر خواهند بود شرایط شغلی و خواستههای سازمان محل کار خود را درک کنند (.)16
برنامههای آموزشی معموالً توسط شرکتها برای توسعه عملکرد کارکنان انجام میشود و کارکنان جدید
پس از استخدام نیز در این برنامه ها شرکت میکنند تا به قوانین ،سیاست ها و رویههای شرکت عادت
کنند .این برنامههای آموزشی با هدف بهبود رفتار کارکنان نسبت به مقامات برتر ،زیردستان و همکاران
خود انجام میشود و آنها را برای مشاغل آینده خود آماده میکند .به عبارت دیگر ،کارکنان شایسته
ممکن است به سازمان در کسب یک جایگاه برتر در صنعت کمک کنند .از طریق تعالی کارکنان ،اعضا
ممکن است بتوانند مهارتهای الزم را برای هماهنگی با خواستههای شغلی به دست آورند که این امر در
نهایت به تعالی سازمانی ترجمه خواهد شد (.)7
Legatum1
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یکی از اهداف اصلی مدیریت منابع انسانی دستیابی به تعالی سازمانی است .مشخص شده است که
بالندگی و تعالی سازمانی به اشکال مختلف در موفقیت سازمانی نقش ایفا میکند .منابع انسانی از
مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت در پیادهسازی استراتژی سازمان است ( .)18استراتژیها زمانی به
درستی اجرا میشوند که رهبران سازمان ،هم در تدوین و هم در اجرا نقش ایفا کنند ،بر موانع شناختی
اجرا فائق آیند و به اعضای سازمان هم فرصت بدهند که در طراحی و تدوین استراتژی نقش ایفا کنند.
از سوی دیگر ،مهارت کارکنان و شایستگیهای آنان بستر الزم برای موفقیت طرحهای سازمانی را فراهم
مینماید .این امر ضرورت تعالی نیروی انسانی بعنوان نیروی محرکه و هسته اصلی پیادهسازی موفقیتامیز
مدلهای کسب و کار را نشان میدهد (.)17
توسعه منابع انسانی مهمترین و جدیدترین رویکرد به ارزیابی حوزههای مرتبط با مدیریت منابع انسانی
یک سازمان است .این رویکرد از معیارها و شاخصهای برتر در حوزههای مرتبط با منابع انسانی یک
سازمان استفاده میکند ،بهگونهای که مدیران منابع انسانی از طریق آنها میتوانند با ارزیابی مستمر
فعالیتها ،رویهها ،فرایندها و نتایج منابع انسانی ،نقاط قوت و حوزههای بهبود را شناسایی کرده و برای
تعالی آنها ،برنامهریزی نمایند ( .)16از جمله کاربردهای رویکرد توسعه منابع انسانی میتوان به شناخت
و تمرکز آگاهانه بر نقاط قوت و قابل بهبود منابع انسانی ،برنامهریزی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
بهبود نیروی انسانی ،بهینهسازی و بازمهندسی ساختار ،فرآیندها ،فعالیتها و سیستمهای منابع انسانی
اشاره کرد (.)3

روششناسی پژوهش
مطالعه حاضر یک مطالعه کاربردی-توسعهای است که با هدف ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در
شهرداری شیراز انجام شده است .این پژوهش با از منظر شیوه و بازه زمانی گردآوری دادهها در دسته
پژوهشهای پیمایشی-مقطعی قرار دارد .برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده
شده است.
جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید مدیریت منابع انسانی) و خبرگان تجربی (مدیران
شهرداری شیراز) است .مالک انتخاب خبرگان نظری ،حداقل بیست سال تدریس در حوزه مدیریت منابع
انسانی بوده یا اینکه در این زمینه دارای تألیفات علمی در قالب کتاب و مقاله باشند .در بخش کیفی این
مطالعه به صورت هدفمند و با روش گلولهبرفی به انتخاب نمونه پرداخته شد .فرایند نمونهگیری تا رسیدن
به اشباع نظری ادامه یافت .براین اساس  15نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت کردهاند.
جامعه آماری بخش کمی شامل کارکنان شهرداری شیراز است که طبق آمار حدود  3400نفر میباشند.
با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  345نفر برآورد شد و برای نمونهگیری از روش دومرحلهای
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استفاده شد .ابتدا با روش چینهای از میان  11منطقه شیراز 4 ،منطقه یک ،سه ،هفت و ده انتخاب گردید.
پس از آن با روش تصادفی ساده به نمونهگیری پرداخته شد و تا دستیابی به  345پرسشنامه صحیح ادامه
یافت.
برای گردآوری دادههای پژوهش از مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده است .از آنجا که
برای مطالعات کیفی که با هدف اکتشافی و طراحی الگو انجام میشوند مصاحبههای نیمهساختاریافته
مناسبتر هستند ( .)3در این پژوهش نیز از مصاحبه نیمساختارمند با خبرگان استفاده شده است .سپس
از پرسشنامهای برای طراحی الگوی پژوهش استفاده شده است.
برای ارزیابی پایایی بخش کیفی از ضریب هولستی 1استفاده شد .برای این منظور متن مصاحبههای انجام
شده در دو مرحله کدگذاری شد .سپس درصد توافق مشاهدهشده (PAO) 2محاسبه گردید:
𝑀2
236
= 𝑂𝐴𝑃
=
= 0.712
𝑁1 + 𝑁2 298 + 365
در فرمول فوق  Mتعداد موارد کدگذاری مشترک بین دو کدگذار میباشدN1 .و  N2به ترتیب تعداد
کلیه موارد کدگذاری شده توسط کدگذار اول و دوم است .مقدار  PAOبین صفر (عدم توافق) و یک
(توافق کامل) است و اگر از  0/6بزرگتر باشد مطلوب میباشد .مقدار  PAOدر این مطالعه  0/712بدست
آمده است که از  0/6بزرگتر است ،بنابراین پایایی بخش کیفی مطلوب میباشد (هولستی.)1969 ،
برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی سازه (مدل بیرونی) ،روایی همگرا ( )AVEو روایی واگرا استفاده
شد که نتایج آن در جدول  6ارائه شده است .همچنین آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه در یک مطالعه
مقدماتی  0/912بدست آمد .مقدار  AVEبرای تمامی متغیرهای باید بزرگتر از  0/5باشد .برای محاسبه
پایایی نیز پایایی ترکیبی ( )CRو ضریب آلفای کرونباخ هر یک از عوامل محاسبه شده است .میزان
پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تمامی ابعاد باید بزرگتر از  0/7باشد ( .)1نتایج حاصل از اعتبارسنجی
پرسشنامه در بخش اعتبارسنجی مدل ارائه شده است.
روش تحلیل دادهها
روش اصلی مورد استفاده در بخش کیفی ،روش تحلیل تِم (مضمون) است و با استفاده از این روش به
شناسایی مقولههای اصلی و فرعی طراحی الگوی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز پرداخته شده
است .در بخش کمی نیز از روش حداقل مربعات جزئی جهت اعتبارسنجی مدل استفاده شده است .برای
انجام تحلیل مضمون از نرمافزار  MaxQDA 20استفاده شده است و محاسبات حداقل مربعات جزئی
با نرمافزار  Smart PLS 2انجام گرفته است.

Holsti
Percentage of Agreement Observation

1
2
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یافتههای پژوهش
جامعه آماری این تحقیق به دو دسته اصلی تقسیم میشود .بخش کیفی این مطالعه براساس دیدگاه 10
نفر از خبرگان حوزه مورد مطالعه انجام شده است .از نظر جنسیت  11نفر مرد هستند و  4نفر نیز زن
میباشند .از نظر سنی  1نفر کمتر از  35سال سن دارد 4 ،نفر بین  35تا  45سال سن دارند و  10نفر
نیز باالی  45سال هستند .از نظر تحصیالت  3نفر از خبرگان تحصیالت کارشناسی ارشد داشته و 12
نفر دکتری دارند .در نهایت  6نفر بین  10تا  20سال سابقهکاری داشته و  9نفر نیز باالی  20سال سال
تجربه کاری دارند.
جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی خبرگان
ویژگیهای جمعیتشناختی
مرد

11

%73

زن

4

%27

کمتر از  35سال

1

%7

 35تا  45سال

4

%27

 45سال و بیشتر

10

%67

کارشناسی ارشد

3

%20

دکتری

12

%80

 10تا  20سال

6

%40

باالی  20سال

9

%60

کل

15

%100

جنسیت
سن

تحصیالت
سابقهکاری

فراوانی

درصد

در بخش کمی نیز از دیدگاه  345نفر از کارکنان استفاده شده است .از منظر جنسیت  248نفر ()%72
مرد و  166نفر ( )%28از کارکنان را زنان تشکیل میدهند .از منظر تحصیالت  60نفر ( )%17مدرک
کاردانی و پایینتر دارند 189 ،نفر ( )%55نیز تحصیالت کارشناسی دارند و  96نفر ( )%28تحصیالت
تکمیلی دارند .از منظر سن  101نفر ( )%29از کارکنان کمتر از  35سال 91 ،نفر ( )%45بین  35تا 45
سال 72 ،نفر ( )%21بین  10تا  15سال و  81نفر ( )%23نیز  45سال و بیشتر سن دارند.
جدول  -2ویژگیهای جمعیتشناختی کارکنان
ویژگیهای جمعیتشناختی
جنسیت

مرد

فراوانی

درصد

248

%72
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سن

تحصیالت

سابقه کاری

کل

300

زن

97

%28

کمتر از  35سال

122

%35

 35تا  45سال

107

%31

 45سال و بیشتر

116

%34

کاردانی و کمتر

60

%17

کارشناسی

189

%55

تحصیالت تکمیلی

96

%28

کمتر از  10سال

101

%29

 10تا  15سال

91

%26

 15تا  20سال

72

%21

بیش از  20سال

81

%23

345

%100

برای ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز ،مصاحبههای تخصصی نیمهساختاریافته با
خبرگان صورت گرفته است .در این مرحله پیش از شروع مصاحبه چهار سوال باز در نظر گرفته شده
است و در طول فرایند مصاحبه این پیشبینی در نظر گرفته شده است که سواالت جدیدی نیز مطرح
شود .برای اینکه پژوهشگر با عمق و گستره محتوایی دادهها آشنا شود اقدام به بازخوانی مکرر دادهها و
خواندن دادهها به صورت فعال (جستجوی معانی و الگوها) گردیده است .سواالت مصاحبه طراحی الگوی
توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز در جدول  3ارائه شده است.
جدول  -3سواالت مصاحبه تحلیل مضمون
ردیف

سواالت

1

به نظر شما ،مولفههای اصلی تاثیرگذار در توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز کدامند؟

2

به نظر شما مولفههای فرعی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز در شهرداری شیراز کدامند؟

3

به نظر شما ،چگونه میتوان موجبات توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز را فراهم آورد؟

4

روابط میان مولفههای توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز را چگونه ارزیابی میکنید؟

نتایج مصاحبهها با روش تحلیل مضمون مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای این منظور متن مصاحبهها
چندین بار مطالعه و مرور شد .سپس دادهها به واحدهای معنایی در قالب جمالت و پاراگرافهای مرتبط
با معنای اصلی شکسته شد .واحدهای معنایی نیز چندین بار مرور و سپس کدهای مناسب هر واحد
معنایی نوشته و کدها براساس تشابه معنایی طبقهبندی شد .جریان تجزیهوتحلیل با اضافه شدن هر
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مصاحبه به همین ترتیب تکرار شد .مصاحبهها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .مالک دستیابی به
اشباع نظری رسیدن به تکرار در کدهای استخراجی بوده است .تحلیل مضمون مبتنی بر روش پیشنهادی
اترید استرلینگ )2001( 1شامل مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر صورت گرفت .متن مصاحبهها که
پیش از آن به صورت فایل متن وارد نرم افزار شود بارها موردمطالعه قرار گرفت و نکات کلیدی آنها به
صورت کد وارد نرم افزار  MaxQDAشد .در مرحله کدگذاری باز  521کد شناسایی گردید .در نهایت
از طریق کدگذاری محوری به  3مقوله فراگیر 8 ،مقوله سازماندهنده و  37مضمون پایه دست پیدا شد.
شاخصهای الگوی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز مستخرج از مصاحبهها به روش تحلیل مضمون
در جدول  4ارائه شده است.
جدول  -4شاخصهای الگوی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز
فراگیر

سازماندهنده

مضامین پایه

راهبردی

راهبرد مدیریت منابع
انسانی

«هماهنگی مدیریت منابع انسانی با سازمان»؛ ترسیم چشماندازهای
مدیریت منابع انسانی»؛ تعیین ماموریت مدیریت منابع انسانی»؛ تعیین
ارزش های محوری مدیریت منابع انسانی»؛ تدوین اهداف بلندمدت منابع
انسانی»؛ تعیین خطمشی مدیریت منابع انسانی»

مدیریت عملکرد
کارکنان

«برنامهریزی سنجش عملکرد کارکنان»؛ تدوین دقیق شاخصهای ارزیابی»؛
شیوههای نوین ارزیابی عملکرد»؛ شناخت انحراف از استانداردهای کاری»؛
پایش و سنجش عملکرد کارکنان»

نیازسنجی سازمانی

«شناخت نیازمندی های سازمان»؛ هماهنگی اهداف سازمانی و فردی»؛
کاهش فاصله از اهداف سازمانی»؛ شناخت مهارتهای سازمانی موردنیاز»

نیازسنجی منابع انسانی

«شناخت توانمندی های کارکنان»؛ شناخت نقاط ضعف کارکنان»؛ شناخت
مهارتهای حرفهای نیروی انسانی»؛ شناخت مهارتهای اجتماعی»

آموزش منابع انسانی

«برگزاری دورههای آموزشی مستمر»؛ آموزش مهارتهای شغلی»؛ آموزش
مهارتهای انسانی»؛ استفاده از شیوههای نوین آموزشی»؛ استفاده از
امکانات بهروز آموزشی»

توسعه ادراکی منابع
انسانی

« بهبود روابط کاری با همکاران»؛ بهبود تعامل با سرپرستان و مدیران»؛
برقراری تعادل کار و زندگی»؛ افزایش آرامش روانی در محیط کار»

توسعه حرفهای منابع
انسانی

«بهبود مهارت های انجام شغل»؛ افزایش توانمندی کارکنان»؛ بهبود کارایی
عملکردی کارکنان»؛ بهبود اثربخشی انجام امور شغلی»

بهسازی منابع انسانی

«انگیزش شغلی باال»؛ رضایت شغلی»؛ کاهش فرسودگی شغلی»؛ «تعهد
سازمانی»؛ «بهرهوری نیروی انسانی»

آموزشی

رشد و
بالندگی

Attride-Stirling1
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مقولههای فراگیر در قالب عوامل راهبردی ،آموزشی و رشد و بالندگی دستهبندی شدهاند .عوامل بازاریابی
استراتژیک عواملی سازمانی هستند که عناصر زیربنایی الگو را تشکیل میدهند .مقولههای سازماندهنده
عوامل راهبردی شامل راهبرد مدیریت منابع انسانی و مدیریت عملکرد کارکنان میباشند .مقولههای
سازماندهنده عوامل آموزشی نیز شامل نیازسنجی سازمانی ،نیازسنجی منابع انسانی ،آموزش منابع
انسانی میباشند .مقولههای سازماندهنده مربوط به رشد و بالندگی نیز شامل توسعه حرفهای کارکنان و
توسعه ادراکی کارکنان و بهسازی منابع انسانی می باشند .در واقع هدف نهایی الگوی ارائه شده در این
پژوهش بهسازی منابع انسانی است .با توجه به دستهبندی انجام شده الگوی اولیه پژوهش طراحی و در
شکل شماره  1ارائه شده است.
بهسازی منابع انسانی سازمان

توسعه حرفهای منابع انسانی

توسعه ادراکی منابع انسانی

آموزش منابع انسانی

نیازسنجی سازمانی

نیازسنجی منابع انسانی

مدیریت عملکرد کارکنان

راهبرد مدیریت منابع انسانی
شکل  -1الگوی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز

براساس شکل  1راهبرد مدیریت منابع انسانی به عنوان عامل زیربنایی مدل محسوب میشوند که بر
مدیریت عملکرد کارکنان اثر میگذارند .همچنین مدیریت عملکرد کارکنان خود بر نیازسنجی منابع
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انسانی و نیازسنجی سازمانی اثر گذاشته و در نهایت به آموزش منابع انسانی منجر میشوند .در نهایت از
طریق توسعه ادراکی کارکنان و افزایش رقابتپذیری آن میتوان قصد خرید مصرفکنندگان را افزایش
داد.
برای اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی بازاریابی محتوایی در شهرداری شیراز از روش حداقل مربعات جزئی
استفاده شده است .این تحلیل در دو سطح مدل بیرونی (بخش اندازهگیری) و مدل درونی (بخش
ساختاری) مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نهایی روایی سازه در جدول  5ارائه شده است .بار عاملی
مشاهده در تمامی موارد مقداری بزرگتر  0/6است و مقدار بوت استراپینگ (آماره  )tنیز از مقدار بحرانی
 1/96بزرگتر است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت هر سازه به درستی مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول  -5خالصه نتایج بررسی روایی سازه براساس مدل بیرونی پژوهش
سازهها

گویهها

بارعاملی

آماره تی

مدیریت عملکرد
کارکنان

برنامهریزی سنجش عملکرد کارکنان

0/904

61/72

تدوین دقیق شاخصهای ارزیابی

0/932

82/904

شیوههای نوین ارزیابی عملکرد

0/845

32/243

شناخت انحراف از استانداردهای کاری

0/839

27/577

پایش و سنجش عملکرد کارکنان

0/839

37/905

شناخت توانمندیهای کارکنان

0/817

22/076

شناخت نقاط ضعف کارکنان

0/830

25/3

نیازسنجی منابع
انسانی

آموزش منابع
انسانی

بهسازی منابع
انسانی

راهبرد مدیریت
منابع انسانی

شناخت مهارتهای حرفهای نیروی انسانی

0/872

34/72

شناخت مهارتهای اجتماعی

0/881

30/483

برگزاری دورههای آموزشی مستمر

0/857

31/954

آموزش مهارتهای شغلی

0/889

33/874

آموزش مهارتهای انسانی

0/934

71/678

استفاده از شیوههای نوین آموزشی

0/927

59/623

استفاده از امکانات بهروز آموزشی

0/855

18/83

انگیزش شغلی باال

0/783

25/674

رضایت شغلی

0/840

28/618

کاهش فرسودگی شغلی

0/802

20/481

تعهد سازمانی

0/827

17/792

بهرهوری نیروی انسانی

0/795

18/496

هماهنگی مدیریت منابع انسانی با سازمان

0/853

19/933

ترسیم چشماندازهای مدیریت منابع انسانی

0/887

41/372
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تعیین ماموریت مدیریت منابع انسانی

0/789

16/02

تعیین ارزشهای محوری مدیریت منابع انسانی

0/421

3/075

تدوین اهداف بلندمدت منابع انسانی

0/882

34/046

تعیین خطمشی مدیریت منابع انسانی

0/805

18/752

بهبود روابط کاری با همکاران

0/854

25/188

بهبود تعامل با سرپرستان و مدیران

0/897

39/795

برقراری تعادل کار و زندگی

0/865

32/296

افزایش آرامش روانی در محیط کار

0/470

4/336

توسعه حرفهای
کارکنان

شناخت نیازمندیهای سازمان

0/858

36/36

هماهنگی اهداف سازمانی و فردی

0/584

4/962

نیازسنجی
سازمانی

کاهش فاصله از اهداف سازمانی

0/582

5/53

شناخت مهارتهای سازمانی موردنیاز

0/864

29/264

بهبود مهارتهای انجام شغل

0/900

48/424

افزایش توانمندی کارکنان

0/356

2/395

توسعه ادراکی
کارکنان

بهبود کارایی عملکردی کارکنان

0/866

23/886

بهبود اثربخشی انجام امور شغلی

0/894

33/458

روایی همگرا و پایایی متغیرهای پژوهش در جدول  6ارائه شده است.
جدول  -6روایی همگرا و پایایی (برازش مدل بیرونی)
سازههای اصلی

AVE

پایایی ترکیبی ()CR

توسعه حرفهای کارکنان

0/626

0/864

0/779

بهسازی منابع انسانی

0/656

0/905

0/868

توسعه ادراکی کارکنان

0/622

0/857

0/760

آموزش منابع انسانی

0/798

0/952

0/936

نیازسنجی منابع انسانی

0/724

0/913

0/873

مدیریت عملکرد کارکنان

0/762

0/941

0/921

راهبرد مدیریت منابع انسانی

0/624

0/905

0/869

نیازسنجی سازمانی

0/541

0/819

0/705

آلفای کرونباخ

میزان روایی همگرا ) (AVEبرای تمامی سازهها بزرگتر از  0/5بدست آمده است .میزان آلفای کرونباخ
و پایایی ترکیبی نیز از  0/7بزرگتر است .با عنایت به یافتههای حاصل از این مقیاس میتوان به آزمون
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فرضیههای پژوهش پرداخت .رابطه متغیرهای مورد بررسی در هر یک از فرضیههای پژوهش براساس یک
ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی  PLSآزمون شده است .در مدل کلی پژوهش که در شکل
 2آمده است رابطه متغیرهای اصلی پژوهش ارائه شده است.

شکل  - 2نتایج اعتبارسنجی الگوی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز

در جدول زیر ،خالصه نتایج بررسی روابط سازههای بازاریابی محتوایی در شهرداری شیراز ارائه شده است:
جدول  -7خالصه نتایج بررسی روابط سازههای بازاریابی محتوایی در شهرداری شیراز
فرضیهها

متغیر مستقل

متغیر وابسته

بارعاملی

آماره t

نتیجه

فرضیه 1

راهبرد مدیریت منابع انسانی

مدیریت عملکرد کارکنان

0/581

12/214

تایید

فرضیه 2

مدیریت عملکرد کارکنان

نیازسنجی منابع انسانی

0/874

12/790

تایید

فرضیه 3

مدیریت عملکرد کارکنان

نیازسنجی سازمانی

0/621

12/678

تایید

فرضیه 4

نیازسنجی منابع انسانی

آموزش منابع انسانی

0/678

12/061

تایید

فرضیه 5

نیازسنجی سازمانی

آموزش منابع انسانی

0/233

3/975

تایید

فرضیه 6

آموزش منابع انسانی

توسعه ادراکی کارکنان

0/628

10/589

تایید

فرضیه 7

آموزش منابع انسانی

توسعه حرفهای کارکنان

0/724

8/243

تایید

فرضیه 8

توسعه ادراکی کارکنان

بهسازی منابع انسانی

0/603

3/384

تایید
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0/293

6/622

تایید

در نهایت برازش مدل مورد بررسی قرار گرفته است .بخش ساختاری مدل بر خالف مدلهای اندازهگیری،
به پرسش ها و متغیرهای آشکار مدل کاری ندارد و تنها به متغیرهای پنهان و روابط میان آنها توجه
میکند .در این پژوهش برازش مدل ساختاری با استفاده از معیارهای ضریب تعیین ( ، )R2افزونگی 1و
در نهایت آماره  GOFاستفاده شده است.
ضریب تعیین ( )R2معیاری است که بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که به
وسیله متغیرهای مستقل تبیین میشود .گفتنی است که مقدار  R2تنها برای متغیرهای درونزای مدل
ارائه میشود و در مورد سازههای برونزا مقدار آن برابر صفر است .هرچه مقدار  R2مربوط به سازههای
درون زای مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل است .چین  )1998(2سه مقدار  0/33 ،0/19و
 0/67را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی بودن برازش بخش ساختاری مدل به
وسیله معیار ضریب تعیین تعریف کرده است .مقدار  R2در جدول  8گزارش شده است.
جدول  - 8ضریب تعیین سازههای درونزای مدل
سازههای اصلی

ضریب تشخیص

روایی متقاطع اشتراکی

روایی متقاطع افزونگی

توسعه حرفهای کارکنان

0/524

0/373

0/237

بهسازی منابع انسانی

0/728

0/403

0/267

توسعه ادراکی کارکنان

0/395

0/369

0/233

آموزش منابع انسانی

0/712

0/545

0/409

نیازسنجی منابع انسانی

0/763

0/471

0/335

مدیریت عملکرد کارکنان

0/337

0/509

0/373

راهبرد مدیریت منابع انسانی

-

0/371

0/235

نیازسنجی سازمانی

0/386

0/288

0/152

Redundancy
Chin, W. W.2

1

شاخص
GOF
0/478
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براساس جدول  8مقدار ضریب تعیین بهسازی منابع انسانی  0/728بدست آمده است که مقدار قابل
توجهی می باشد .مهمترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مربعات جزیی شاخص  GOFاست.
شاخص  GOFبرابر  0/478بدست آمده است بنابراین مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.
بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز انجام شده است .براساس نتایج
به دست آمده مشخص گردید ،ضریب تاثیر راهبرد مدیریت منابع انسانی بر مدیریت عملکرد کارکنان
مقدار  0/581بدست آمده و با نتایج مطالعه واعظی و ارسالن ( )1398همسو است.
براساس دستاوردهای پژوهش مشخص گردید ،ضریب تاثیر مدیریت عملکرد کارکنان بر نیازسنجی منابع
انسانی مقدار  0/874بدست آمده و با نتایج مطالعه وسترمن و همکاران ( )2020همخوانی دارد.
نتایج نشان داد ،ضریب تاثیر مدیریت عملکرد کارکنان بر نیازسنجی سازمانی مقدار  0/621بدست آمده
و با نتایج مطالعه محمدی و همکاران ( )1394هماهنگ است .براساس نتایج پژوهش مشخص گردید،
ضریب تاثیر نیازسنجی منابع انسانی بر آموزش منابع انسانی مقدار  0/678بدست آمده و با نتایج مطالعه
جاورسکی و همکاران ( )2018سازگار است.
همچنین نتایج نشان داد ،ضریب تاثیر نیازسنجی سازمانی بر آموزش منابع انسانی مقدار  0/233بدست
آمده و با نتایج مطالعه سیدنقوی و همکاران ( )1397همسو است .براساس نتایج نشان داده شد ،ضریب
تاثیر آموزش منابع انسانی بر توسعه ادراکی کارکنان مقدار  0/628بدست آمده و با نتایج مطالعه توکلی
و همکاران ( )1400هماهنگ است.
همچنین مشخص گردید ،ضریب تاثیر آموزش منابع انسانی بر توسعه حرفهای کارکنان مقدار 0/724
بدست آمده و با نتایج مطالعه هان و استیا ( )2020همخوانی دارد .نتایج نشان داد ،ضریب تاثیر توسعه
ادراکی کارکنان بر بهسازی منابع انسانی مقدار  0/603بدست آمده و با نتایج مطالعه باتیا و اوشتی
( )2018سازگار است.
در نهایت مشخص شد ضریب تاثیر توسعه حرفهای کارکنان بر بهسازی منابع انسانی مقدار  0/293بدست
آمده و با نتایج مطالعه الحجار و همکاران ( )2018همسو است.
براساس نتایج حاصله ،پیشنهاداتی کاربردی به مدیران شهرداری شیراز ارائه میگردد:
درخصوص مدیریت عملکرد کارکنان به مدیران ذیربط پیشنهاد میگردد ،با برنامهریزی سنجش عملکرد
کارکنان و تدوین دقیق شاخصهای ارزیابی به اهداف توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز دست یابند.
در این راستا ،بهکارگیری شیوههای نوین ارزیابی عملکرد و شناخت انحراف از استانداردهای کاری به
همراه پایش و سنجش عملکرد کارکنان حائز اهمیت است.
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درخصوص نیازسنجی منابع انسانی به مدیران شهرداری شیراز پیشنهاد میگردد ،در ابتدا به شناخت
توانمندیهای کارکنان و شناخت نقاط ضعف آنها مبادرت ورزند .این مهم منجر به شناخت مهارتهای
حرفهای و مهارتهای اجتماعی نیروی انسانی شده و مقدمات استقرار الگوی توسعه منابع انسانی در
شهرداری شیراز را فراهم میآورد.
درخصوص آموزش منابع انسانی به مدیران شهرداری شیراز پیشنهاد میگردد ،با برگزاری دورههای
آموزشی مستمر در راستای آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای انسانی ،مقدمات پیادهسازی الگوی
توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز را فراهم آورند .در این راستا استفاده از شیوههای نوین آموزشی
و امکانات بهروز آموزشی توصیه میگردد.
درخصوص بهسازی منابع انسانی به مدیران شهرداری شیراز پیشنهاد میگردد ،با افزایش انگیزش و
رضایت شغلی در میان کارکنان شهرداری شیراز ،به کاهش فرسودگی شغلی در میان افراد دست یابند.
همچنین افزایش تعهد سازمانی در گروی بهسازی صحیح منابع انسانی بوده و در نهایت منجر به بهرهوری
نیروی انسانی میگردد.
درخصوص راهبرد مدیریت منابع انسانی به مدیران شهرداری شیراز پیشنهاد میگردد ،ابتدا به هماهنگی
مدیریت منابع انسانی با سازمان و ترسیم چشماندازهای مدیریت منابع انسانی بپردازند .این مهم مقدمات
تعیین ماموریت و تعیین ارزشهای محوری مدیریت منابع انسانی را فراهم میآورد .همچنین تدوین
اهداف بلندمدت و تعیین خطمشی مدیریت منابع انسانی در ردههای بعدی جهت استقرار توسعه منابع
انسانی در شهرداری شیراز پیشنهاد میشود.
درخصوص توسعه حرفهای کارکنان به مدیران شهرداری شیراز پیشنهاد میگردد ،با بهبود روابط کاری با
همکاران و بهبود تعامل با سرپرستان و مدیران به برقراری تعادل کار و زندگی و افزایش آرامش روانی در
محیط کار دست یابند.
درخصوص نیازسنجی سازمانی به مدیران شهرداری شیراز پیشنهاد میگردد ،با شناخت نیازمندیهای
سازمان و هماهنگی اهداف سازمانی و فردی در راستای آن ،به کاهش فاصله از اهداف سازمانی و افزایش
شناخت مهارتهای سازمانی موردنیاز دست یابند.
درخصوص توسعه ادراکی کارکنان به مدیران شهرداری شیراز پیشنهاد میگردد ،پیش از انجام امور مربوط
به توسعه منابع انسانی ،به بهبود مهارتهای انجام شغل و افزایش توانمندی کارکنان بپردازند .جهت
استقرار توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز نیاز به بهبود کارایی عملکردی کارکنان و بهبود اثربخشی
انجام امور شغلی است که مدیران ذیربط میبایست در فراهم نمودن مقدمات این مهم ،تصمیمات مدبرانه
را اتخاذ نمایند.
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طراحی الگوی جانشینپروری در سازمان حج و زیارت با رویکرد توسعه منابع انسانی

چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،طراحی الگوی جانشینپروری با رویکرد توسعه منابع انسانی به روش فراتحلیل (مطالعه
موردی :سازمان حج و زیارت) است .برای این کار ،پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی مؤلفههای جانشینپروری از دل
آن به طبقه بندی و تفکیک آنها و استخراج مؤلفهها پرداخته شد .این تحقیق بر اساس هدف جزو تحقیقات کاربردی و بر
اساس ماهیت توصیفی و اکتشافی میباشد .از حیث روش جهت استخراج نتایج از تکنیک فراتحلیل استفاده شده که فراتحلیل
نوعی مطالعه کیفی میباشد .در پژوهش و تحقیق حاضر ،از مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی و التین استفاده شده است.
در ابتدای پژوهش ،در مرحله اول 81 ،مطالعه گردآوری شد .در مرحله دوم ،آن دسته از مقاالتی که دارای آمارههای
 t-value ،p-valueو سایر آمارهها بود ،از یکدیگر تفکیک شدند .از میان این تعداد مقاالت  43 ،مقاله قابل قبول واقع شده
که مورد استفاده قرار گرفتند .براساس یافتههای این پژوهش ،سازمان حج و زیارت مستعد اجرای موفق برنامۀ جانشینپروری
بمنظور توسعه منابع انسانی است و این را میتوان به دلیل داشتن پتانسیل مناسب در مدیریت جانشینپروری و میزان و
اندازه اثر مؤلفههای بهسازی استراتژیک نیروی انسانی،تعهد سازمان به اجرای جانشین پروری ،حمایت مدیریت ارشد در
سازمان حج و زیارت دانست.

واژگان کلیدی :جانشین پروری ،توسعه منابع انسانی،روش فراتحلیل ،سازمان حج و زیارت
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مقدمه
امروزه به دلیل وجود محیطهای دائماً در حال تغییر ،نوآوریهای جدید و مزیت رقابتی ،سرمایه
انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمانها قلمداد شده و این منبع ارزش آفرین محیط کار معاصر را
بیش از همیشه رقابتیتر کرده است ( )1و برای پیشرفت و تحقق اهداف سازمانی نیاز به مدیریت صحیح
منابع انسانی است ( .)2به عقیده آکریهامان و دنپاپرن 1باتوجه به مشکل نایاب شدن استعدادها ،بسیاری
از کارشناسان معتقدند که سازمانها برای شناسایی و توسعه منابع انسانی و کارکنان کلیدی خود باید
نظام جانشینپروری را اجرا نمایند .برنامهریزی جانشینی به منظور توسعه وظایف افراد باید به گونهای
باشد که تمام موقعیتهای اصلی سازمان را در برگیرد .سازمانها از طریق پرورش کارکنان متعهد میشوند
که استعدادهای داخلی خود را پرورش دهند و این احساس را در آنان ایجاد کنند که در حال رشد کردن
هستند و از این طریق موجب تشویق و ترغیب آنان شوند و اینکه تعهدی نسبت به نامزدهای خارجی
نداشته و در این صورت احتمال یافتن فرد مناسب با مهارتهای مناسب و در زمان مناسب به طور داخلی
افزایش مییابد .آنچه حائز اهمیت است آن است که افراد دریابند که مدیران ارشد هرگز یک شبه به
اینجا نرسیده ،بلکه از طریق سالها برنامهریزی دقیق و دوراندیشی است که اینگونه توسعه و پرورش
یافتهاند ( .)3به گفته کولیوند از این رو است که سازمانهای موفق دنیا و حتی در کشور ما ،فرآیند
استعدادیابی و پرورش مدیران را به مثابه یک فعالیت حیاتی و ضروری برای تداوم موفقیت شان مطرح
میکنند که در این سازمانها مدیران ارشد نقش اساسی در این فرآیند را دارند و حفظ و نگهداشت
نیروهای مستعد را از یک طرف و پرورش شایستگیهای مدیران بالقوه را از سوی دیگر در اولویتهای
اصلی خود قرار میدهند و میتوان بیان داشت که برنامهریزی جانشینی دقیق میتواند عامل توسعه
شایستگیهای محوری و قابلیت راهبردی منابع انسانی در سازمانها باشد (.)4
همانطور که در نظام نامه جامع منابع انسانی حوزه ی کارگزاری حج و زیارت به موضوع پراهمیت
منابع انسانی حوزه ی کارگزاری امور حج و زیارت و راهبردهای توسعه آن پرداخته است ،جایگاه ویژه و
منحصر به فرد و نقش محوری منابع انسانی از عناصر بی بدیل و تاثیرگزار در توسعه و پیشرفت سازمانی
محسوب می شود.این موضوع زمانی از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است که سازمان حج و
زیارت به عنوان متولی اصلی برگزاری حج تمتع و یکی از دستگاههای عظیم در برنامه ریزی نیروی انسانی
برای امور زیارتی ،تلقی می گر دد.اهمیت و ماهیت کار منابع انسانی حوزه ی کارگزاری حج و زیارت به
لحاظ وظایف و ماموریت های خاص ،قابل قیاس با عملکردی نیروهای انسانی سایر دستگاه های اجرایی
نمی باشد.بنابراین کم توجهی به الزامات،شرایط،ضرورت ها و ویژگی های خاص و همچنین توسعه منابع
انسانی،تبعات غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
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بر اساس نظر سلطانی و همکاران ،یکی از چالشهای سنتی و مسألهای که سازمانهای دولتی ایران
باالخص سازمان حج و زیارت با آن روبرو هست ،چالش جانشینی کارکنان و مدیران است که توجه
چندانی به آن نشده است و عواملی از قبیل :خویشاوندی و آشنایی ،توصیه مقامات با نفوذ ،وابستگی به
مراتب عالی سازمان و روابط شخصی اساس انتخاب ،انتصاب و ارتقا مدیران قرار میگیرد ( .)5که این
وابستگی افراد به طبقهای خاص یا گروهی معین ،جزء شرایط احراز اعالم نشده مشاغل بوده و همین امر
باعث میشود تا عده بسیاری که واجد شرایط تخصصی هستند کنار گذارده شوند و فقط افراد خاصی
میتوانند وارد حلقه مدیریتی بشوند و پست مدیریتی از آن افراد خاصی است که این خود ضربه سنگینی
را بر پیکره جامعه و نیز سازمانها وارد میکند و باعث میشود افراد شایسته در انتخاب خود برای
پست های سازمانی باالتر و ارتقاء اعتماد و تعهد خود را به سازمان از دست داده و دچار تزلزل و ناراحتی
و در نتیجه فرسودگی شغلی شوند و که نتیجه آن نابودی به سرعت سازمانها و عدم کیفیت گرایی در
نظام اداری خواهد بود (.)6
سازمان حج و زیارت به عنوان یک نهاد مردمی ،ارزشی و اجتماعی با قرنها و سالها تجربه در زمینه
خدمت رسانی به زائران بیت اهلل الحرام و اتبات عالیات در ایران با فراز و فرودهای زیادی روبه رو بوده
است .درحال حاضر این نهاد با داشتن 2150دفتر زیارتی در سطح کشور و  57هزار نفر عامل و 1149
پست تخصصی ،ساالنه به بیش از  2میلیون نفر از زائران کشور خدمت ارائه میکند ( )7و همچنین با
توجه به اینکه اساساً نقطه ثقل اهداف سازمان حج و زیارت ،مبتنی است بر نظارت ،هدایت و اداره امور
مربوط به حج و هیأتهای سرپرستی و راهنمایان و ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات در جهت تأمین رفاه
زائران خانه خدا ،عتبات و اماکن مذهبی داخل و خارج کشور و توجه به روابط مذهبی با سایر کشورهای
مسلمان و مجامع اسالمی و بین المللی از طریق برنامه ریزیهای الزم برای زمانبندی مطلوب در تمامی
زمینهها به تمامی سطوح مدیریتی سازمان حج و زیارت بستگی دارد ،لذا نیاز است که تمامی مدیران این
سازمان بر مبنای شایستگی و تجربه انجام وظیفه نمایند .در این بین آموزش آنها و پرورش جانشینهای
مستعد برای ایفای این نقشها و انجام این امور بسیار حیاتی می باشد .این مهم نیز توجه به طراحی
الگوی جانشینپروری با استفاده از رویکرد فراتحلیل در سازمان حج و زیارت را برای جلوگیری و رهایی
از مشکالت ،چالشها بیش از پیش آشکار میسازد .بنابراین پژوهش حاضر ،کوشیده است تا خأل پژوهشی
مزبور را پر نماید .این پژوهش کوشیده تا به طراحی الگوی جانشینپروری در سازمان حج و زیارت با
رویکرد توسعه منابع انسانی بپردازد.
روش پژوهش
این تحقیق بر اساس هدف تحقیقاتی با توجه به اینکه به منظور رفع نیاز بشر و بهبود و بهینه سازی
ابزارها و روشهای توسعه و رفاه و آسایش و ارتقاء سطح زندگی انسان طراحی شده است ،جزو تحقیقات
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کاربردی محسوب میشود و بر اساس ماهیت توصیفی و اکتشافی میباشد .چرا که اکتشافی بودن ،ویژگی
ذاتی پژوهشهای کیفی است و با توجه به اینکه محقق به دنبال چگونگی موضوع بوده و نتایج حاصل در
تصمیم گیریها و سیاستگذاریها کاربرد خواهد داشت و بدون آگاهی از وضع جامعه ،گرایشها ،ویژگیها،
متغیرها و نیز عوامل موثر در حیطه مدیریت نمیتوان تصمیم گیری و سیاستگذاری نمود ،توصیفی
میباشد و از حیث روش جهت استخراج نتایج از تکنیک فراتحلیل استفاده شده است .فراتحلیل نوعی
مطالعه کیفی میباشد که اطالعات و یافتههای استخراج شده از مطالعات کیفی دیگر با موضوع مرتبط و
مشابه را بررسی میکند.
یافتههای پژوهش
مطالعات معموالً از چهار طریق جمعآوری و دستهبندی میشوند .نخست ،پژوهشگران یک جستجویی
در پایگاه مبانی نظری مربوطه بهصورت الکترونیکی انجام میدهند .این پایگاه داده ،مرتبط با آن دسته از
مطالعاتی است که در ارتباط با موضوع پژوهش بودند .در روش دوم ،پژوهشگران به بررسی آن دسته از
مجالتی میپردازند که بهطور منظم در ارتباط با طرح تحقیق ،مقاالت منتشر میکنند .در پژوهش حاضر،
از مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی و التین استفاده شده است .در روش سوم ،پژوهشگران فهرست
منابع موجود فراتحلیل و مطالعات مرتبط منتشر شده با سؤاالت پژوهش را گردآوری و بررسی نمود .در
روش چهارم ،پژوهشگران با کارشناسان مرتبط با حوزه پژوهش تماس گرفته تا از این طریق آن دسته از
مقاالت احتمالی که به نحوی از دید پژوهشگر مخفی ماندهاند ،شناسایی گردد .بعد از اینکه مطالعات
بالقوه و مهم شناسایی شدند ،پژوهشگران یکبار دیگر مطالعات را بررسی کرده تا مطمئن شوند معیارهای
طرح پژوهش در آنها اندازهگیری شده است .در پژوهش حاضر ،سعی شده است ،هر چهار مرحله ذکر
شده رعایت گردد .شایان ذکر است که در ابتدای پژوهش ،در مرحله اول 81 ،مطالعه گردآوری شد و از
پایگاههای معتبر از جمله گوگل اسکالر Science Direct ،و دیگر پایگاهها و دیتابیسها استخراج شد.
در مرحله دوم ،آن دسته از مقاالتی که دارای آمارههای  t-value ،p-valueو سایر آمارهها بود ،از
یکدیگر تفکیک شدند .از میان این تعداد 43 ،مقاله قابل قبول واقع شده که مورد استفاده قرار گرفتند.
در پژوهش حاضر،چهار بعد اصلی با نظر متخصصین منابع انسانی و همچنین خبرگان دانشگاهی که دست
اندرکاران امور حج و زیارت می باشند به روش دلفی احصاء شد و همچنین  15مؤلفه برای طراحی الگوی
جانشین پروری با استفاده از رویکرد فراتحلیل در سازمان حج و زیارت از میان  44مقاله استخراج گردید
که جزیئات آن به شرح زیر است

4

مراحل فراتحلیل
شناسایی مطالعات
مطالعات معموالً از چهار طریق جمعآوری و دستهبندی میشوند .نخست ،پژوهشگران یک جستجویی
در پایگاه مبانی نظری مربوطه بهصورت الکترونیکی انجام میدهند .این پایگاه داده ،مرتبط با آن دسته از
مطالعاتی است که در ارتباط با موضوع پژوهش بودند .در روش دوم ،پژوهشگران به بررسی آن دسته از
مجالتی میپردازند که به طور منظم در ارتباط با طرح تحقیق ما ،مقاالت منتشر میکنند .در پژوهش
حاضر ،از مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی و التین استفادهشده است .در روش سوم ،پژوهشگران
فهرست منابع موجود فراتحلیل و مطالعات مرتبط منتشر شده با سؤاالت پژوهش را گردآوری و بررسی
مینمایند .در روش چهارم ،پژوهشگران با کارشناسان مرتبط با حوزه پژوهش تماس گرفته تا از این طریق
آن دسته از مقاالت احتمالی که به نحوی از دید پژوهشگر مخفی ماندهاند ،شناسایی گردد .بعد از اینکه
مطالعات بالقوه و مهم شناسایی شدند ،پژوهشگران یکبار دیگر مطالعات را بررسی کرده تا مطمئن شوند
معیارهای طرح پژوهش در آنها اندازهگیری شده است .در پژوهش حاضر ،سعی شده است ،هر چهار
مرحله ذکرشده رعایت گردد .شایان ذکر است که در ابتدای پژوهش ،در مرحله اول 81 ،مطالعه گردآوری
شد و از پایگاههای معتبر از جمله گوگل اسکالر Science Direct ،و دیگر پایگاهها و دیتابیسها
استخراج شد .در مرحله دوم ،آن دسته از مقاالتی که دارای آمارههای  t-value ،p-valueو سایر آمارهها
بود ،از یکدیگر تفکیک شدند .از میان این تعداد 43 ،مقاله قابل قبول واقع شد که اطالعات توصیفی این
دسته از مطالعات در ارائه شده است.
کدگذاری اطالعات مرتبط با مطالعات
مرحله استخراج اطالعات در هر پژوهشی ابتدا از طریق کدگذاری دستی صورت میگیرد .کدگذاری
دستی شامل پارامترهای چندگانهای بوده و این عمل از سوی فرد پژوهشگر که مقاالت را مطالعه میکند،
صورت میپذیرد .اختصاص کدها میتواند شامل موارد متعددی از قبیل موضوع مقاالت ،نام پژوهشگران،
اندازه نمونه و جامعه آماری ،نرمافزار مورد استفاده و همبستگی آن مطالعات باشد .دادههای گردآوریشده
از این کدگذاری دستی برای تشریح مطالعات و استخراج مؤلفهها به منظور طراحی الگوی جانشینپروری
به روش فراتحلیل در سازمان حج و زیارت ،استفاده میگردد .در جدول زیر ،اطالعات اولیه استخراجشده
نمایش دادهشده است.
برای بررسی متغیرهای ذکر شده در پژوهش حاضر ،از یکدسته از نمادهای التین استفاده گردید .برای
اینکه نرم افزار فراتحلیل فونت فارسی را پشتیبانی نمیکند ،لذا از نماد گذاری با زبان التین استفاده گردید و
از سوی دیگر ،نام پژوهشگران نیز به صورت التین نگارش شد .در جدول زیر این نوع نماد گذاری التین ارائه
شده است.
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جدول -1نماد گذاری التین مؤلفههای استخراجشده از مقاالت داخلی و خارجی
مؤلفهها

نماد

تعداد تکرار

ردیف
1

تجزیهوتحلیل ظرفیت نیروی کار موجود در سازمان

A

22

2

شناسایی و معرفی استعدادها

B

17
18

3

طراحی و تدوین قابلیتها

C

4

جذب و انتخاب استعداد

D

9

5

بهسازی استراتژیک نیروی انسانی

E

22

6

ارزیابی و بازخورد

F

18

7

انتقال دانش و یادگیری سازمانی سازمانی

G

1

8

تخصیص منابع مالی مورد نیاز جانشین پروری

H

2
1

9

تعهد سازمان به اجرای جانشین پروری

I

10

فرهنگ و جو حمایتی

J

8

11

ترویج جانشین پروری

K

2

12

حمایت مدیریت ارشد

L

12

13

تعیین خطمشی جانشین پروری

M

1

14

ارزیابی کاندیداها

N

1

15

الزامات برنامهریزی در راستای تحقق جانشین پروری

P

2

مطابق با یافتههای جدول فوق ،از میان  43مقاله تایید شده 15 ،مؤلفه به منظور طراحی الگوی
جانشینپروری با استفاده از رویکرد فراتحلیل در سازمان حج و زیارت استخراج گردید .از این میان
بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفه تجزیهوتحلیل ظرفیت نیروی کار موجود در سازمان بوده که نشان
دهنده تکرار مؤلفه و اهمیت باالی آن در طراحی الگوی ذکر شده میباشد .به عبارت دیگر در مجموع
 15مؤلفه برای طراحی الگوی جانشینپروری با استفاده از رویکرد فراتحلیل در سازمان حج و زیارت برای
پژوهش حاضر استخراج شده است که نتایج بعدی بر اساس این مؤلفهها تحلیل خواهد شد.
نمودار انباشت ()The forest plot
خروجی اصلی هر فراتحلیلی همان نمودار انباشت یا  The forest plotاست که در واقع یکشکل
گرافیکی است که در شکل  1ارائهشده است .در این نمودار ،محور ایکسها ( ،)The x-axisشاخص
اندازه تأثیر را نشان میدهد که در قسمت باالیی این نمودار قرار دارد .هر سطر ،بهجز سطر پایینی ،بیانگر
آماره اندازه تأثیر محاسبهشده است که بین بازه فاصله اطمینان 95درصد ( 95%( confidence
 )intervalقرار دارد .اینیک روش آماری صحیح برای ارائه نتایج هر مطالعه بهطور جداگانه بوده یعنی
یک آماره برآورد شده از فاصله اطمینان که در آن اندازه تأثیر واقعی (در آن جامعه آماری) قرار دارد .به
یاد داشته باشید که فرض بر این است که هر مطالعه در فراتحلیل ،یک مطالعهای با احتمال کامل از
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نمونه آماری برگرفته از یک جامعه آماری منحصربهفرد است .اگر این فرض در مطالعهای حاصل نگردد،
هیچ استنتاجی از نمونه آماری برگرفته از آن جامعه آماری حاصل نخواهد شد آنگاه مقایسه اندازههای
تأثیر مشاهدهشده با مشاهدات در دیگر مطالعات ،معنیدار نیست.
جدول -2آمارههای مطالعات گردآوری شده برای هر دو مدل با اثرات ثابت و تصادفی
آماره پی
ولیو

آماره ضد
ولیو

p-Value

Z-Value

0.005
0.000
0.000
0.002

2.810
3.902
3.902
3.095

کران باال

کران پایین

Upper
limit
0.247
0.301
0.301
0.261

همبستگی

مؤلفهها

نام پژوهشگر (ها)

Lower
limit
0.045
0.102
0.102
0.060

0.148
0.204
0.204
0.162

B
C
D
H

Boltoon & Roy
)(2004

0.002
0.040
0.010
0.010
0.008
0.004

3.094
2.054
2.578
2.578
2.657
2.885

0.235
0.188
0.211
0.211
0.326
0.341

0.054
0.004
0.029
0.029
0.051
0.068

0.145
0.097
0.121
0.121
0.192
0.208

B
C
E
H
A
L

)Rashed (2008

0.004
0.001
0.048
0.035
0.000
0.000

2.880
3.243
1.978
2.110
5.317
4.197

0.214
0.229
0.273
0.282
0.425
0.366

0.041
0.058
0.001
0.011
0.206
0.139

0.128
0.144
0.140
0.149
0.320
0.256

A
L
A
K
A
C

0.000
0.000
0.048
0.228
0.001
0.001

10.963
6.811
1.978
1.205
3.297
3.297

0.667
0.498
0.280
0.227
0.287
0.287

0.509
0.294
0.001
-0.055
0.075
0.075

0.594
0.401
0.144
0.088
0.183
0.183

E
F
A
F
A
C

0.020
0.005
0.004
0.010
0.020
0.020

2.328
2.811
2.887
2.581
2.329
2.329

0.236
0.261
0.380
0.358
0.340
0.340

0.021
0.048
0.076
0.051
0.030
0.030

0.130
0.156
0.234
0.210
0.190
0.190

E
F
C
E
F
K
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)Nifeh (2009
Nasehifar, et al.
)(2010

)Hankel (2010

Abas Palangi
)(2011
& Hadizadeh
)Soltani (2011

)Afraz (2012

Salivan (2012)

Qasemi, et al.
(2013)
Mansouri and
Jalalyan (2013)
Gotard & Astin
(2013)
ShabanPor &
Eidger (2013)
Bidmeshki, et al.
(2013)
Alsander, et al.
(2014)
Pendi & Sharma
(2014)
Faqhi & Zakeri
(2014)
Chelbikow, et al.
(2015)

HallElis (2015)

Charch (2015)

A
C
E
F

0.226
0.133
0.169
0.141

0.116
0.020
0.057
0.028

0.331
0.243
0.277
0.250

3.968
2.304
2.946
2.446

0.000
0.021
0.003
0.014

J
L
A
J
L
J

0.123
0.115
0.458
0.356
0.551
0.020

0.010
0.001
0.341
0.229
0.446
-0.131

0.233
0.225
0.561
0.471
0.641
0.170

2.136
1.982
6.945
5.225
8.700
0.258

0.033
0.047
0.000
0.000
0.000
0.796

L
A
B
E
B
D

0.445
0.150
0.172
0.223
0.168
0.170

0.316
0.032
0.054
0.106
0.050
0.052

0.558
0.265
0.286
0.333
0.282
0.284

6.183
2.475
2.845
3.706
2.770
2.810

0.000
0.013
0.004
0.000
0.006
0.005

E
A
L
B
E
L

0.257
0.213
0.332
0.174
0.163
0.388

0.142
0.072
0.199
0.056
0.044
0.282

0.365
0.345
0.453
0.287
0.277
0.485

4.292
2.952
4.715
2.871
2.680
6.690

0.000
0.003
0.000
0.004
0.007
0.000

B
C
E
D
E
B

0.243
0.229
0.153
0.392
0.293
0.170

0.101
0.085
0.007
0.268
0.161
0.070

0.376
0.363
0.293
0.503
0.415
0.268

3.303
3.100
2.055
5.813
4.237
3.296

0.001
0.002
0.040
0.000
0.000
0.001

D
E
A
B
J
A

0.109
0.106
0.217
0.183
0.205
0.458

0.007
0.004
0.073
0.038
0.060
0.338

0.209
0.206
0.352
0.321
0.341
0.564

2.098
2.034
2.932
2.464
2.760
6.766

0.036
0.042
0.003
0.014
0.006
0.000

B
E

0.502
0.236

0.387
0.097

0.601
0.366

7.548
3.289

0.000
0.001
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Khoshvaqti &
Baqeri fard
(2016)
Latifi, et al.
(2016)

Adamz (2016)

Gendosi & Roma
(2016)
Edvang (2016)

AbdolHosenzadeh
& latifi (2017)

AaqaJani &
KarizNoiee
(2017)

Davodi & Yaqobi
(2017)

Hasani, et al
(2017)
Nep, et al. (2017)

A
B
C
F

0.132
0.156
0.099
0.240

0.008
0.033
-0.026
0.119

0.252
0.275
0.220
0.353

2.080
2.478
1.554
3.845

0.038
0.013
0.120
0.000

B
F
A
C
E
F

0.229
0.150
0.602
0.208
0.151
0.159

0.085
0.003
0.524
0.097
0.038
0.047

0.363
0.290
0.669
0.314
0.260
0.267

3.100
2.006
11.986
3.635
2.618
2.764

0.002
0.045
0.000
0.000
0.009
0.006

L
A
E
F
A
G

0.167
0.154
0.164
0.190
0.166
0.259

0.054
0.015
0.026
0.053
0.035
0.132

0.275
0.286
0.296
0.320
0.292
0.379

2.899
2.176
2.320
2.702
2.472
3.910

0.004
0.030
0.020
0.007
0.013
0.000

A
C
E
F
J
L

0.173
0.120
0.177
0.182
0.137
0.143

0.064
0.011
0.068
0.074
0.027
0.033

0.277
0.227
0.281
0.286
0.243
0.248

3.104
2.147
3.177
3.275
2.446
2.556

0.002
0.032
0.001
0.001
0.014
0.011

A
C
D
C
D
F

0.256
0.431
0.255
0.259
0.568
0.233

0.100
0.291
0.099
0.144
0.481
0.117

0.400
0.553
0.399
0.367
0.644
0.343

3.174
5.591
3.161
4.331
10.532
3.878

0.002
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000

J
L
A
B
F
B

0.800
0.459
0.207
0.146
0.189
0.225

0.752
0.359
0.077
0.014
0.058
0.077

0.839
0.548
0.330
0.273
0.313
0.363

17.951
8.105
3.098
2.172
2.812
2.955

0.000
0.000
0.002
0.030
0.005
0.003

E
C

0.152
0.170

0.001
0.063

0.295
0.272

1.975
3.095

0.048
0.002
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0.002
0.001
0.003
0.033

3.095
3.297
2.957
2.130

0.272
0.283
0.337
0.283

0.063
0.074
0.071
0.012

0.170
0.180
0.208
0.151

E
F
B
D

0.038
0.000
0.014
0.000
0.000
0.000

2.080
3.550
2.453
12.104
8.337
7.290

0.252
0.337
0.274
0.500
0.381
0.346

0.008
0.101
0.031
0.376
0.244
0.205

0.132
0.222
0.155
0.440
0.314
0.277

A
E
F
A
B
F

0.000
0.000
0.000
0.004
0.001
0.000

5.151
11.392
13.697
2.883
3.299
23.393

0.346
0.591
0.662
0.291
0.314
0.914

0.161
0.446
0.535
0.057
0.083
0.865

0.256
0.522
0.602
0.176
0.201
0.892

C
E
F
B
D
C

0.000
0.000
0.002
0.288
0.459
0.000

3.878
7.355
3.099
-1.062
0.740
3.750

0.343
0.515
0.346
0.064
0.190
0.337

0.117
0.319
0.081
-0.212
-0.087
0.109

0.233
0.422
0.217
-0.075
0.053
0.226

E
F
M
N
E
L

0.003
0.000

2.988
3.769

0.295
0.338

0.063
0.111

0.181
0.227

P
J

0.000

12.382

0.684

0.543

0.618

I

Bidmeshki, et al
)(2014

0.000
0.051
0.000
0.011
0.000

6.137
1.954
5.800
2.545
51.251

0.401
0.203
0.386
0.232
0.266

0.216
0.000
0.199
0.031
0.247

0.311
0.102
0.295
0.133
0.257

C
L
P
J

Mirsafiyan and
Kalatehsiferi
)(2020
Fixed

0.000

15.792

0.286

0.225

0.256

Random

Chatri & Tabri
)(2018
SoltanShahy
)(2018
Pederson, et al.
)(2018
Hasani, et al.
)(2017
Chatri & Tabri
)(2018
SoltanShahi
)(2018
Nesbi, et al.
)(2019
Azar and Toran
)(2020
Mahrtak, et al
)(2016

جدول فوق نتایج آماره ضریب همبستگی ،کران پایین و باال ،آماره معنیداری تی ولیو و پی ولیو را
برای هر یک از مؤلفههای استخراجشده از هریک از مقاالت موجود را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میکنید ،برای معنی داری یک مؤلفه در یک مطالعه انجام شده ،باید مقدار آماره تی ولیو برای آن مؤلفه
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باالی مقدار  1.96حاصل شود .از سوی دیگر ،از طریق آماره پی ولیو نیز میتوان معنیداری یا رد یک
مؤلفه را تفسیر کرد به این صورت که باید مقدار آماره پی ولیو برای آن مؤلفه کمتر از  0.05را به خود
اختصاص داده باشد .همانطور که از نتایج فوق پیداست ،از میان  15مؤلفه مطالعه گردآوری شده ،آن
دسته از مؤلفههایی که به صورت سلول صورتی نمایش دادهشده است ،رد شده و مابقی پذیرفته شده اند.
از سوی دیگر ،در پایین جدول فوق ،در دو سطر ،مدل با اثرات ثابت و مدل با اثرات تصادفی ،با رنگ زرد
نمایش دادهشده است .مقدار آماره ضریب همبستگی برای این دو مدل به ترتیب برابر با  0.257و 0.256
است .برای معنیداری این مقدار همبستگی ،به مقادیر ارائه شده زیر ستونهای تی ولیو و پی ولیو نگاه
میاندازیم .همانطور که مشاهده میکنید برای دو سطر ذکر شده ،ابتدا برای مدل با اثرات ثابت ،مقدار
تی ولیو و پی ولیو برابر با  51.251و  0.000و برای مدل با اثرات تصادفی به ترتیب برابر با  15.792و
 0.000میباشد .لذا با اطمینان  95درصد و خطای  5درصد میتوان ادعا کرد که در مدلهای نهایی
تصادفی و ثابت ،این مؤلفهها معنیدار بوده و میتوان در گام بعدی ،مدلی برای ارایه رویکرد ترکیبی
مؤلفههای جانشینپروری با روش فراتحلیل ارائه نمود.
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شکل -1بخشی از نمودار انباشت در فرا تحلیل همراه با جدول و اطالعات آماری متناظر با آن
سطر پایین (یا سطر اندازه تأثیر متوسط ( )summary rowنمودار انباشت بخشی از فراتحلیل است.
این همان سطری است که نشاندهنده نتایج فراتحلیل است .در فراتحلیل ،این نتایج فراتحلیلی( ،خط
زردرنگ در شکل  ،) 1شامل دو فاصله اطمینان است که هر دو پیرامون دو دایره مشابه قرارگرفتهاند.
فاصله کوچک مشکیرنگ ،همان فاصله اطمینان است .فاصله بزرگ سبزرنگ همان فاصله اطمینان
پیشبینی کننده است .شایان ذکر است که هر مطالعه ،مقدار وزنی را به خود اختصاص داده است که
ناشی از اندازه نمونه مطالعه مورد نظر است .اگر وزن مطالعهای باالست ،نشاندهنده بزرگی اندازه نمونه
آن مطالعه است .بهعبارتدیگر ،آن مطالعه حجم باالیی از اطالعات را ارائه میکند .در شکل قبل ،ستونی
با عنوان «وزن هر مطالعه» در نظر گرفتهشده است که بیانگر وزن هر مطالعه در هر سطر است .در
قسمتهای بعدی در ارتباط با نحوه تفسیر این دو بهطور مفصل توضیح داده خواهد شد.
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جدول -3نتایج معنیداری برای اندازه تأثیر متوسط

همانطور که در جدول فوق نیز که خروجی نرمافزار فراتحلیل است ،مشخص است ،مقدار اندازه تأثیر
متوسط برای مدل با اثرات ثابت و تصادفی به ترتیب برابر با  0.257و  0.256است که مقدار پی ولیو و
آماره ضد به ترتیب  0.000و  51.251و  0.000و  15.792را به خود اختصاص داده است .این اطالعات
برای مدل با اثرات ثابت و تصادفی بوده و چون این مقادیر به ترتیب از مقادیر  0.05کوچکتر و از مقدار
 1.96بزرگتر است ،لذا با اطمینان  95درصد میتوان تأثیر مطالعات گردآوریشده را پذیرفت .از سوی
دیگر ،خط افقی ارائهشده در قسمت بازه اطمینان  ،%95ستون فرضیه صفر را قطع نکرده و چون در
قسمت مثبت این ستون قرار دارد ،لذا تأثیر مثبت این مطالعات قابلقبول است.
محاسبه میزان ناهمگنی
همانطور که در بخش قبلی نیز اشاره شد ،اندازه تأثیر آمیخته (و فاصله اطمینان متناظر با آن) یک
خروجی مفید فراتحلیل است .نمودار ارائهشده در شکل  1بهتنهایی پیشنهاد میکند که اندازههای تأثیر
مختلفی از حیث انواع گوناگون جوامع آماری وجود دارد .بهعبارتدیگر ،دامنهای که در فراتحلیل ،تحلیل
میگردد ،باید ناهمگن باشد .در واقع شامل بخشها (یا دامنههای فرعی) همراه با اندازه تأثیر واقعی
میباشد .نمودار انباشت فراتحلیل بهنوبه خود اطالعات عددی در ارتباط با درجه ناهمگنی نشان میدهد.
چهار نوع از اطالعات در مورد ناهمگنی از سوی نرمافزار ارائه میشود :آماره کیو ( )Q-statisticبا مقدار
پی ولیو ()p-value؛ آی اسکورد ( ،)I2توُآاسکورد ( )T2و توُآ (( )Tauجدول .)4
جدول -4خروجی نرمافزار فرا تحلیل برای بررسی ناهمگنی

جدول -5بخشهایی از نمودار انباشت در فرا تحلیل با اطالعاتی در مورد ناهمگنی
Q-statistic
1427.412
p-valueq
0.000
I2
90.332
2
T
0.034
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)Tau (T
)Df (Q

0.185
138

در پژوهش حاضر از معیار  I2برای بررسی موضوع ناهمگنی که از سوی هیجنز و گرین ()2011
ارائهشده است استفاده شده است 0 :تا  % 40احتماال مهم نیست؛  30تا  % 60نماینگر سطح متوسطی از
مسئله ناهمگنی است؛  50تا  % 90ممکن است بیانگر مقدار قابل توجهی از ناهمگنی باشد و در نهایت،
 75تا  %100بیانگر مقدار قابل توجه و زیادی از سطح ناهمگنی در بین مطالعات است .در پژوهش حاضر،
مقدار این شاخص برابر با  97درصد است که وجود ناهمگنی در پژوهش حاضر را تائید میکند.
فاصله پیشبین
در فراتحلیل ،فاصله سبزرنگ و بزرگ پیرامون اندازه تأثیر آمیخته واقع در سطر پایین نمودار انباشت
بیانگر فاصله پیشبین است ( .)Borenstein et al., 2009: 129-131در پژوهش حاضر چون طول
اندازه تأثیر متوسط در داخل بازه فاصله پیشبین قرار دارد ،لذا پیشبینی میشود که در صورت انجام
پژوهشهای آتی ،نتایج پژوهش حاضر تکرار شود.

شکل -2نمایش فاصله پیش بین برای مدل با اثرات ثابت و تصادفی
شکل فوق مقدار فاصله پیش بین برای دو مدل اثرات ثابت و تصادفی را نشان میدهد .مشاهده
میکنید که آماره های مورد نظر در بازه ذکر شده و بعد از ستون پذیرش فرضیه صفر قرار دارند .لذا
همانطور که در پاراگراف فوق نیز اشاره شد ،اگر پژوهشهای آتی نیز صورت بگیرد ،آنگاه نتایجی که در
پژوهش حاضر حاصل گردیده است ،با  95درصد سطح اطمینان تکرار میشود.
مدل
در فراتحلیل دو مدل وجود دارد که عبارت اند از مدل با اثرات ثابت ( )Fixed Effect Modelو
مدل با اثرات تصادفی ( .)Random Effect Modelدر مدل با اثرات ثابت فرض بر این است که همه
تفاوتها بین اندازههای تأثیر مشاهده شده در مطالعات مختلف ،تنها مطابق با خطای نمونهگیری
( )sampling errorاست .بهعبارتدیگر ،فرض بر این است که هیچ ناهمگنی وجود ندارد .اما در مدل
با ا ثرات تصادفی فرض بر این است که ناهمگنی وجود دارد .فرضیات در مدل با اثرات ثابت به ندرت
حاصل میشود .مضافاً ،وقتی که مدل با اثرات ثابت برای تحلیل انتخاب میشود ،یعنی وقتی که مقدار
اندکی از واریانس در اندازههای تأثیر وجود دارد ،مدل با اثرات ثابت بهصورت خودکار در داخل یک مدل
با اثرات تصادفی پوشش داده میشود .در نتیجه ،قویاً تاکید میشود که همیشه از مدل با اثرات تصادفی
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استفاده شود و شاخص های ناهمگنی (که در بخش فوق صحبت شد) قبل از تصمیم به استفاده از مدل
با اثرات ثابت تفسیر گردد .لذا در پژوهش حاضر ،کلیه متغیرها برای مدل با اثرات تصادفی گزارش شده
است و خروجیهای این مدل را گزارش میشود.
تحلیل سوء گیری انتشار
مجموعه مطالعاتی که در حوزه مورد مطالعه ،انتخاب شده اند ،بسیار محتمل است که به روشهای
بسیاری دچار سوء گیری شده باشند .یکی از سوء گیری انتخابی که ممکن است اغلب اوقات بهتنهایی
در فراتحلیل به چشم بخورد همان سوء گیری انتشار ( )Publication bias analysisاست .در تحلیل
سوء گیری انتشار ،فرض بر این است که دامنه یا حوزه پژوهش همگن یا متجانس است و به این امر
داللت دارد که هیچ نوع سوء گیری وجود ندارد حتی اگر انتخاب جامعه آماری برای مطالعات بهصورت
اختیاری باشد .تحلیل سوء گیری انتشار در ارتباط با سوء گیری انتخابی است که ممکن است بعد از
انجام مطالعات رخ دهد یعنی وقتی که برخی از مطالعات منتشر شده و دیگر مطالعات هنوز منتشر
نشده اند .به این صورت فرضیه سازی شده است که شانس اینکه نتایج از حیث آماری دچار سوء گیری
انتشار باشد ،نسبت به وقتی که این نتایج معنیدار نباشند ،بسیار زیاد است .در نتیجه ،اندازه تأثیر آمیخته
در مطالعهای نسبت به واقعیت ممکن است بزرگتر باشد .تحلیل سوء گیری انتشار با دو هدف انجام
میگیرد )1 :شناسایی سوء گیری انتشار بالقوه و  )2تعدیل مقدار اندازه تأثیر آمیخته تخمین زده شده.
ذکر این نکته مهم است که این تنها به معنی مجموعه ای همگن نتایجی باشد که در آن اندازه تأثیر
آمیخته را میتوان بهعنوان برآوردی از اندازه تأثیر تحقیق در جامعه منتخب در نظر گرفت.

شکل  -3نمودار قیفی برای بررسی سوء گیری انتشار اندازه تأثیر و خطای استاندارد
فراتحلیل شش تحلیل مختلف ارائه میکند که ممکن است اشاره به سوء گیری انتشار داشته باشند.
یکی از آنها ،نمودار قیفی ( )funnel plotاست .این نمودار به دو سبک است .سبک اول که نمودار
شامل اندازه تأثیر در مقایسه با خطای استاندارد متناظر با آن است و دیگری ،اندازه تأثیر در مقایسه با
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میزان درستی ،معکوس خطای استاندارد است .در این نمودار فرض بر این است که اندازههای تأثیر جذب
شده با میزان دقت مشابه (یعنی با خطای استاندارد مشابه) باید کمابیش دارای توزیع متقارن پیرامون
اندازه تأثیر آمیخته باشند .همان طور که پیش از این نیز اشاره شد ،فرض بر این است که نتایج زیادی
وجود دارد که از ستون فرضیه صفر فاصله دارند تا اینکه به این ستون صفر نزدیک باشند که این در واقع
فرض صفر ما مبنی بر وجود سوء گیری انشار است و فرض متقارن بودن را رد میکند.
همانطور که گفته شد نمودار قیفی یک نمودار پراکنش است که اندازه تأثیر 2را روی محور ایکسها
( )x-axisو خطای استاندارد اندازه تأثیر را روی محور ایگرگها ( )y-axisنشان میدهد (بعضی اوقات
اندازه نمونه روی محور ایگرگها نشان داده میشود) .بهطور معمول ،محور ایگرگها به گونه ای
سازماندهی شده است که خطاهای استاندارد کوچکتر در باال قرار گیرند « .اگر در پژوهش سوء گیری

انتشار نداشته باشیم ،آنگاه نمودار قیفی شبیه قیف وارونه خواهد بود طوری که قسمت باریک آن به سمت
باال و قسمت پایین آن به سمت پایین خواهد بود» .مطالعاتی با خطای استاندارد کوچک از حیث اندازه
تأثیر نسبت به مطالعاتی که دارای خطای استاندارد بیشتری هستند ،تغییرپذیری کمتری هستند« .در
نتیجه ،نمودار از قسمت باال باریک میشود ،جایی که خطای استاندارد کوچک بوده و وقتی قسمت پهن
نمودار در پایین قرار میگیرد که خطای استاندارد بزرگ باشد» .اگر سوء گیری انتشار وجود داشته باشد،
آنگاه اثرات کوچک یا منفی قابل ارائه نبوده و سمت چپ نمودار قیفی از سوی نرمافزار ارائه نمیشود .در
نتیجه ،تقارن نمودار قیفی به مسئله سوء گیری انتشار داللت دارد .بهمنظور شناسایی تقارن ،اغلب اوقات
نمودار قیفی شامل فاصله اطمینان  %95پیرامون میانگین اندازه تأثیر است .اگر در پژوهش مسئله
سوگیری وجود نداشته باشد آنگاه  95درصد مطالعات باید درون این فاصله اطمینان قرار گیرند ( Sterne
.) & Harbord, 2004در پژوهش حاضر سوء گیری انتشار وجود ندارد .در شکل زیر نمایی دیگر از
نمودار قیفی ارائهشده است.

Effect size
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2

شکل -4نمودار قیفی برای بررسی سوء گیری انتشار لگاریتم نرخ شانس و درستی (معکوس انحراف
استاندارد)
نمودار High Resolution Plot
در این بخش برای تصمیم گیری بهتر در ارتباط با کل مطالعات بررسی شده در این پژوهش نمودار
زیر ارائهشده است.

شکل -5نمودار High Resolution Plot
در این تصویر ستون صفر که معنیداری هر مطالعه را نشان میدهد با ستون سبز رنگ نشان دادهشده
است .همان طور که گفته شد ،این نمودار دو طرف مثبت و منفی دارد که در سمت راست و چپ این
ستون قرار دارد .هر مطالعه ای که در سمت راست این ستون قرار دارد و این ستون را قطع نکرده است،
معنیداری آن مطالعه و تأثیر مثبت آن تائید میگردد .اما آن دسته از مطالعاتی که در سمت چپ این
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ستون قرار دارند ،و ستون صفر را قطع نمیکنند ،معنیداری تأثیر منفی آن تائید میگردد .اما آن دسته
از مطالعاتی که این ستون را قطع میکنند ،معنیدار نیستند .این نمودار ،نمودار مربوط به مدل با اثرات
تصادفی است.
جدول -6یافتههای فراتحلیل پژوهش با ترکیب اندازه اثر ،فاصله اطمینان و نتایج آزمون همگنی
ناهمگنی

درجه
آزادی

فاصله اطمینان اثرات
تصادفی

فاصله اطمینان اثرات ثابت

کران
باال

کران پایین

کران باال

کران پایین

86.064

22

0.315

0.181

0.285

0.236

60.092

16

0.255

0.164

0.239

0.183

96.324

16

0.417

0.141

0.297

0.243

88.077

8

0.376

0.142

0.294

0.213

84.707

20

0.292

0.136

0.254

0.203

86.442

17

0.312

0.166

0.282

0.229

80.569

0

0.379

0.132

0.379

0.132

79.294

1

0.207

0.071

0.207

0.071

78.291

0

0.684

0.543

0.684

0.543

97.512

5

0.578

-0.005

0.375

0.283

89.65

1

0.267

0.062

0.267

0.062

87.839

11

0.363

0.187

0.283

0.219

اثرات
ترکبی
تصادفی

اثرات
ترکیبی
ثابت

تعداد
تکرار

A

تجزیهوتحلیل
ظرفیت نیروی کار
موجود در سازمان

1

17

B

شناسایی و معرفی
استعدادها

2

18

C

طراحی و تدوین
قابلیتها

3

9

D

جذب و انتخاب
استعداد

4

22

E

بهسازی استراتژیک
نیروی انسانی

5

18

F

ارزیابی و بازخورد

6

1

G

انتقال دانش و
یادگیری سازمانی

7

2

H

تخصیص منابع
مالی مورد نیاز
جانشینپروری

8

I

تعهد سازمان به
اجرای
جانشینپروری

9

8

J

فرهنگ و جو
حمایتی

10

2

K

ترویج
جانشینپروری

11

12

L

حمایت مدیر ارشد

12

22
0.350

0.361

0.41

0.411

0.385

0.37

0.263

0.254

0.528

0.529

0.241

0.255

0.359

0.359

0.14

0.14
1

18

0.618

0.618

0.316

0.330

0.167

0.167

0.577

0.551

نماد

مؤلفهها

ردیف

69.89

0

0.346

0.081

0.346

0.081

67.28

0

0.064

0.212

0.064

0.212

55.331

1

0.351

0.129

0.32

0.173

M

تعیین خطمشی
جانشینپروری
نیروی انسانی

13

1

N

ارزیابی کاندیداها

14

2

P

الزامات برنامهریزی
در راستای تحقق
خط مشیهای
جانشینپروری

15

1
0.217

0.217

0.075

0.075

0.343

0.348

طراحی الگوی جانشینپروری با استفاده از رویکرد فراتحلیل در سازمان حج و زیارت
در این بخش قصد داریم پس از استخراج و تایید  15مؤلفه استخراجشده از مقاالت کمی مطالعات
داخلی و خارجی ،یک مدلی را به عنوان الگوی جانشینپروری با رویکرد فراتحلیل بر اساس اندازه تأثیر
در سازمان حج و زیارت ارائه دهیم .شایان ذکر است که مدل بر اساس اندازه تأثیر طراحی شده است که
یکی از خروجیهای متاآنالیز با  CMAنسخه  3است.

شکل -6الگوی پیشنهادی استخراجشده برای جانشینپروری در سازمان حج و زیارت با رویکرد فرا
تحلیل
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پاسخ به سواالت اصلی پژوهش
-1در پژوهشهای مربوط به جانشینپروری چه مؤلفههایی مورد مطالعه قرار گرفته
است؟
شکل مؤلفههای استخراجشده از میان  43مطالعه را نشان میدهد که بر اساس اندازه تأثیر
استخراجشده با استفاده از نرم افزار  CMAنسخه  3اولویت بندی و ترسیم شده اند .در جدول زیر 15
مؤلفه استخراجشده از  43مقاله معتبر کمی گزارش شده است.
جدول -7مؤلفههای نهایی برای الگوی جانشین پروری
ردیف

بعد

1

حمایت و پشتیبانی
سازمانی

2

برنامهریزی
استراتژیک در
راستای جانشین
پروری

3

شناسایی استعدادها
و تشکیل خزانه
استعدادها

1

آموزش و بهسازی
استعدادها

نماد

فراوانی

مولفه
1

فرهنگ و جو حمایتی

J

8

2

حمایت مدیر ارشد

L

12

3

تعهد سازمان به اجرای جانشین پروری

I

1

4

تعیین خطمشی جانشینپروری نیروی انسانی

M

1

5

تجزیه و تحلیل ظرفیت نیروی کار موجود در
سازمان

A

22

6

طراحی و تدوین قابیتها

C

18

7

الزامات برنامهریزی در راستای تحقق خط
مشیهای جانشین پروری

P

2

8

تخصیص منابع مالی مورد نیاز جانشین پروری

H

2

9

ترویج جانشین پروری

K

2

10

شناسایی و معرفی استعدادها

B

17

11

جذب و انتخاب استعداد

D

9

12

ارزیابی کاندیداها

N

1

13

بهسازی استراتژیک نیروی انسانی

E

22

14

انتقال دانش و یادگیری سازمانی

G

1

15

ارزیابی و باز خورد

F

18

20

-2از بین مؤلفه0های تعیینشده کدامیک تأثیر بیشتری بر موضوع دارد؟
جدول -1مؤلفههای با اندازه اثر کمتر از (0.3کم)

کد
D
F
H
K

اندازه اثر کمتر از ( 0.3کم)
اندازه اثر کد
مؤلفه
0.254
جذب و انتخاب استعداد
J
0.255
ارزیابی و بازخورد
تخصیص منابع مالی مورد نیاز جانشین
M
0.14
پروری
N
0.167
ترویج جانشین پروری
فراوانی اندازه اثر کمتر از 0.3

مؤلفه

اندازه اثر

فرهنگ و جو حمایتی

0.173

تعیین خط مشی جانشین
پروری نیروی انسانی
ارزیابی کاندیداها
n=7

0.217
0.075

جدول -2مؤلفههای با اندازه اثر بین  0.3تا ( 0.5متوسط)

اندازه اثر بین  0.3تا ( 0.5متوسط)
مؤلفه
کد
اندازه اثر
مؤلفه
کد
تجزیهوتحلیل ظرفیت نیروی کار موجود
الزامات برنامه ریزی در
0.361
A
در سازمان
P
راستای تحقق خط مشی
های جانشین پروری
0.411
B
شناسایي و معرفي استعدادها
انتقال دانش و یادگیری
G
0.37
C
طراحی و تدوین قابلیت ها
سازمانی
n=5
فراوانی اندازه اثر بین  0.3تا ( 0.5متوسط)

اندازه اثر
0.348
0.359

جدول -3مؤلفههای با اندازه اثر مساوی یا باالتر از ( 0.5زیاد)

اندازه اثر مساوی یا باالتر از ( 0.5زیاد)
کد
E
I
L

اندازه اثر
0.529
0.618
0.551

مؤلفه
بهسازی استراتژیک نیروی انسانی
تعهد سازمان به اجرای جانشین پروری
حمایت مدیر ارشد
فراوانی اندازه اثر مساوی یا باالتر از ( 0.5زیاد)

n=3

براساس جداول 8تا  ،10مؤلفههای استخراجشده از متاآنالیز در سه طیف اندازه اثر کمتر از  0.3بیانگر
اندازه تأثیر ضعیف ،اندازه اثر بین  0.3و  0.5بیانگر اندازه تأثیر متوسط و درنهایت ،اندازه اثر مساوی یا
باالتر از  0.5بیانگر اندازه تأثیر زیادی یا قوی دستهبندیشده است .در طیف ضعیف یا کم،مولفه های
جذب و انتخاب استعداد ،ارزیابی و بازخورد ،تخصیص منابع مالی مورد نیاز جانشین پروری ،ترویج
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جانشین پروری ،فرهنگ و جو حمایتی ،تعیین خطمشی جانشینپروری نیروی انسانی و ارزیابی کاندیداها
قرار دارند .در بخش اندازه اثر بین  0.3تا  0.5مؤلفههای تجزیهوتحلیل ظرفیت نیروی کار موجود در
سازمان ،شناسایی و معرفی استعدادها ،طراحی و تدوین قابلیتها ،الزامات برنامهریزی در راستای تحقق
خط مشیهای جانشینپروری و انتقال دانش و یادگیری سازمانی وجود دارد .درنهایت در بخش اندازه
اثر قوی ،مؤلفههای بهسازی استراتژیک نیروی انسانی ،تعهد سازمان به اجرای جانشینپروری و حمایت
مدیر ارشد قرار دارند.
بحث و نتیجه گیری
برنامۀ جانشینپروری نوعی برنامهریزی فعال است و تالش میکند که تداوم رهبری را از راه پرورش
استعدادها در سازمان یا با فعالیتهای برنامهریزی شده حفظ کند .هدف اصلی از انجام این پژوهش ،در
ابتدا شناسایی مؤلفههای جانشینپروری و غربالگری مؤلفهها سپس تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مؤلفههای
منتخب از طریق روش فراتحلیل و در قالب مدل شماتیک در قلمرو مکانی سازمان حج و زیارت کل کشور
بود .در راستای نیل به این هدف و بر اساس نتایج پژوهش مشخص گردید که 15 :مؤلفه برای طراحی
الگوی جانشینپروری با استفاده از رویکرد فراتحلیل در سازمان حج و زیارت از میان  43مقاله استخراج
کردید که جزیئات آن به شرح زیر است.
-1تجزیهوتحلیل ظرفیت نیروی کار موجود در سازمان :یکی از پر تکرارترین مؤلفهها ،مؤلفه
تجزیهوتحلیل ظرفیت نیروی کار موجود در سازمان است .در مطالعه دیمی، 3نیفه  ،ناصحیفر و همکاران
( )10،9،8به عنوان یکی از موثرترین مؤلفههای الگوی جانشینپروری است .جانشینپروری اطمینان
یافتن از در دسترس بودن استعداد مدیریت سطح باال برای سازمان است .همچنین ،شامل جستجو برای
کارکنان با پتانسیل باالی متناسب با فرهنگ سازمان و ویژگیهای شخصیتی مورد نیاز سازمان است.
برنامهریزی جانشینپروری را میتوان تالشی به منظور طرح ریزی برنامهای برای تعداد متناسب و
شایستهای از مدیران و کارمندان با مهارتهای کلیدی دانست ،به گونهای که آنان در زمان بازنشستگی،
فوت ،بیماری یا ارتقای دیگر کارمندان و حتی موقعیتهای جدیدی که در برنامههای آینده سازمان به
وجود میآیند ،جانشینان مناسبی باشند.
-2شناسایی و معرفی استعدادها :دومین مؤلفه ،شناسایی و معرفی استعدادها است و در مطالعات
بولتون و روی  ،دیمی  ،انیس 4تایید گردیده است( .)12،8،11این مؤلفه پس از مؤلفه تجزیهوتحلیل
ظرفیت نیروی کار موجود در سازمان در اولویت دوم از حیث اهمیت و فراوانی قرار دارد .فرآیند
جانشینپروری مستلزم وجود یک نظام ارزیابی قوی و تقویت سرمایههای فکری سازمان است که بتواند
DeMay 3
Ennis 4
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شایستگیهای و قابلیتهای آشکار و پنهان کارکنان مستعد را شناسایی و معرفی کند .با توجه به تغییرات
فزاینده ملی ،منطقهای و جهانی و کاهش وابستگی شغلی ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و به وجود آمدن
یک محیط پیچیده ،ناپایدار و نامطمئن ،سازمانها و مدیران ارشد بایستی استعدادها را شناسایی و خزانه
استعداد در سازمان بوجود بیاورند ،پستهای کلیدی را شناسایی و برای همۀ مشاغل کلیدی هم به صورت
افقی و هم عمودی برنامه جانشینپروری را تدارک ببینند.
-3طراحی و تدوین قابلیتها :مؤلفه بعدی ،طراحی و تدوین قابلیتها بوده و در مطالعات بولتون
و روی  ،دیمی  ،هانکل تایید گردید( .)13،8،11در این فراگرد نظام یافته ،پرورش شخصی و حرفهای با
راهبرد ترکیب میشود و این اطمینان به دست میآید که سازمان آماده است تا هر پست مهمی را که
خالی میشود؛ در زمان مناسب ،با افراد مناسب پر کند در این فراگرد ،شایستگیها و قابلیتهای ضروری
معین میشود و سپس برآن مبنا ،خزانهی استعدادهای انسانی برای اطمینان از تداوم رهبری برای
منصبهای کلیدی فراهم میشود و سپس بر آن مبنا خزانهی استعدادهای انسانی برای تداوم رهبری
برای منصبهای کلیدی فراهم میشود و سازمان اطمینان مییابد که به منظور پر کردن نقشهای مهم
درون سازمان ،به تدریج کارکنانی استخدام شده و پرورش مییابند.
-4جذب و انتخاب استعداد :مؤلفه جذب و انتخاب استعداد به عنوان یکی دیگر از مؤلفههای
استخراجی مدل جانشینپروری است .این مؤلفه در مطالعات بولتون و روی  ،شعبان پور و ایدجر ،فقهی
و ذاکری نیز تایید شده است( .)15،14،11سازمان در وهله اول باید به دنبال جذب و نگهداری افراد
شایسته بوده و در این خصوص یکی از برنامههای مهم مدیریت سرمایه انسانی برای جذب و نگهداری
افراد و شناسایی استعدادهای بالقوه برنامه جانشینپروری است.
 -5بهسازی استراتژیک نیروی انسانی :مؤلفه بهسازی استراتژیک نیروی انسانی دارای فراوانی و
تکرار از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران  22بار است .شایان ذکر است که در مطالعات دیمی،هانکل ،
هادی زاده مقدم و سلطانی ،مادوس و ...مورد تایید قرار گرفته است( .)17،16،13،8برای عملکرد مستمر
سازمان ،میزانی از حفظ مدیران و پرسنل متخصص که دارای شایستگیهای کلیدی هستند ،موضوعی
ضروری است .از مباحث مورد توجه در مدیریت جانشین پروری ،مقوله ترفیع کاندیداهای داخلی سازمان
است.
 -6ارزیابی و بازخورد :مؤلفه پایش و ارزیابی دارای فراوانی زیادی در مطالعات قبلی بوده است (18
بار) و در مطالعاتهانکل  ،ریچاردسون ، 5هادی زاده مقدم و سلطانی و ...نیز مورد تایید و استفاده قرار
گرفته است(.)16،18،13
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-7انتقال دانش سازمانی :مؤلفه انتقال دانش سازمانی یکی دیگر از مؤلفههای جدیدی است که
تنها در مطالعه والفورد 6تایید گردید( .)19در محیط رقابتی و پویای امروزی ،جانشینپروری به علت
رقابت شدید بینالمللی و تکنولوژی در حال تغییر ،بیش از پیش مطرح میشود .اساساً جانشینپروری
فرآیندی دانش محور بوده و محصول و نتیجه کاربست دانش است .تحوالت فناوری ،جهانی شدن ،نیاز
به واکنش سریع به تغییرات محیطی و کاهش هزینهها در صحنه رقابتهای فشرده ،کاهش وفاداری در
کارکنان ،جابجایی ،جهانی سازی ،تمایل به اقتصاد دانش محور ،توسعه و پیشرفت تکنولوژی ،مسیر شغلی
بدون مرز ،تغییرات فزاینده ،تنوع نیروی کار ،تغییر در سالیق و انتظارات کارکنان و ...ضرورت
جانشینپروری را تشدید میکند.
-8تخصیص منابع مالی مورد نیاز جانشین پروری :مؤلفه تخصیص منابع تنها در مطالعات بولتون
و روی و دیمی مورد تایید قرار گرفته است( .)8،11پرورش ،توسعه و بهسازی منابع انسانی در سازمان
نیاز به منابع مالی و تخصیص این منابع از سوی مدیریت و حمایت مالی در سازمان دارد.
 -9تعهد سازمان به اجرای جانشین پروری :یکی دیگر از مؤلفههای جدید ،مؤلفه تعهد سازمان
به اجرای جانشینپروری است که تنها در مطالعه بیدمشکی و همکاران مشاهده و تایید شده است(.)20
این عامل گویای ضرورت تدوین برنامههای توسعه فردی با اولویت افرادی که در کانون ارزیابی و توسعه
شرکت نموده اند و مطابق با سازمانهای پیشرو در داخل و خارج میباشد.
-10فرهنگ و جو حمایتی :فرهنگ و جو حمایتی در مطالعات سالیوان ،قاسمی و همکاران ،منصوری
و جاللیان و ...با فراوانی  6بار مورد تایید قرار گرفته است(.)23،22،21جانشینپروری باید بتدریج در
فرهنگ جاری سازمان ،نهادینه گردد .هنگامی که فرهنگسازی مناسبی از نظام جانشینپروری و نحوه
مدیریت استعدادها در سازمان صورت گیرد ،اجرای موفق چنین برنامههایی تسهیل خواهد گردید.
-11ترویج جانشین پروری :مؤلفه ترویج جانشینپروری تنها در مطالعات ناصحیفر و همکاران،
مادوس مورد تایید قرار گرفته است( .)17،10شناسایی و ارزیابی نیروی انسانی موجود در سازمان و
تشکیل خزانه استعداد یک طرف قضیه جانشینپروری است و از طرف دیگر بایستی سازمان به طور مداوم
در جهت تحقق اهداف جانشینپروری خود ،این مهم را پیگیری کرده و در جهت گسترش و ترویج آن
تالش کند.
 -12حمایت مدیریت ارشد :مؤلفه حمایت مدیریت ارشد با  12بار تکرار در مطالعات
دیمی( ،)2008نیفه ( ،)2009سالیوان ( ،)2012راث ول ( ،)2005گرووز ( ،)2005ناصحی فر و همکاران
( )1389و ...مورد تایید قرار گرفته است( .)10،25،24،21،9،8بویسن و وات 7معتقدند اینکه مالکیت
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،برنامه جانشینپروری در اختیار مدیریت ارشد سازمان باشد و آنها به شکل مستقیم با آن درگیر باشند
.)26(میتواند نقش بسزایی در موفقیت این برنامهها داشته باشد
 بار تکرار شده1  مؤلفه تعیین خطمشی جانشینپروری با:تعیین خطمشی جانشین پروری-13
 این مؤلفه.از جمله مؤلفههای جدید استخراجی برای مدل طراحی الگوی جانشینپروری به شمار میرود
.)27(تنها در مطالعه آذر و سلیمانی تایید شده است
 بار تکرار بوده و از جمله مؤلفههای جدید1  مؤلفه ارزیابی کاندیداها دارای:ارزیابی کاندیداها-14
 این مؤلفه در مطالعه آذر و سلیمانی.استخراجی برای مدل طراحی الگوی جانشینپروری به شمار میرود
 ده اقدام را برای برنامهریزی جانشینی توصیه میکند که، سالیوان.)27(مورد تایید قرار گرفته است
سنجش عملکرد قبل و بعد از جانشینی یکی از این موارد میباشد؛ بدین مفهوم که جمع آوری شاخصهای
.)21( قبل و بعد از جانشینی به سازمان کمک خواهد نمود،عملکرد فردی
2  مؤلفه الزامات برنامهریزی دارای:الزامات برنامهریزی در راستای تحقق جانشین پروری-15
بار تکرار بوده و از جمله مؤلفههای جدید استخراجی برای مدل طراحی الگوی جانشینپروری به شمار
) نیز مورد تایید قرار2020(  این مؤلفه در مطالعات مهرتاک و همکاران و میرصفاریان و کالته.میرود
.)28(گرفته است
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Abstract
Faculty development based on entrepreneurship can lead to the evolution and promotion of
education and research domains in accordance to entrepreneurial goals. Then, it can be expected that
the output of these developments is innovative researchers and students who can define the problem,
provide creative solutions in line with business and industry goals, and continuously increase the
quality of activities and missions of the university. Faculty development based on entrepreneurship
approach is an attempt by the academic system to reform knowledge, attitude and skills of
professors through training, retraining, sabbaticals, scholarships and so forth in line with
entrepreneurial goals. To succeed in advancing the process of faculty development based on
entrepreneurship, a set of key factors should be identified. In this article, the researcher used theme
analysis to identify the factors affecting the faculty development based on entrepreneurship at the
University of Hormozgan. For this purpose, interviews with experts led to 71 basic themes as well
as 25 organized themes. Based on researcher’s deduction, five inclusive dimensions emerged:
individual development, organizational development, educational development, research
development, and professional development. Finally, scientific and operational recommendations
were made.

Keywords: Development, faculty, entrepreneurship, theme.
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Abstract
The main purpose of this study is to design a Curriculum Model for the Development of Elementary School
Teachers of the Iran's Educational System. This study uses a qualitative research approach and is conducted
based on the classical grounded theory. The statistical population consists of Faculty members and experts in
the field of Teachers development who were selected through snowball sampling. A total number of 21 people,
including 14 Faculty Members and 7 Teachers’ development specialists, were interviewed. Semi-structured
interviews were used to collect data. The data from interviews were analyzed during three stages of open,
selective and theoretical coding, and the conceptual model was formed based on the drawing of the ratio
between the main categories or elements of the Teachers development curriculum. The conceptual model was
formed as follows: causes and necessity (achieving the goals of the educational system, updating teacher skills,
complexity and flexibility teacher’s role, reform, teacher growth and improving students’ learning), principles
and conditions (teacher-orientation, continuity and sustainability, school- orientation and job- orientation,
content- orientation and basis of students’ needs), components (content, context and process), correlated factors
(personal, environmental, importance and priority, quantity, quality and time) and outcomes (teachers,
programs and students). To ensure validity and reliability, Guba and Lincoln approaches were used, including:
acceptability, transferability, reliability and verifiability. Finally, based on the findings and results, guidelines
for the implementation of the program are provided.

Keywords: Teachers’ development, curriculum model, elementary school, grounded theory
approach.
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Abstract
This study aims at identifying the necessary competencies for training advisors of Iranian stateowned enterprises. Therefore, international competency models were initially surveyed to agree over
a list of common competencies. Then, related academics and training officials were interviewed
through Delphi method to reach a unanimous consensus based on the requirements of state-owned
companies (purposeful criterion sampling). To establish credibility of the findings, the model was
submitted to the related experts three times to reach consensus on the final model. Based on the
findings, training competencies for state-owned enterprises may be categorized into foundational
(effective communication, industry knowledge, technology industry, seeing the big picture) and
technical (training needs analysis, instructional design, psychology of learning, training and
development strategies, learning and performance assessment, learning technologies, training and
development standards) ones.

Keywords: competency, training advisors, state-run enterprises
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Abstract
Given the importance and necessity of mentoring as a method for development of human resources
in Iranian organizations and the fact that the successful implementation of formal mentoring requires
a proper platform and organizational maturity, this study aimed to identify the prerequisites for the
successful implementation of a formal mentoring program. The statistical population of the research
was the university professors and the experts familiar with human resources development, especially
mentoring. A qualitative research method based on the paradigm of interpretivism was used. To this
end, after reviewing the mentoring literature, interview questions were made and validated. Then, 15
individuals with expertise in the area of human resources development, especially mentoring, were
selected by purposive sampling and interviewed. The interview transcripts were analyzed using
Braun and Clarke’s thematic analysis, and the prerequisites for mentoring were categorized in the
form of McKinsey 7S model. The results showed that factors such as learning-based culture, the
maturity of human resources processes, the financial strength of the organization and the existence
of a strategic vision in the organization are the main prerequisites for implementing a formal
mentoring program in organizations.

Keywords: Mentoring, Mentor, Mentee, Maturity, McKenzie 7S model.
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Abstract
The purpose of this study was to measure and compare the effectiveness of the three levels of
electronic performance support systems (intrinsic, extrinsic, and external) on improving employee
performance. The statistical population was 750 insurance agents of the Day Insurance Company.
Ninety participants were selected by cluster sampling, and randomly divided into three groups of
intrinsic, extrinsic, and external performance support systems. The participants’ performance was
assessed with a researcher-made questionnaire. In order to determine the validity of the
questionnaire, content validity, and to determine the reliability, the examiners reliability (correlation
coefficient 0.79) were used. Also, their efficiency was measured through their arrival and departure
time to the electronic environment of issuing insurance policies. The collected data was analyzed
using MANOVA. The results of the data analysis showed that the insurance agents with intrinsic
and extrinsic performance support systems had a better performance in comparison to the insurance
agents with external performance support system. In addition, participants with intrinsic
performance support system could perform their responsibilities faster than insurance agents of the
two other groups.

Keywords: Performance improvement, Efficiency, Performance support, Electronic Performance
Support System.
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Abstract
The main purpose of this study is to develop a competency model for managers in order to create
competitive advantage in organizations. This mixed methods study used exploratory approach in the
qualitative phase and descriptive-survey approach in the quantitative phase. Data in the qualitative
phase was collected through semi-structured interviews with 15 managers, experts and faculty
members selected by purposive sampling method until theoretical data saturation. To examine the
reliability of the qualitative data, a sample of transcripts was given to another expert for coding and
his coding results were compared with the researcher's coding; an intra-rater agreement of 86% was
obtained. In the quantitative phase, research data was collected through a researcher-made
questionnaire from 322 samples selected based on the Cochran method from the statistical
population of the managers of industrial and manufacturing companies in Qazvin Province. The
reliability of the questionnaire was confirmed with Cronbach's alpha coefficients; it was greater than
0.7 for all items. The research model is based on qualitative findings including the categories of
individual competence with 30 concepts, interpersonal competence with 15 concepts, managerial
competence with 18 concepts, professional competence of managers with 18 concepts, and
competitive advantage with 15 concepts. The Goodness-of-Fit of the model was confirmed using
structural equations. Managers' individual, interpersonal, managerial and professional competencies
were identified with specific concepts and subcategories for each category, and their effects on the
competitive advantage were examined individually. The results show that they had a significant
effect on competitive advantage in organizations.

Keywords: Managers' competencies, competitive advantage, industrial and manufacturing
companies
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Abstract
Discarding outdated knowledge in the organization is really important for replacing new knowledge,
making changes in the organization, and adapting the organization to the current conditions. For this
purpose, the effect of the unlearning context of organizational innovation with the mediating role of
human capital in Razi University was investigated. In this study, Sagara-Navarro’s umlearning and
human capital questionnaire (2017), as well as Young and Ahmed Organizational Innovation
Questionnaire (2004) were used. The study population included 585 individuals of Razi University
staff of whom 230 were selected as a sample using the Morgan table. The collected data were
analyzed by partial least squares method in SmartPLS software. Unlearning context has a positive
and significant effect on organizational innovation. The results revealed the significant relationship
of unlearning context and organizational innovation with the human capital effectiveness. In order to
provide innovative services, university managers and staff should discard their old knowledge and
use new and updated knowledge. Therefore, adopting an innovative approach in universities leads to
improving the competencies of human resources, science, and technology. This effect will
eventually lead to improved economic status and a step for changing the university's approach
towards a third-generation entrepreneurial university.

Keywords: Unlearning context, Organizational Innovation, Human Capital Effectiveness, Third
Generation University.
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Abstract
The Professionalism of education principals is consistently one of the most important factors in the
quality of education. Professional principals are able to provide the basis for teaching effectively
despite resource and environmental constraints. The purpose of this study was to identify factors
affecting the professional development of school principals of secondary schools in South Khorasan
province using futures studies approach. On the basis of the purpose, this study follows applied
research; on the nature of the research, it is an explanatory research that has been done by a mixedmethods; a sequential exploratory design. The population of the study included all the managers of
the education staff in South Khorasan province. In order to perform the qualitative part of the
research, 18 people were selected as participants using purposive sampling method. The statistical
population of the quantitative part of the research included all principals and deputy principals of
secondary schools in South Khorasan province. 201 people were selected as the statistical sample
using the simple random sampling method and Cochran's sample size formula. To collect the data, a
semi-structured interview and a researcher-made questionnaire were used. The validity of the
measurement instrument was confirmed using inter-coder agreement method in the qualitative part,
and convergent and divergent validity in the quantitative part. Additionally, the reliability of the
researcher-made questionnaire was confirmed based on three criteria including factor loading
coefficients, Cronbach's alpha (0.81) and compositional reliability (0.87) using software.
MAXQDA10 and Smart PLS3 software were used for data analysis. The results of the qualitative
part of the research showed that professional development model of schools includes 39 open codes,
6 axial codes and 3 selective ones. The results of the quantitative part of the research showed that
the factors affecting the professional development of schools could be classified into three
dimensions (individual, organizational and environmental dimensions), 6 components (managerial,
communicative, behavioral, psychological, religious, environmental and contextual factors) as well
as 39 indicators. Among these factors, the organizational dimension (0.62) is the most influential
key factor in the professional development of school principals. Therefore, based on the findings of
this study, in order to plan for improving professional development of managers in the future the
organizational components must be considered first.

Keywords: Professional development, school administrators, futures study, education
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Abstract
Needs assessment is the first step in the process of designing learning and development programs for
human resources soft skills which requires precision to increase their effectiveness. This study
addresses the needs assessment of learning and development programs for human resources soft
skills in public organizations. Failure to attend to the essential differences between soft and hard
skills in the needs assessment stage creates problems in later stages of the personnel development
process. Accordingly, at first, the components of human resources soft skills were identified using
the systematic review method. Then, other components of the needs assessment were identified
through conducting semi-structured interviews with 23 experts in the area of human resources soft
skills training and development, and content analysis. After that, the findings of the content analysis
were validated using the Delphi method and descriptive statistics; maximum consensus among the
panelists confirmed the results. Finally, soft skills were identified in two categories of individual and
social ones with 20 components. Needs assessment components were identified with two main
themes, four subthemes and eight codes. Public organizations’ failure to pay attention to soft skills
reveals the need to design appropriate programs. It is also worthwhile that job descriptions contain
an organized set of soft skills in the needs assessment stage, and that managerial and non-managerial
jobs are defined in terms of the kind of their need for soft skills.

Keywords: Needs assessment, components, learning and development, soft skills.
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Abstract
Human resources empowerment is currently considered as an essential process in leading
organizations. Given the variety of definitions and interpretations of human resources
empowerment, one of the basic needs of the third millennium organizations is the development of a
valid and practical model. Therefore, the present study aimed to develop a human resources
empowerment model in the Iran National Standard Organization. To this end, a mixed methods
approach was used. Also, the present study is an exploratory, survey, causal, applied and
fundamental research in terms of the purpose and method. The research statistical population
consists of the staff of the Iran National Standards Organization as well as experts and academics in
the area of human resources empowerment and human resources managers of the Iran National
Standards Organization (n=400). In the first step, the categories were extracted by interviewing
human resources managers and human resources empowerment experts of the Iran National
Standards Organization to develop the model. Then, the research questionnaire was distributed
among employees of the organization; 302 questionnaires were returned (response rate of 75.5%)
and analyzed. The results obtained from the analysis revealed the importance of relationships and
components of the proposed model.

Keywords: Human Resources Management, Human Resources Empowerment, Iran National
Standards Organization, Productivity
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Abstract
In order to develop and improve human resources, it is necessary to identify the training needs of
employees appropriate to each job. The competency approach determines what is needed for
successful performance. The purpose of this study is to assess the educational needs of justice staff
in Zabol based on competency analysis. This research is applied in terms of purpose and is
descriptive-survey in terms of data collection method. According to the statistical population of
Zabol justice staff with 79 people all members were selected as the sample of the study because of
the small population size. The researcher questionnaire is based on Boyatzis’ model (1986). Its
validity was verified by content method using the opinions of professors and organizational experts.
Also, the reliability of the questionnaire was obtained through Cronbach's alpha method (0.91).
Descriptive statistics (demographic data analysis of statistical sample) and inferential statistics
(Kolmogorov-Smirnov tests, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and onesample t-test) were used to analyze the data. The results of the research indicate the identification of
educational needs of justice staff in Zabol city in three dimensions of knowledge and awareness,
skills and personal characteristics in the form of 10 components including problem solving skills
(3.158), individual competencies(3.131), awareness (3.067) ,leadership skills (with the average of
3.027), communication knowledge (with the average of 2.983), personality and value traits (with
the average of 2.963), technical knowledge (with the average of 2.825), reasoning knowledge (with
the average of 2.717), information knowledge (with the average of 2.711), emotional skills and
social interactions (with the average of 2.517).

Keywords: Training needs assessment, staff training, competency approach
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Abstract:
This study aims to provide a model of human resources development in the municipality of Shiraz.
The research is an applied-developmental research in terms of its purpose, and it is a cross-sectional
survey study regarding the data collection method. An exploratory mixed methods design has been
used to achieve the goal of the research. The statistical population in the qualitative section includes
professors of human resources and managers with experience in the Municipality of Shiraz.
Sampling was done in a purposeful way and theoretical saturation achieved after interviewing with
15 people. The statistical population of the quantitative part also includes 3400 employees of Shiraz
municipality, which was estimated to be 345 people using Cochran's formula. The required sample
size was provided by stratified sampling method in four regions of Shiraz. Interviews and
questionnaires were used to collect data. The underlying categories of human resources development
were identified by thematic analysis method and the final model was validated through partial least
squares method. Qualitative data analysis was done using Maxqda software and quantitative part
was done with Smart PLS. The results have shown that inclusive categories are categorized in the
form of strategic, educational and developmental factors. Strategic marketing factors are
organizational factors that form the basic elements of the model. The organizing categories of
strategic factors include human resource management strategy and employee performance
management. The organizing categories of educational factors also include organizational needs
assessment, human resources needs assessment, and human resources training. In addition, the
organizational categories related to growth and development include professional and perceptive
development of employees as well as human resources development.
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