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چکيده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیران در سازمان صننای داناا انجنار ترا نه
است .روش پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر زمینهیابی م غیرها ،پیمایشی -اک شاای و از نوا پژوهش
آمیخ ه است .در بخش کیفی ،با انجار مصاحبه نیمه ساخ اریاا ه با  1۱نفنر از خبرتنان داد هنا تنردآوری و
تجزیهوتحلیل داد ها در سه مرحله کدتذاری باز ،کدتذاری محوری و کدتذاری ان خابی انجار پذیرات که
در آن 976 ،کد مفهور اولیه 219 ،مفهور و  23مقوله الگو اس خراج شد و بهمنظور سنجش روایی و پاینایی
کدتذاریها از روش اع باریابی مشارکتکنندتان اس فاد شد .در بخش کمی ،با جامعنه آمناری  7۱7نفنر و
نمونه آماری (با اس فاد از ارمول کوکران)  27۱نفر مورد بررسی قرار ترانت .ابنزار تنردآوری داد هنا در
مرحله کمّی ،پرسشنامهای پژوهشگر ساخ ه با  63تویه طراحی شند رواینی پرسشننامه بنا اسن فاد ازنظنر
خبرتان تأیید و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ  7/7۸محاسبه شد .درنهایت بنر اسناا ابعناد احصنا
شد الگوی موردنظر با نگا بر الگوی پارادایمیک اش راوا و کوربین ارائه شد و مهمترین عوامل منؤثر بنر
توسعه مدیران شامل :مشنارکت و تعهند مندیران ،قنوانین و اسنناد باالدسن ی ،رهبنری ،منناب و امااننا ،
ارهنگسازمانی ،عوامل انگیزشی ،راهبردهنای کبن وکنار ،محنیط ینادتیری و توسنعه ،ان خناد مندیران،
نظار های سازمانی پش یبان شناسایی شدند که مشارکت و تعهد مدیران باالترین رتبنه و نظنارهنای پشن یبان
کم رین رتبه را کب

کرد اند.

کليد واژهها :مديران ،توسعه ،عوامل اثرگذار ،نظريه دادهبنیاد
 . 1دانشجوی دک ری مدیریت آموزش دانشاد علور تربی ی دانشگا آزاد اسالمی واحد رودهن ،نویبند مبئول
رایانامهrashvandharanaki@gmail.com:
 . 2اس ادیار وعضو هیئت علمی دانشگا ازاد اسالمی واحد رودهن
 .3دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگا آزاد اسالمی واحد رودهن

مقدمه
اازایش کارایی سازمانها درترو اازایش کارایی مناب انبانی اسنت و اانزایش کنارایی
مناب انبانی درترو آموزش و توسنعه کارکننان و ایجناد را ارهنای مطلنود بنرای انجنار
مواقیتآمیز مشاغل است.
در عصننر رقابننتآمیننز کنننونی ،آمننوزش و توسننعه کارکنننان یاننی از ضننرور هننای
اصلنامه علمی مطالعا

اج نادناپذیر برای بقا  ،ماندتاری و تب رش اعالینتهنای سنازمانهنا و ح نی جوامن و
کشورهاست .آموزش و توسعه یای از مهمتنرین و اساسنیتنرین ابزارهنایی اسنت کنه بنه
سازمانها این ارصت را میدهد که با ایجاد ارصتهای ینادتیری و توسنعه ،ظراینتهنا و
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قابلیت های کارکنان را در جهت دس یابی بنه اهنداف انردی و سنازمانی اانزایش داد و بنا
ارتقا مهار ها و توانمندیها و شایب گیهای آنان ،سنازمان خنود را تبندیل بنه سنازمانی
یادتیرند  ،چاالک و انعطافپذیر کنند که پیوس ه و همراسن ا بنا تغیینرا
بهسوی ااقهای جدید در دنیای کب وکار حرکت میکنند
نیروی انبانی هموار بیانگر ثرو

(موسوی مح

شن ابند محیطنی
.)1369 ،

واقعی یک ملت هب ند و هدف هرتوننه تنالش در

جهت آموزش و توسعه باید در آن م مرکنز شنود .انبنان قنادر اسنت در کبن

داننش و

معرات و اراتیری مهار های بیشمار ،اس عدادها و تواناییهای خنود را پنرورش دهند و
ازاینرو راهبرد توسعه مناب انبانی همرا بر دیگر راهبردها اولویت دارد (دلگشایی.)2717 ،1
بر همین اساا برخی از تعاریف ارائه شد از سوی پژوهشگران در خصوص توسعه به
شرح جدل ذیل ارائه میشود.
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1. Delgoshaee

جدول شماره ( )0تعاريف توسعه از منظر پژوهشگران
ردیف

نویسنده

سال

مفهوم

1

کی ز

2771

توسعه

2

رابر

ارهی
بوزنجانی

13۸6

توسعه
مدیریت

تعریف مفهومي
توسعه در سازمان عبار

است از اک باد منظم و سامانمند مهار ها

مقصود از توسعه مدیریت ایجاد سازمان یادتیرند است که در آن اانراد
با دانشاندوزی ،صرف انرژی و تحریک قو خالقیت خنود بنه اهنداف
توسعه نیروی انبانی عالو بر اازایش مهنار هنای نینروی انبنانی از

توسعه
3

جزنی

1363

نیروی
انبانی

طریق آموزش ،بر توسعه مهار ها و توسعه شغلی نیز م مرکز است کنه
این تمرکز باید سب

بهبود عملارد اردی و سنازمانی شنود ،هندف از

ارتقا نظار جام آموزشی این است که بنا برنامنههنای آمنوزش ضنمن
خدمت ،میانمد

و بلندمد

ب واند توسنعه شنغلی ،بهبنود عملانرد و

توسعهسازمانی را به ارمغان آورد.
توسعه مدیران شامل مهار ارتباط شفاهی و ک بی ،حماینت از ینک محنیط
م نوا و اراتیر ،تیمهای پیشرو ،حل مبائل و تصمیمتیری ،پیشبیننی آینند ،

ویبینبای

2716

توسعه
مدیران

0

تفار اس راتژیک و برنامهریزی ،مدیریت تغییر ،درک نقشهای منحصربهانرد
و مبئولیتهای مدیریت سازمان ،مشنخ

کنردن مهنار هنای الزر بنرای

اثربخشی عملارد هیئتعلمی ،دانشجویان و ذینفعنان خنارجی ،آمنوخ ن از
تجربههای تذش ه و تأمل در مورد را ارهای آیند  ،مشاور و بازخورد بنرای
بهبود عملارد ،بورا تحصیلی میشود.
شایب گی را خصیصه بنیادی یک شخ

اسپنبر و
۱

سپنبر

1663

دانب ه که با عملارد عنالی و
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راهبردی سازمان شال میدهند.

یا مؤثر مرج رابطه علی دارد .وی اع قناد دارد کنه شایبن گی در پنن
شایب گی

قال
مهار

قرار میتیرد که شامل انگیز ها ،ویژتیها ،خود مفهومی ،داننش و
است.

آموزش مجموعه ای از اعالیت های هدامند ،از پنیش اندیشنید شند و
عباا
9

زادتان و

1376

طرحریزیشد ای است که با هندف اانزایش رانا و اثربخشنی انرد و
آموزش

ترکزاد

سازمان بهطور مداور و نظار مند به بهبود و ارتقا سطح دانش ،مهار ها
و نگرش های معطوف به بهبود عملارد شنغلی حنال و آینند کارکننان
میپردازد.

آرمب رانگ
7

1361

مدیریت
عملارد

مدیریت عملارد ارایند ایجناد درک مشن رک از ن نای منورد ان ظنار و
توسعه مناب انبانی است ،به طریقی که اح مال دس یابی به ن ای تواانق
شد را در کوتا و بلندمد

اازایش داد.
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بيان مسئله
مدیران هموار نقشی مهم و حیاتی در سازمانها ایفا میکنند .تأثیر مندیران برجبن ه در
کب

سود و مواقیت ،امروز بهخوبی در ببیاری از سازمانهای مواق بارز و آشاار است.

از سوی دیگر ،پاسخ سری به تهدیدها و ارصتهای عصنر حاضنر ،مندیران را بنه عناملی
حیاتی در مبائل سازمانها مطرح ساخ ه است که بر این اساا ،نیاز سازمانهنا بنه مندیران
اصلنامه علمی مطالعا

شایب ه را بیشازپیش آشاار کنرد اسنت بننابراین سنرمایهتنذاری در آمنوزش و توسنعه
مدیران امری ضروری و حیاتی بهشمار میرود (غفاری.)1363 ،
در سالیان اخیر تمایال

جدی نببت به توسعه حرانهای مندیران ارشند شنال ترا نه
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است .برای نمونه ،توسعه مدیران ارشد را رویارد منظم ،یاپارچنه و برنامنهرینزیشند ای
میداند که برای اثربخش کردن برنامهها و راهبردها به کنار ترا نه منیشنود (توراکنو.)2719 ،1
طیف تب رد ای از برنامههای مراکز توسعه حراهای را که برای کمک به ایفای نقنشهنای
مورد ان ظنار از مندیران اجنرا منیشنود ،در زمنر اعالینتهنای توسنعه مندیران تعرینف
میکند(سن را.)271۸ ،2
آموزش و توسعه مدیران در سازمان صنای دااا هموار با اراز و نشنی هنای مخ لفنی
روبرو بود است و یای از دوران برجب ه آموزش و توسعه مدیران در آن سازمان در سنال
 13۸7با حضور مدیرعامل وقت با موضوا طرح توسنعه و پنرورش یاصند مندیرعامل بنا
اس فاد از رویاردهای نوین یادتیری در دس ور کار قرار ترات که پس از جابجایی ایشنان
ارایندهای طراحی و پیشبینیشد مباو

و مجدداً از روشهای سنن ی اسن فاد شند .بنر

همین مبنا ،در این پژوهش ،شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیران بنهصنور

نظنارمنند و

ارایندی موردتوجه قرار ترا ه تا ضمن بررسی راهبردها ،ساخ ار سازمانی ،شایبن گیهنای
مدیری ی ،نیازهای آموزشی و توسنعهای ،بنا بهنر تینری از رویاردهنای ننوین ینادتیری و
توسعهای نببت توسعه شایب گیهای مورد ان ظنار اقندار تنا زمیننههنای الزر را در تحقنق
اهداف سازمانی سازمان صنای دااا در عرصههای مخ لف کب وکار مهیا کرد.
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1. Torraco
2. Centra

لذا با عنایت به موارد اوق این سؤال مطرح میشود که شناسایی عوامل مؤثر بنر توسنعه
مدیران کدامند؟
اهميت و ضرورت انجام پژوهش
توسعه مدیران ارایندی است که به سازمان کمک میکند که با بهر تینری از روشهنا و
توانمند شدن مدیران موجبا

تحقق اهداف سنازمانی را ممانن و سنازمان را از جنذد و

اس خدار مدیران خارج سازمانی بینیاز می ترداند .اینن امنر ،تالشنی در جهنت بناال بنردن
اثربخشی مدیریت از طریق ارایندهای یادتیری برنامهرینزیشند اسنت .توسنعه مندیریت،
ارایندی جام است که طی آن مدیران در مبیر اثربخشی رشد یاا ه و تربیت میشوند.
درواق حیا سازمانی هیچیک از مدیران ابدی نبود و تایه محض بر مدیران کننونی مغنایر
با آیند نگری و برنامهریزی صحیح برای حیا یک سازمان است بنابراین مدیران عالقهمنند بنه
تعالی سازمان باید پرورش مدیران را در دس ور کار خود قرار دهند (طاهری بروجنی.)13۸2 ،
بهطور خالصه ،مهمترین ضرور های انجار این پژوهش عبارتند از:
 لزور طراحی و اجرای برنامههای آموزشی-توسعهای مدیران سازمان صننای داناا بنر
اساا شایب گیهای محوری و با بهر تیری از روشها و رویاردهای نوین علمنی و
نظارمند (آمنوزش هنای حضنوری و غیرحضنوری ،قراردادهنای پژوهشنی (ترننت)،
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رویارد علمی موجبا

رشد و توسعه شایب گیها و توانمنندیهنای مندیران را مهینا و بنا

قراردادهای یادتیری ،مربی تری ،من ورینگ ،توسعه اردی ،ان قال تجربه ،ارائه بازخورد
سازند )
 لزور شناسایی عواملی که بنر طراحنی و اجنرای توسنعه شایبن گیهنای مندیری ی و
رهبری مدیران سازمان (مهار های رهبری ،تصمیم تیری ،ارتبناط منؤثر ،کنار تیمنی،
برنامهریزی ،نظار

و کن رل ،مدیریت زمان ،ویژتنی هنای شخصنی ی و )...در جهنت

ایفای نقش درست مدیران و ایجناد آمنادتی در آننان بنهمنظنور ان صناد در مشناغل
مدیری ی باالتر اثرتذار هب ند.
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ازاین رو ،اجرای پژوهش حاضر به عنوان یک ضنرور

و النزار جهنت دسنتینابی بنه

اهداف سازمانی اج نادناپذیر است.
اهداف پژوهش
ن شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیران سازمان صنای دااا
اصلنامه علمی مطالعا

ن تعیین وضعیت موجود عوامل شناساییشد در سازمان
ن رتبهبندی عوامل شناساییشد
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سؤاالت پژوهش
ن مؤلفههای اثرتذار بر توسعه مدیران در سازمان صنای دااا کدمند؟
ن وضعیت هریک از عوامل و مؤلفههای شناساییشد در سازمان چگونه است؟
ن اولویتبندی عوامل و مؤلفههای مؤثر بر توسعه مدیران چگونه است؟
پيشينه نظری و تجربي تحقيق
پیشینه نظري
ضرورت مديريت در قرآن
قرآن کریم ضرور

مدیریت را در موارد توناتون و با اشاال و شیو های خاصی بینان

می دارد تا جامعه بشری را به این اصل اساسی م وجه سازد .مطالعه در داس آنهای قرآنی کنه
حامل سرتذشت پیامبران بزرگ و مردان برجبن ه تناریخ اسنت ،بنهطنور مانال در داسن ان
حضر

ابراهیم (ا) موضوا امامت و رهبری ابراهیم(ا) جایگا ویژ ای دارد.

« وَإِذِ ابْ َلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِاَلِمَا ٍ اَأَتَمَّ هُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّنااِ إِمَامانا قَنالَ وَمِنن
ذُرِّیَّ ِی قَالَ الَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»« 1و آنگا که خداوند ،ابراهیم را بنه اننواا ارمآنهنا
آزمایش کرد و با سرارازی از آزمایش بیرون آمد ،از جان

خداوند به او تف ه شد :من

تو را به امامت و مدیریت مردر برتزیدر .ابراهیم تفت :آیا این پیشوایی به ارزندان من
232
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خواهد رسید؟ ارمود :اتر دارای صالحیت باشنند ،وترننه امامنت و مندیریت منن بنه
س مگران نمی رسد».
آن روز که حضر
مد

موسی

(ا)

در یک مأموریت خدایی عازر کو طنور بنود و بنرای

چهل روز از قور بنی اسرائیل ااصله می ترات ،برادرش هارون را به عنوان جانشین

خود در میان آن مردر معرای کرد و مدیریت و رهبنری امنت خنود را بنه او سنپرد تنا
ألَخِیهِ هَارونَ اخلُفنِی اِی قَومِی» « موسی به برادرش هارون تفت :تو در میان قنور منن
جانشین باش».
همچنین ،خداوند مدیریت برجهان را تا جایی ارج مینهد که به مدیران مدبر سوتند یاد
میکند (حیدری.)13۸۸ ،
با عنایت به آیا

قرآن کریم مالحظه می شود که داش ن شایب گی ،صالحیت و اهلینت

برای مدیران جهت ان خاد و ان صناد آننان در مناصن

مندیری ی و همچننین آمنوزش و

توسعه مدیران به منظور بر عهد ترا ن مشاغل مدیری ی که در قرآن کریم از آن بنه اماننا
الهی تعبیر شد است ،مورد تأکید مؤکد قرار ترا ه است.
توسعه مديران
در بررسی ادبیا

توسعه ،اصطالحا

مرتبطی نظیر توسعه کار ،توسنعه منناب انبنانی،
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تداخل در مبئولیت ها ایجاد نشود و شیراز جامعه از یادیگر نپاشند « .وَ قَنالَ مُوسَنی

آموزش مداور ،یادتیری مادارالعمر و ...یاات میشود .این واژ هنا ازنظنر معننی همپوشنانی
داش ه و توسط ااراد مخ لف بهصور

م فاوتی تعریف شند انند کنه در زینر بنه برخنی از

مهمترین تعاریف آن پرداخ ه شد است.
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جدول شماره ( )0خالصه نظريههاي حوزه مديريت در زمینه توسعه مديران
ردیف
1

صاحبنظران
لیو

1

سال
2716

مؤلفههای مرتبط با توسعه مدیران
اازایش آتاهی از نظار آموزش عالی ،آموزش و نوآوری
ایجاد یک الگوی صالحیت هنای رهبنری جهنانی ،تأکیند بنر تحنول شخصنی،

2

اسلند و
همااران

اعالیت های یادتیری تجربی ،روش های ینادتیری تعناملی ح نی در دور هنای
2716

مجازی ،انجار پروژ هنای عملنی و واقعنی ،ارزینابی صنالحیتهنای رهبنران،

اصلنامه علمی مطالعا

ارصتهای بازتاد خود ،تجربههای بینالمللی ،تعامل با رهبران موانق جهنان،
ارزیابی برنامهها ،بهبود مب مر ،یادتیری زبان انگلیبی

3
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0
۱

تودرزی و
سلطانی
بی س

2

1367

3

میان انردی و ارتبناطی ،شایبن گی هنای عمنومی سنازمانی و شایبن گیهنای
تخصصی دانشگاهی

271۸

نوالن ارانز و
الدویک

شایب گی اثربخشی اردی ،شایب گیهای دانشی و دانشگاهی ،شایبن گیهنای

271۸

اع ماد ،حمایت ،راهنمایی ،کارآارینی ،پیروی و تصمیمتیری ،ارائه آموزشهای
باکیفیت ،حمایتهای مالی ،پژوهش و بورا تحصیلی
کارتا های آموزش رهبری ،خودارزیابی ،تعامال  ،مشاور به هم اینان ،پنروژ
خدما

مش رک ،خودآتاهی

اروتنننی ،اح ننرار و وانناداری ،اع منناد ،مهننار

ارتبنناط ،مشنناور شننغلی و

توانمندسازی ،تدریس جدیند ،تبنهیل ینادتیری و توانمندسنازی دانشنجویان،
9

ایلدا 0و
همااران

271۸

اع مادبهنفس ،حذف محدودیتها در یادتیری ،ارتباطا

اثنربخش و هماناری

با دانشجویان و بهبود تجربههای یادتیری دانشجویان ،بورا تحصیلی ،بودجنه
و مناب برای اجرای طرح تغییر ،ایجناد جوامن بنینرشن های ،پنذیرش هوینت
بهعنوان یک رهبر آموزشی
برنامهریزی و توسعه دور های آموزشنی ،توسنعه کیفنی آموزشنی ،تبنلط علمنی و
نظریهای ،توسعه آموزش مجنازی ،توسنعه پنژوهشهنای کناربردی ،توسنعه کیفنی

7

جوانک لیاولی
و همااران

پژوهشها ،برنامه رینزی آمنوزش بنالینی ،ارزشنیابی آمنوزش بنالینی ،توسنعه کیفنی
1369

آموزش بالینی ،رهبری تغییر ،مهار مذاکر و حل تعارض ،مندیریت کنار تروهنی،
مدیریت انگیزشی ،مهار ارتباطی ،توسعه راهبردی تنرو  ،مندیریت منناب انبنانی،
مهار تصمیمتیری ،مدیریت مالی و توسعه کارآارینی ،توسنعه مندیریت سنازمانی،
مدیریت بر خود ،نوآوری ،اخالق حراهای و توسعه مهار های ذهنی
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Liu
Bates
Nolan. Arañez
Fields.J, Kenny

1.
2.
3.
4.

ردیف

صاحبنظران

مؤلفههای مرتبط با توسعه مدیران

سال

بینش اس راتژیک ،ارزیابی ان قادی ،اع باربخشی برنامه ها ،آمادتی شغلی ،پویایی
سیمیلر

۸

1

2719

تننرو  ،مبننئولیت منندنی ،را ننار شخصننی ،خودآتنناهی و توسننعه ،یننادتیری و
اس دالل ،ارتباطا

عبدالهی و

6

همااران

11

پریبفوتبت و
همااران

3

2711
2717

شایب گیهای شخصی ی و اخالقی ،ادراکی ،تعنالی طلبنی ،بنین انردی ،اننی و
شغلی ،کب وکار ،مدیریت عملارد ،تفار اس راتژیک و تصمیمتیری
تأیید ارزش های سازمان ،تعیین اهداف ،ایجاد و حفظ اع ماد ،ایجاد انگیز  ،حل
مبائل ،نمایندتی سازمان ،عملارد مناس
ارایندی که موج

بهعنوان یک مدیر ،خودتوسعهای

اازایش مهار  ،انگیزش و مشارکت اعضنای هیئنتعلمنی

در دانشگا ها میشود.
ارایندی نهادی است که نگنرشهنا ،مهنار هنا و را نار اعضنا را در راسن ای

12

روساو

13

۱

0

2717

قابلیت ها و کارایی بیش ر در جهت تأمین نیازهای دانشجویان ،نیازهنای خنود و
نیازهای سازمان م بوا اصالح کند.

10

1۱

ایوانز

2717

دپبن و
همااران

9

هوشی سادا
و همااران

271۸

آموزش وارتقا مهار ها برای کب مواقیتدرنقش رهبریدرمحیطهای علمی
ارآیندی که باعث ارتقا مهار های اردی ،تواناییها ،دانش ،دید اس راتژیک و
ایجاد شباههای آموزش رهبری میشود (ارا تحلیل).
یک شیو مدیری ی بر اساا البفه بهبود مداور ارآیندها بهوسیله هم کاهش

271۸

اعالیتهای ااقد ارزشاازود هنم اانزایش ارزش بنرای مشن ری ،تغییرپنذیری
ارآیند و شرایط کاری ضعیف است.

با توجه به تعاریف ارائه شد در جدول انوق از سنوی پژوهشنگران در زمیننه توسنعه
مدیران ،بهویژ تأکید آنان بر داش ن الگویی بنرای توسنعه ،تعناریف شایبن گیهنای منورد
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17

تاندرمن

2

1360

و تعامال

بین اردی و مشاور تحصیلی

ان ظننار در ان خنناد و ان صنناد منندیران ،توسننعه و توانمندسننازی آنننان بننا بهننر تیننری از
رویاردهای مخ لف یادتیری و توسعهای مانند ،کار تروهنی ،مربنیتنری ،توسنعه انردی،
آموزشهای حضوری و غیرحضوری ،توسعه آموزشهنای مجنازی ،اانزایش مهنار هنای
مخ لف مدیری ی ،انگیزش ،مشارکت در سطح سازمانها ،اجرای پژوهشی جهنت شناسنایی
1. Seemiller
2. Gunderman
3. Perez. Foguet et al
4. Roscoe
5. Evans
6. Dopson& et al

23۱

عوامل مؤثر بر توسعه مدیران در سازمانها در قال

رویاردی علمی و نظارمند مورد تأکیند

قرار ترا ه است.
پیشینه تجربي
خود تأثیر عوامل مخ لنف بنر

پژوهشگران زیادی در داخل و خارج کشور در مطالعا
اصلنامه علمی مطالعا

توسعه مدیران را مورد مطالعه و پژوهش قرار داد اند که در جدول زیر ن ای برخنی از اینن
پژوهشهای انجارشد مورد بررسی و مقایبه قرار ترا هاند:
جدول شماره ( :)3نتايج پژوهشهاي داخلي و خارجي انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه
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ردیف
1

صاحبنظران

کمالی راد و
همااران

سال

1366

یافتهها و نتایج

عنوان پژوهش

وجوه اشتراک

وجوه افتراق

م غیننر زیرسنناختهننا،

 -تنندوین الگننوی

ارزشهننای اسننالمی و

اصلی پنژوهش بنا

شناسننایی عوامننل

محیط بر پیشرات ایراننی

-تدوین الگوی

نگننناهی نظنننامی

مننؤثر بننر توسننعه

اسالمی مناب انبانی تنأثیر

 -توسننعه شایبنن گیهننای

(نظارمند) به توسنعه

(پرورش) اسنالمی

مبن قیم دارد همچننین

مدیری ی

(پننرورش مننناب

ایرانی مناب انبانی

مشنخ

شند پیشنرات

 -نقننش عوامننل محیطننی و

انبنانی در بخنش

در بخش دول ی بنا

ایرانی اسالمی بر همبویی

پیرامننونی بننر آمننوزش و

دول ی بنا محورینت

نگا آیند پژوهی

و همبنویی بنر بروننداد

توسعه مدیران

سیاستهای 11تانه
نظار اداری ابالغنی

منناب انبنانی در بخنش

مقار معظم رهبری)

دول ی تأثیر مب قیم دارد.
در ایننن پننژوهش  9معیننار
اصلی مورد بررسی ،در دو
تننرو کارکنننان دانشننی،
شناسننننننننایی و
اولویننننتبننننندی
معیارهای اثرتنذار
2

ابراهیم رج
پور

1366

بننر مبننیر شننغلی
کارکنان دانشنی بنا
اسن فاد از الگننوی
تحلیل شنباه هنای
اازی

ترتی

تأثیرتذاری معیارها

بر مبیر شغلی همانند بود
اسننت .شایبنن گیهننای
اخ صاصی دارای بیشن رین
اهمیننت در مبننیر شننغلی
کارکنننان دانشننی هننر دو
ترو بود است و پسازآن
بنه ترتین معینار ارزیننابی
عملاننرد ،ویژتننیهننای
مزیننت سنناز ،دور هننای

239

آموزشننی ،سننابقه کنناری و
تحصیال قرار داش ند.

تمرکننننز بننننر توسننننعهشایب گی هنای اخ صاصنی
مبنننیر شنننغلی ارزینننابی

تحصیال

عملارد

کاری

 اسنن فاد از رویاردهننایمخ لف یادتیری

و سابقه

ردیف

صاحبنظران

سال

عنوان پژوهش

یافتهها و نتایج

وجوه اشتراک

وجوه افتراق

ن ای حاصل از پنژوهش

3

ماندانا و
همااران

1369

ارائه الگوی توسعه
حراننهای منندیران
بالینی

حراه ای به عنوان الگویی

حراهای مدیران

بننننرای برنامننننههننننای

 -توسعه هدایت آموزشی

توسننننعهای حراننننهای

-توسعه هدایت پژوهشی

مدیران ترو های بنالینی

-توسنننعه مهنننار هنننای

در دانشننگا هننای علننور

مدیری ی و رهبری

پزشای مورد تأکید قرار

خود توسعهای

توسنننعه هننندایت
بالینی
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ترو های آمنوزش

ابعاد شنش تاننه توسنعه

-ارائنننه الگنننوی توسنننعه

ترات.
طراحی و تدوین الگوی
آموزشنننی و توسنننعهای

ارزادنیا و
0

ارائننه چننارچوبی

همااران

136۱

سوبا و همااران

2716

بننرای آمننوزش و
توسننننعه مننننناب
انبنننننننننانی در
پروژ های پیچید

کارکنان

 -طراحی و تدوین الگنوی

اسنننن خراج نیازهننننای

آموزشی و توسعهای

آموزشنننننی از منننننناب

-تأکید بر مفاهیم نیازسنجی،

چندتاننننه بنننا راهبنننرد

توسعه اردی

چندتانه و هدف محور،

 -آموزش های حضنوری و

طراحی آموزشی نظار مند

غیرحضوری

و انعطاف پنذیر ،تندوین

-ارزشنننننیابی اثنننننربخش

طننرح توسننعه اننردی،

آموزشی

ارزشیابی مب نی بر هدف
و عملارد
 تأکیننند بنننه ایجننناد ورا اندازی مرکزی منظم و
رسمی تحت عنوان مرکز
بالندتی در دانشگا ها
تعینین مؤلفنههنای
۱

بالننندتی حراننهای
اعضای هیئتعلمی
دانشاد های علور
تجربی

 -اس فاد از م خصصنین

 -اجنننرای برنامنننههنننای

ایجاد و را انندازی

در حنننوز بالنننندتی و

آموزشی

مرکننزی منننظم و

مدیریت مناب انبانی تنا

 -سنننننجش اثربخشننننی

رسنننمی تمرکنننز

ب وان به طور اثنربخش و

آموزشها

صنرف بنر اعضننا

منظم و برنامه ریزی شند

 -اس فاد از م خصصین

هیئتعلمی

بننه اجننرای برنامننههننای
بالنننننندتی اعضنننننای
هیئنننتعلمنننی همنننت
تماشت.
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ردیف

صاحبنظران

سال

9

رانیو تارک

2710

7

ودلیک

2712

یافتهها و نتایج

عنوان پژوهش

وجوه اشتراک

وجوه افتراق

برنامننههننای آموزشننی و
توسعه ای اجراشد برای
کارکنننان در بانننکهننای
بخش دول نی منجنر بنه

اصلنامه علمی مطالعا

ااننننزایش کننننارایی و

-تأکید بر مفاهیم نیازسنجی،

بررسننننی تننننأثیر

اثربخشننی آنننان شنند ،

توسعه اردی ،مربیگری

آمنوزش و توسننعه

همچننننننین ارتقنننننا

-آموزشهای حضوری

بنننننر کارکننننننان

مهننار هننای کارکنننان و

-اانننزایش کنننار آینننی و

بانک هنای بخشنی

انجار اثربخش و درست

اثربخشی

دول ی

وظایف کارکنان ناشی از
تنننأثیرا

برنامنننههنننای
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آموزشنننی و توسنننعهای
اجرا شد بود است.
توسنننننعه و رهبنننننری
ارتقا یاا ه مدیران بخش
مینانی و بخننش اجراینی
قننننننانون از طریننننننق
آمنوزش و توسننعه
رهبری و تنأثیر آن
بننر منندیران میننانی
بخنننش اجراینننی
قانون

آموزشهای رسمی اتفاق
نیف اد است بلاه ارتقنا
و توسعه به سه دسن ه از
عوامل شامل آموزشهای

توسعه مدیران و رهبرانآموزشهای غیررسمی-توسعه مهار ها

تأکید بنر توسنعه
رهبننننننننننری و
آمننننوزشهننننای
غیررسمی است.

غیررسننننمی ،توسننننعه
رهبننری و ویژتننیهننا و
مهار های ااراد مربنوط
میتردد.

روششناسي
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش ،پیمایشی -اک شناای اسنت کنه بنا
روش آمیخ ننه (کیفننی و کمننی) صننور

ترا ننه اسننت .در تحلیننل کیفننی بننا اس ن فاد از

نظریهپردازی داد بنیاد ،داد های پژوهش بهاینترتی

بهوجود میآیند که اب دا هدف و سؤال

پژوهش مطرح میشود و سپس برای پاسخ به این سؤال ،داد های الزر جم آوری میشنود.
داد هایی که از مناب اطالعاتی (اسناد و مدارک ،مصاحبه و )...به دست منیآینند ،در قالن
جداولی سیر تااملی خود را طی میکنند.
23۸

جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ،خبرتان و م خصصنین در حنوز توسنعه مندیران
بودند .با بهر تیری از روش نمونه تیری هدامند و با لحاظ اشباا نظری بنه تعنداد  1۱نفنر
اک فا شد ،به این معنی که تعنداد  1۱نفنر از خبرتنان سنازمانی و صناح نظنران و اسناتید
دانشگاهی ان خاد شدند و مصاحبه هنای نیمنه سناخ اریاا ه بنا تمنامی آنهنا انجنار شند و
درنهایت داد های حاصل با اس فاد از روش تحلیل مح نوی و بنا بهنر تینری از ننرراانزار
اع باریابی مشارکتکنندتان 1اس فاد شد .درنهاینت ،بنر اسناا ابعناد احصا شند  ،الگنوی
موردنظر برای توسعه مدیران با نگا بر الگوی پارادایمیک اش راوا و کوربین 2تدوین شند.
در ادامه (جدول  )0سؤاال

طراحی شد بهمنظور انجار مصاحبه اک شاای آورد شد است.

جدول شماره ( :)0سؤاالت مصاحبه نیمه ساختاريافته
سؤال

ردیف
1

آیا مدیران سازمان جهت دستیابی به اهداف سازمانی از قابلیتها و توانمندیهای الزر برخوردار میباشند؟

2

در جهت دستیابی مدیران به توانمندیها و قابلیتهای موردنیاز چه اقداماتی باید انجار داد؟

3

در آموزش و توسعه مدیران به چه مقولههایی باید تأکید و توجه نمود؟

0

نقش راهبردها و اس راتژیهای کالن سازمانی در آموزش و توسعه مدیران چگونه است؟

۱

عوامل اثرتذار محیطی در آموزش و توسعه مدیران کدامند؟

9

عوامل اثرتذار سازمانی در آموزش و توسعه مدیران کدامند؟

7

برای آموزش و توسعه مدیران سازمان شما از چه روشها و شیو هایی میتوان اس فاد کرد؟

۸

مهمترین چالشها و موان در اجرای برنامههای آموزشی و توسعهای مدیران کدامند؟

6
17

برای را این چالشها و موان چه اقداماتی باید انجار داد؟ الزاما
چگونه میتوان اطمینان که اقداما

آن کدامند؟ چالشهای پیشرو کدامند؟

صور ترا ه در زمینه آموزش و توسعه مدیران به اهداف اولینه خنود

دست یاا ه است؟

11

آیا قوانین و مقررا

12

مهمترین ان ظارا

13
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 MAXQDAتحلیل و کدتذاری شد .بهمنظور سنجش روایی و پایایی کدتذاریهنا از روش

برای ترغی

سازمانی در سازمان شما از برنامههای آموزشی و توسعهای حمایت میکنند؟
و خواس ههای ذینفعان از آموزش و توسعه مدیران چیبت؟

مدیران به شرکت در برنامههای آموزشی و توسعهای چه عوامل انگیزشی را باید پیشبینی کرد؟

1. Respondant validity
2. Straus & Corbin

236

در بخش کمی ،در جامعه آماری  7۱7نفر ،حجم نمونه با اس فاد از ارمنول کنوکران بنه
تعداد  27۱نفر محاسبه شد و جهت ان خاد اانراد و توزین پرسشننامه از روشنن تصنادای
ساد اس فاد شد است .ابزار تردآوری داد هنا در مرحلنه کمّنی ،پرسشننامهای پژوهشنگر
ساخ ه با  63تو یه طراحی شد .روایی پرسشنامه با اس فاد ازنظر خبرتان تأیید و پاینایی آن
نیز از طریق آلفای کرونباخ  7/7۸محاسبه شد.
اصلنامه علمی مطالعا

تجزیهوتحليل دادهها
روش تجزیه وتحلیل اطالعا

مدیریت راهبردی دااا ملی ،سال پنجم ،شمار  ،27زمب ان 1077

است .تجزیه وتحلیل اطالعا

کیفی مب نی بر ارایند تحلیل نظریه مفهنورسنازی بنینادی

کیفی برخالف روشهای کمّی ،همزمان با مرحله تنردآوری

داد ها و بهطور توأر انجار میشود.
در این پژوهش از سه مرحله همپوش برای رسیدن به مفاهیم ،مقولهها و قضنیه اسن فاد
شد است که مراحل تحلیل داد ها در نمودار زیر نشان داد شد است:

شکل شماره ( :)0مراحل تحلیل دادهها

برای رسیدن به این سه عنصر اساسی ،اب دا ناا

کلیدی داد ها احصا و برای هر نا نه

یک کد معین می شود .سپس با مقایبه کدها ،چند نا ه که اشار به یک جنبۀ مش رک پدیدۀ
مورد بررسی دارند ،عنوان مفهور را به خود میتیرند .آنگا چنند مفهنور ،ینک مقولنه و از
چند مقوله ،قضیه هایی در قال

یک نظریه م جلنی منیشنود .الگنوی پنارادایمی شناسنایی

عوامل مؤثر بر توسعه مدیران به روش داد بنیاد در شال زیر نشان داد شد است.
207

با توجه به موضوا مقاله و دانش محدود سنازمانی در اینن خصنوص و لنزور رشند و
بارورسازی مفاهیم در محیط واقعی سازمانی در پژوهش حاضر از روش داد بنیاد (ترانندد
تئوری) بهر تیری شد است .برای تحلیل داد های بهدستآمد از سنه ننوا کدتنذاری بنه
شرح ذیل اس فاد شد است:
کدگذاري باز
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شکل شماره ( :)0پارادايم کدگذاري کنش /شرايط اشتراوس و کوربین (الک)2773 ،1

کدتذاری باز ،ارایند تحلیلی است که از طریق آن ،مفاهیم شناسناییشند ویژتنیهنا و
ابعاد آنها در داد ها کشف می شود .ارایند اس خراج کندها و سنازماندهنی مفناهیم در اینن
مرحله با اس فاد از نرراانزار  MAXQDAصنور

ترا نه اسنت .در ادامنه بنه نموننهای از

کدتذاریها اشار میشود:

201
1. Lock

جدول شماره ( :)5نمونهاي از کدگذاري باز دادهها
پاراگراف
۱

شرح گزاره منتخب (داده)

کد (مفهوم)

قاعدتاً تأثیرتذارترین ااراد در تحقق اهداف سازمان بنه نظنر

تأثیرتذارترین ااراد در

بند مدیران می باشند و این موضوعی است که همگان بر آن

تحقق اهداف سنازمان

اتفاقنظر دارند.

مدیران هب ند.

به قول آقای تاالر :مندیر باسنواد امنروز مندیری اسنت کنه
اصلنامه علمی مطالعا

9

به طور مب مر یاد بگینرد .بننابراین اتنر مندیری در سنازمان
عنوان کند که من نیازی به آموزش ندارر ،دقیقاً همان لحظنه
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یامهدی
0

ان خنننننناد
مدیران
سننننننازمان

یادتیری مب مر

نیاز به آموزش دارد.
اتر کلیا

مفاهيم

یادتیرنننند /
یادتیرننننند
محوری

را جم کنیم و مصداقی صنحبت کننیم در تنرو

(عن )

یک طرح تحولی را در دست داریم کنه آرارآرار

داریم آن را پخ ه میکنیم .مقصد آن را تقریباً مشخ

کردیم

با یک رزولوشنی ،اما مبیر را داریم تجربه میکنیم میروینم

یننادتیری از تجننارد
سازمانی

رویارد

جلو.
تمرکز آمنوزشهنا بنر
۱

ما وق ی میتوییم آموزش اثربخش ازجملنه توسنعه مندیران

روی شایبنن گیهننا و

منظور باید روی شایب گی مدیران ،روی عملارد مندیران و

عملانننرد مننندیران و

از روی عملارد مدیران روی عملارد سازمان تأثیر بگذارد.

درنهاینننت عملانننرد

هدف تذاری
آموزشی

سازمانی

کدگذاري محوري مفاهیم
در این مرحله ،نظریه پرداز داد بنیاد ،یک مفهور مرحله کدتذاری باز را ان خاد کرد و
آن را در ارایندی که در حال بررسی آن است قرار میدهد و سپس دیگنر مفناهیم را بنه آن
ربط میدهد .درواق در کدتذاری محوری همان داد ها ،دوبار با ایجاد روابط بین مقولههنا
بهنوعی جدید به یادیگر مرتبط منیشنوند (اشن راا و هماناران .)1367 ،در بخنش کدتنذاری
محوری نیز از نرراازار  MAXQDAاس فاد شد است .در شال زیر نحو اس خراج کندهای
محوری نشان داد شد است .ارایند تبدیل مفاهیم به مقولههای مرتبط با الگنوی پنارادایمی
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عوامل مؤثر بر توسعه مدیران در سازمان صنای دااا مب خرج از مصناحبه بنا خبرتنان بنه
شرح جداول ذیل تشریح شد است:

جدول شماره ( :)2کدگذاري محوري
پاراگراف
۱

مفاهيم

-

الگوی را اری
مب نی بر عملارد

1۸

دور های مهم ازنظر مدیر عالی

۱

مدیران آموزشدهند

۱

نقش توسعهدهند

29

اع قاد داش ن مدیران عالی

29

رویاردهای مدیران به آموزش

0۸

ان خاد مدیران یادتیرند

96

تشویق مدیران مواق و یادتیرند

22

مادی/مناب مالی

26

بها دادن به علم

31

زبان کب وکار /نقش حراهایهای آموزش و توسعه

1۱

تعهد مدیران به اس عدادیابی و توسعه

7

پذیرش اش باها  ،ارصت عذرخواهی و جبران اش با

27

نقش تبهیل تری مدیران

2۱

مقاومت در برابر تغییر

26

مطلوبیتهای سازمان

2۸

شناسایی مبئلههای سازمان ،راهبردها

37

نیاز سازمان بر اساا تحلیل محیط

37

اس فاد از تحلیلهای محیط

23

ارتباط م قابل آموزش و اس راتژی

10

جهتتیری آموزش در راس ای ایجاد قابلیتهای اس راتژیک

19

تعیینکنند کمیت و کیفیت آموزش

19

راهبردهای آموزش م أثر از راهبردهای سازمان
راهبردها تعیینکنند الزاما

مطالبا

و ان ظارا

رهبری
حمایت از توسعه
مدیران

عوامل راهبردی
داخلی
عوامل راهبردی
محیطی

راهبردهای

-

کب وکار
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10

قضاو

1۱

مفاهيم کلي

مقولهها

جهتدهی راهبردها

ویژتیهای الزر

03

ان ظارا

ذینفعان

-

۱۱

راهبردهای ذینفعان باالدس ی

-

37

نیازهای ذینفعان پاییندس ی

-

ذینفعان
203

کدگذاري انتخابي
کدتذاری ان خابی ،ارایند یاپارچهسازی و بهبود مقوله هاست تا نظریه شال بگینرد .در
این مرحله ،نظریهپرداز داد بنیاد ،یک نظریه از روابط بین مقولههای موجود را در کدتذاری
محوری به نگارش درمی آورد .در پژوهش حاضر پس از یاپارچگی مقولهها ،ابعناد الگنوی
آموزش و توسعه مدیران احصا میشود بهعبارتیدیگر در ادامه پس از اس خراج مقولنههنا
اصلنامه علمی مطالعا

( 23مقوله) هر یک در ابعاد الگوی پارادایمی اش راوا و کوربین دس هبندیشند و الگنوی
موردنظر را تشایل میدهند.
جدول شماره ( )2مؤلفههاي شناساييشده مؤثر بر توسعه مديران سازمان صنايع دفاع
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ردیف

تعداد
مقوله

1

رهبری

مفاهيم

مفاهيم کلي

کلي

تعداد

شماره

مفاهيم

مصاحبهها

الگو بنودن مندیران عنالی در ینادتیری ،ارزینابی
مدیران عالی بر اساا شناخ
تبیین ان ظارا

و مطالبا

هنای عملانردی،

از سوی مندیران عنالی،

2،3،0،۱،7،۸
۱

03

حمایت و باور مدیران عنالی ،نقنش تبنهیلتنری

6،17،11،12
،13،10،1۱

مدیران
2

3

راهبردهای
کب وکار
ذینفعان
کلیدی

تحلیل ارصتها و تهدیدا

محیطنی ( ،)OTتحلینل

نقاط قو و ضعف ( ،)SWراهبردها در جهنتدهنی،

3

32

عوامل راهبری داخلی ،ارتباط مشاغل و اس راتژی
ان ظارا سهامداران سازمانهنای باالدسن ی ،رضنایت و
ان ظارا مش ریان کلیدی ،رضایت کارکنان

3

9

1،2،3،0،9،7
،۸،6،17
2،9،6،17،1
1

باورهنای دیننی و مینل بنه تعنالی در سنازمان،
0

ارهنگ
سازمانی

را ارهننای منندیران عننالی شننالدهننند ارهنننگ

2،۱،7،۸،17،

سازمانی حامی توسنعه مندیران ،وجنود ارهننگ
یادتیری در سازمان ،علمترایی و تخص

تراینی

0

17

13

در سازمان
محیط
۱
200

یادتیری و
توسعه

تنوا و سنهولت دس رسنی بنه انّناوری آموزشنی،
ارهننگ ینادتیری و مطالعنه در کشنور ،منناب
آموزشی و توسعهای مناس  ،هماناری بنا اسناتید
مجرد ،توانمند و م عهد ،محیط کب وکار رقاب ی

۱

6

1،2،3،0،7،6
،17

ردیف

تعداد
مقوله

مفاهيم

مفاهيم کلي

کلي
قوانین و
اسناد

9

باالدس ی

قننوانین و مقننررا

سننازمانی ،اسننناد باالدسنن ی،

دس ورالعملهای باالدس ی

3

تعداد

شماره

مفاهيم

مصاحبهها

12

3،۱،11،13،
10،1۱

7

ان خاد

ان خاد و ان صاد مدیران یادتیرنند در سنازمان،

مدیران

ان خاد و ان صناد مندیران بنر اسناا معیارهنای

3

1،2،0،9،۸،1
19

7،11،13،10

شایب گی
۸

نظارهای

طراحی کار راهنه شنغلی ،اسن قرار نظنار ارزینابی

سازمانی

عملارد سازمانی ،اس قرار نظنار ارزینابی عملانرد

پش یبان

اردی

مناب و

6

اماانا

17

11

مشارکت و
تعهد مدیران
انگیزش

تخصننی

3

1۸

1،12

بودجننه و حمایننت مننالی ،برنامننههننای

توسعهای مدیران ،امااننا

و تجهینزا

آموزشنی

2

سازمانی

3،9،6،17،1
11

مشغولیت و روزمرتی کاری مدیران ،تقید و بناور
مدیران بنه توسنعه انردی خنود ،توسنعه ارهننگ

2

6

مشارکت
وجود ارصت های ارتقا شنغلی ،تشنویق مندیران
یادتیرند در سازمان
مجموع

1،2،3،۸،6،1

1،10
0،7،11،12،
10،1۱

2

7

1،3،0،6،1۱

30
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ان خاد و ان صاد مدیران بر اساا شرایط احنراز،

نتایج پژوهش
بر اساا ن ای بهدستآمد از اجرای پژوهش ،پاسنخ سنؤاال

تحقینق بنه شنرح ذینل

است:
سؤال  :0عوامل مؤثر بر توسعه مديران کدامند؟
با توجه به ن ای حاصل از تحلیل مح وا و دس هبندی و ترکی

م ون مصناحبه بنه روش

داد بنیاد ،میتوان تفت مهمترین عوامل مؤثر و مؤلفههای حوز آموزش و توسنعه مندیران
سازمان صنای دااا عبارتند از:

20۱

 .0عوامل علّي :مقولههای شناساییشد برای عوامل علی عبارتند از:
رهبري :منظور از رهبری نقش مدیران عالی سازمان بهعنوان الگوی یادتیرنند بنودن ،حماینت
از برنامههای آموزش و توسعه و تشویق مدیران میانی در جهت یادتیری و توسعه است.
ـ ذينفعان :منظور از ذی نفعان کلیدی ،آن دس ه از ااراد ،مش ریان و یا کارکنانی هبن ند
و مطالبا

که ان ظارا

آنها بر آموزش و توسعه مدیران تأثیرتذار است.

اصلنامه علمی مطالعا

ـ راهبردهاي کسبوکار سازمان :منظور بررسی و تحلیل تأثیر ارصتها و تهدیدا و همچننین
نقاط قو و ضعف سازمان و تأثیر راهبردهای کب وکار بر آموزش و توسعه مدیران است.
 .0عوامل زمینهاي :مهمترین عوامل (مقولهها) زمینهای احصا شد عبارتند از:
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فرهنگسازماني :منظنور از ارهننگسنازمانی عبنار

اسنت از نقنش باورهنای دیننی،

را ارهای مدیران عالی ،ارهنگ یادتیری و نقش داننش و تخصن

تراینی علمنی کنه بنر

برنامههای آموزشی و توسعهای مدیران تأثیرتذار بود است.
محیط يادگیري و توسعه :منظور از محیط آموزش و توسعه عبار است از اضایی کنه امانان
دس رسی و اس فاد آسان به انناوری آموزشنی ،ارهننگ ینادتیری و برانگیزاننند  ،منناب آموزشنی
مناس

و اساتید مجرد در جهت اجرای برنامه آموزشی و توسعهای مدیران وجود دارد.

قوانین و اسناد باالدستي :منظور از اسناد و قوانین باالدس ی عبار است از مجموعه قنوانین
و مقررا

حاکم ،تدابیر و الزاما

سازمانی اثرتذار بر آموزش و توسعه مدیران است.

 .3عوامل مداخلهگر :مهمترین عوامل (مقولهها) مداخلهتر شناساییشد در این تحقینق
عبارتند از:
انتخاب مديران :منظور از ان خاد مدیران ،عبار

است از مجموعه عوامل تأثیرتذار بنر

ان خاد مدیران مانند داش ن شرایط احراز ،ویژتیهای شخصی ی مناس  ،یادتیرند بودن و
مبنا قرار دادن الگوی شایب گی است.
مديريت عملکرد :مدیریت عملارد ارایند ایجاد درک مش رک از ن نای منورد ان ظنار و
توسعه مناب انبانی است ،به طریقی که اح مال دس یابی به ن ای توااق شند را در کوتنا و
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بلندمد

اازایش داد.

مسیر پیشرفت شغلي :عبار

است مبیری کنه بنرای ارتقنا شنغلی مندیری ی مندیران

طراحی شد است.
 .0منابع و امکانات :منظور تخصی
مناس  ،تجهیزا

بودجنه و حماینتهنای منالی ،پنیشبیننی مانان

آموزشی و نظنار هنای آمنوزش مجنازی در جهنت اجنرای برنامنه هنای

توسعهای است.
کار راهه شغلی ،اس قرار و جاریسازی نظار ارزینابی عملانرد سنازمانی و همچننین اسن قرار و
جاریسازی نظار ارزیابی عملارد اردی که بر آموزش و توسعه مدیران اثرتذار است.
مشارکت و تعهد مديران :منظور از مشارکت و تعهد مدیران عبار

است به میزانی کنه

مدیران باور به آموزش و توسعه داش ه و در عمل از برنامههای آموزشی و توسعهای مدیران
حمایت و پش یبانی میکنند.
سؤال  :0وضعیت هريک از عوامل (مفاهیم) شناساييشده در سازمان چگونه است؟
جدول شماره ( :)1آزمون  tتک نمونهاي براي وضعیت هريک از مؤلفهها
مؤلفهها

تعداد ميانگين

مقدار آزمون=3

انحراف
معيار

t

df

سطح

اختالف

معنيداری ميانگين

رهبری

20۸

207 022776 720۸39۸ 022620

72777

1226207

راهبردهای کب وکار

20۸

207 3۱2۱01 72۱27۸9 021613

72777

1216137

ذینفعان کلیدی

20۸

72۱7096 021917

207

72777

1219767

قوانین و اسناد باالدس ی

20۸

207 202901 72972۸2 027۱22۸

72777

127۱279

ارهنگسازمانی

20۸

207 362630 72۱1167 0226۸3

72777

1226۸29

محیط یادتیری و توسعه

20۸

207 0222۱9 72079۱3 0227۸9

72777

1227۸9۱

ان خاد مدیران

20۸

207 3921۱6 7297027 023۸73

72777

123۸731

نظارهای سازمانی پش یبان

20۸

207 2۸2221 72۱66۸2 027706

72777

1277067

مناب و اماانا

20۸

207 2۸29۱7 7292۱77 0213۸3

72777

1213۸31

مشارکت و تعهد مدیران

20۸

207 272920 7272702 326۱27

72777

726۱297

3127۸1
3
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وجود عوامل انگیزشي :منظور از عوامل انگیزشی عبار است از مجموعنه عنواملی ماننند

207

20۸

عوامل انگیزشی

207 332777 72۱67۱۱ 022۸10

72777

122۸13۸

سؤال  :3اولويتبندي عوامل (مقولهها) مؤثر بر توسعه مديران میاني چگونه است؟
اولویتبندی مقولهها از طریق بهر تیری از آزمون اریدمن صور

ترات کنه ن نای آن

به شرح ذیل ارائه میشود:
جدول شماره ( :)9رتبهبندي مؤلفهها (عوامل مؤثر)
اصلنامه علمی مطالعا

رتبه

رتبهبندی
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مؤلفهها

ميانگين رتبهای

1

مشارکت و تعهد مدیران

۸200

2

قوانین و اسناد باالدس ی

72۸7

3

رهبری

7273

0

مناب و اماانا

72۱6

۱

ارهنگسازمانی

720۱

9

عوامل انگیزشی

7231

7

ذینفعان کلیدی

92۸7

۸

راهبردهای کب وکار

9277

6

محیط یادتیری و توسعه

9279

17

ان خاد مدیران

9297

11

نظارهای سازمانی پش یبان

۱263

جدول شماره ( :)02آماره آزمون
آماره آزمون
تعداد

20۸

مقدار کای اساوئر

1212761

درجه آزادی

17

سطح معنیداری

72777

با در نظر ترا ن مقدار آمار کای اساوئر و همچنین مقدار سطح معناداری کنه کم نر از
 727۱است (جدول اوق) میتوان تفت ،مقولهها از نظر میزان اهمیت قابلیت اولویتبنندی
20۸

را دارا هب ند .همانتونه که در جدول باال ارائه شد است بر اساا مقنادیر بنهدسنتآمند
میانگین رتبهای میتوان اظهار داشت مقولههای مشارکت و تعهند مندیران ،قنوانین و اسنناد

باالدس ن ی و رهبننری ،مننناب و اماانننا  ،ارهنننگسننازمانی ،انگیننزش ،ذینفعننان کلینندی،
راهبردهای کب وکار دارای بناالترین اولوینت هبن ند و مقولنههنای نظنارهنای سنازمانی
پش یبان ،ان خاد مدیران و محیط یادتیری و توسعه از کم رین اولویت برخوردار هب ند.
بحث و نتيجهگيری
شال دهی راهبردها و اهداف سنازمانی ،تصنمیمتینری و تخصنی

بهیننه منناب  ،سناخ ن

ارهنگ سازمانی حامی راهبردهنا و همچننین رهبنری و ایجناد انبنجار در کارکننان ،لنزور
بهر مندی سازمان ها از مدیران شایب ه و یادتیرند بیشازپیش ضروری مینمایند .درواقن ،
اثربخشنی مندیران (انگینزش و رضننایتمنندی) منجنر بننه اثربخشنی سنازمانی (کیفیننت و
بهر وری) خواهد شد بنابراین سرمایه تذاری بر توسعه مدیران امری ضروری و حیناتی بنه
شمار می رود .توسعه مدیریت ،تالشی است در جهت باال بردن اثربخشی مدیریت از طرینق
ارایندهای یادتیری و توسعهای برنامهریزیشد  ،بهنحویکه در ارد شایبن گیهنایی منورد
ان ظار را ایجاد کند تا او را از خود اعلی موجود ،به خود آتی مطلود تبدیل کند.
بر اساا یاا ههای این پژوهش ،مهمترین مؤلفهها (مقوله) که بهعنوان عوامل اثرتذار بر
آن تأکید شد ،رهبران و مدیران سطوح عالی سازمانی هبن ند .تبینین ان ظنارا

و مطالبنا

عملاردی و را اری توسط رهبران در کنار ارزیابی عملارد مدیران بر اساا ن ای سازمانی
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با عنایت به نقش کلیدی مندیران در تحلینل اضنای رقناب ی و رونندهای کبن وکنار،

ملموا و موردتوااق در کنار ن نای ادراکنی (کارکننان ،مشن ریان و  )...کنه تضنمینکننند
بهر مندی از ن ای بلندمد

و مب مر مطلود سازمانی است ،مدیران را ملنزر بنه شناسنایی

مبائل جاری و پیش رو کرد و در سطح اردی بر را شااف شایب گی م مرکز مینمایند
چراکه در غیر این صور

ان ظارا

را برآورد نارد  ،ن ای عملاردی مطلود را به ارمغان

نیاورد و درنهایت موقعیت خود را دچار لغزش می بیننند .عنالو بنر اینن ،درصنورتیکنه
مدیران به برنامههای توسعهای در سازمان باور داش ه و خود نیز بنهعننوان الگنوی را ناری
عمل نمود و یادتیرند باشند و ارایند یادتیری را مورد حمایت قرار دهند ،سنایر مندیران
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نیز ضرور

توسعه اردی و انطباق باقابلیتهای موردنیاز را احباا کنرد و خودشنان بنه

دنبال یادتیری خواهند رات.
با ان خاد مدیران شایب ه و یادتیرند  ،هم باور به شایبن هسناالری در سنازمان تقوینت
شد و هم بخش عمد ای از دغدغههای توسعهای سازمان از بین خواهند رانت زینرا اینن
مدیران کم رین شااف شایب گی را در منص

خود داش ه و بنهواسنطه ویژتنی یادتیرنند

اصلنامه علمی مطالعا

بودن خودشان دائم در حال رشد و توسعه هب ند و طبیع اً کارکنانشان نیز با الگنوبرداری از
ایشان به دنبال رشد و یادتیری را ه و این رویانرد بنهتندری تبندیل بنه ارهننگسنازمانی
خواهد شد.
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یای از چالشهای حوز توسعه مدیران که بهعنوان عامل زمینهای بررسنی شند اسنت،
دس رسی محدود به اساتید حراهای ،توانمند و صاح تجربه اسنت .مندیران بنیش از آنانه
بهدنبال یادتیری تئوریها ،نظریا

و توصیه های کالمی و نظری باشند ،بنهدنبنال ینادتیری

برای حل مبائل سازمانی خود در محیط واقعی کنار و بنا مبنائل واقعنی هبن ند .اسناتید
مجرد و حراه ای و با دانش روز که به قواعد و شرایط کب وکار اشراف داشن ه باشنند و
مبائل علمی و دانشی حوز مدیریت را در نقش مربی و به زبان صنع ی و در میندان عمنل
پیاد کنند و عمالً تجارد دانشگاهی خود را در حوز صنعت و کبن وکنار پیناد کننند و
یای دیگر از عوامل ببیار مهم زمینهای در توسعه مدیران در دس را بودن منناب آموزشنی
بهروز و کاربردی است.
اس قرار نظار ارزیابی عملارد دقیق و شفاای که مب نی بر شاخ
ااراد و سازمان بود و ن ای آن در سایر نظاما
آموزش ،جبران خدما

های کلیدی عملانردی

حوز مناب انبانی مال ارتقنا و ان صناد،

و  ...اس فاد شود ،مدیران را ملزر میکند تنا بنرای حفنظ و ارتقنا

عملارد اردی و سازمانی خود بهدنبال یادتیری و توسعه اردی و سازمانی باشند و پیوسن ه
خلق ارصتهای یادتیری و توسعه را از مدیران مناب انبانی و آموزش مطالبه کند.
عالو بر نیازهنای سنطح شنغل ،انرد و سنازمان ،رونندها و نیازهنای آینند سنازمان،
چشمانداز و ارزشهای سازمان ،ویژتیهای شخصی ی مدیران و الگوی شایبن گی مندیران
2۱7

بهعنوان مناب کلیدی شناسایی نیازهای آموزشی و توسعهای مدیران منیبایبنت موردتوجنه
قرار تیرند.
مؤلفه های کانون ارزیابی ،ارزیابی عملارد ،نظرا

مربیان و مندیران منااوق و همچننین

خودارزیابی مدیران به عنوان وسیله و ابنزاری جهنت بنه دسنت آوردن شنااف شایبن گی
مدیران شناسایی شدند.
برنامننهریننزی توسننعه اننردی ،من ورینننگ ،مربننیتننری ،آمننوزش حضننوری ،آمننوزش
غیرحضوری ،آموزش حضوری حین خدمت ،یادتیری از تجنارد سنازمانی (نشبنتهنای
ان قال تجربه) ،یادتیری در حین کار (ایفای نقش ،یادتیری از شابتها ،پروژ های بنزرگ
و  )...و همچنین آموزش یادتیری (ایجاد هوشیاری برای یادتیری محیطی).
برای سنجش اثربخشی ارایند آموزش و توسعه مدیران دریاانت بنازخورد  397درجنه،
ارزیابی عملارد ،کانون ارزیابی بهعنوان مؤلفههای کلیدی شناسایی و اضااه شدند.
مدیریت اس عداد ،ان صاد شایب همحور ،توسعه مهار های حراهای و تخصصی مب ننی
بر شایب گیهای مدیری ی ،تمرکز بر طراحی برنامنههنای و توسنعهای اردمحنور بنهعننوان
راهبردهای اصلی شناسایی شدند.
بهبود ن ای سازمانی ،بهبود ارایندها ،ارتقا رضایت ذی نفعان (کارکنان ،مشن ریان و ،)...
توسعه قابلیتها و شایب گیهای مدیران از پیامدهای منورد ان ظنار اجنرای برنامنه توسنعه
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رویاردهای م نوعی برای توسعه مدیران شناسایی شد که عبارتند از:

مدیران هب ند.
پیشنهادها
با توجه به ن ای بهدستآمد پیشنهادهای ذیل ارائه میشود:
 .1شناسایی نیازهای آموزشی و توسعهای از طریق انجار مصاحبههای عمیق با ذینفعنان،
سهامداران ،سنازمان هنای باالدسن ی ،مندیران ارشند ،مشناغل سنازمانی ،مندنظر قنرار دادن
راهبردهای سازمان ،نیازهای اردی و سازمانی مدیران

2۱1

 .2طراحی و تدوین الگوی شایب گی مدیران ،اجرای ارایند کنانون ارزینابی ،شناسنایی
ااراد واجد شایب گیهای مدیری ی و رهبری و سرمایهتذاری بر شایب گیها و قابلیتهنای
آنان
 .3اجرای ارایندهای اس عدادیابی و تشایل بانک اس عدادهای مدیری ی
 .0ملزر شدن مدیران جهت شرکت در برنامههای آموزشی و توسعهای قبل از ان خاد و
اصلنامه علمی مطالعا
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2۱2

ان صاد
 .۱سرمایهتذاری و ایجاد زیرسناختهنای مناسن
مناس

در جهنت اسن فاد از انّناوریهنای

آموزشی در جهت آموزش و توسعه مدیران ،مانند :آموزشهای مجازی ،یادتیری از

طریق تلفن همرا  ،تله کنفرانس ،ایلمهای آموزشی و )...
 .9بهر تیری و اس فاد از رویاردهای آموزشی و توسعهای مناس

مب ننی بنر نیازهنای

روز مدیران ،مانند :توسعه اردی ،مربی تری ،من ورینگ ،قراردادهای یادتیری ،آموزش حین
عمل ،تفویض مبئولیت و ...
 .7تشایل شناسنامه آموزش و توسعه مدیران و ثبت تمنامی اطالعنا

مندیران اعنم از:

سوابق و تجارد مدیران ،نیازهای آموزشی و توسعهای ،ن ای کانون ارزینابی ،نقناط قنو ،
نقاط بهبود ،ویژتیهای شخصی ی ،عالیق مدیران ،شایب گیهای آنان ،مبیر شغلی و. ...

فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


ابوالعالیی ،بهزاد و غفاری ،عباا ،)13۸0( ،مديران آينده ،سازمان مدیریت صنع ی ،تهران



ابیلی ،خندایار حناج خزیمنه ،مج بنی پنورکریمی ،جنواد حناتمی ،محمدرضنا ( ،)1366شناسنایی
مؤلفههای توسعه حراهای مدیران ترو های آموزشی دانشنگا هنا و مؤسبنا

مطالعه اراترکی ) ،فصلنامه علمي-آموزشي علوم دريايي ،دور ( 7شمار  )27بهار
اسماعیلی ،حانیه پورکریمی ،جواد میرکمالی ،سید محمد جمالی ،احبان ( ،)1366شناسایی و تبیین

عوامل بر توسعه حراهای اعضا هیئتعلمی بر تأکید بر نقش ترو های آموزشی ،فصلنامه مطالعـات


اندازهگیري و ارزشیابي ،سال دهم ،شمار  ،26بهار
بخ یاری ،محمد عباسی ،لطف النه کردسن انی ،ارشن ه خورشنیدی ،عبناا ( ،)1366ارائنه الگنوی

بالندتی اعضا هیئت علمی دانشگا آزاد اسالمی (تهران مرکز) ،فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي


دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار ،سال چهاردهم ،شمار  ،0زمب ان 1366
جوانک لیاولی ،ماندانا ابیلی ،خدایار پورکریمی ،جواد سنلطانی عربشناهی ،کنامران ( ،)1369ارائنه
الگوی توسعه حراهای مدیران ترو های آموزشی بالینی ،مورد مطالعنه دانشنگا هنای علنور پزشنای






دول ی شهر تهران ،راهبردهاي آموزش در علوم پزشکي
حیدری ،غالمحبین ( ،)13۸۸ضرور و اهمیت مدیریت در قنرآن ،فصـلنامه تحقیقـات مـديريت
آموزشي ،شمار اول ،پاییز 13۸۸
خراسانی و دیگران ( ،)136۱بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر ابعاد توانمندسازی منناب انبنانی،
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني ،سال سور ،شمار  ،6تابب ان 136۱
رج پور ،ابراهیم ( ،)1366شناسایی و اولویتبندی معیارهای اثرتذار بر مبیر شغلی کارکنان دانشی با اسن فاد

مقاله پژوهشی :شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیران (مطالعه موردی :سازمان صنای دااا)



آمنوزش عنالی (ینک

از الگوی تحلیل شباه اازی ،مدیریت سازمانهای دول ی ،مديريت ،اقتصاد و حسابداري ،دور  ،۸شمار .3
عبنندالهی ،مژتننان ا حننی واجارتننا  ،کننوروش تقننی پننورظهیر ،علننی و رحیمیننان ،حمینند (،)1360

شایب گیهای مدیران آموزش و توسعه مناب انبانی ،فصلنامه علمـي -پژوهشـي رهیـافتي نـو در




مديريت آموزشي ،سال ششم ،شمار .0
غفاریان ،واا ،)1376( ،شايستگيهاي مديريتي ،سازمان مدیریت صنع ی ،چاپ اول ،تهران
ارزیان پور و دیگران ( ،)1362ارزیابی نیازهای توسعه و پرورش مدیران دیدتا های مدیران بیمارسن انهنای
تهران وابب ه به دانشگا علور پزشای تهران ،فصلنامه بیمارستان ،سال سیزدهم ،شمار  ،2تابب ان 1363
ارهی بوزنجانی ،برزو صداقت ،علی بازرتنانی ،محمند بهنادری ،محمند کنریم تنوایقی ،شنهرار،
( ،)13۸6طراحی الگوی توسعه مدیران حوز بهداشت و درمان و آموزش پزشای ،مجله طب نظامي،
دور  ،12شمار  ،3پائیز 13۸6

2۱3

) شناسایی عوامل مؤثر1363(  ااشار، رضا کاظمی، اسماعیل میرسپاسی ناصر نجف بیگی،کمالی راد



 آينـده پژوهـي،بر توسعه (پرورش) اسالمی ایرانی مناب انبانی در بخش دول ی با نگا آیند پژوهی
1366  بهار و تابب ان،177  شمار،مديريت
 شناسایی عوامل مؤثر بنر برنامنه رینزی اسن راتژیک در واحند.)1369( . سید مرتضی، موسوی مح



 دانشاد علور تربی ی و مشاور دانشنگا. پاياننامه چاپ نشده در دوره دکتري.آموزش بانک شهر
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