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دانشگاه عالمه طباطبایی

داوران علمی این شماره به ترتیب الفبا

 .1دکتر اسماعیل جعفری استا دیار علوم تربیتی ،گرایش مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .2دکتر برزو رشتیانی :دکتری مدیریت آموزشی
 .3دکتر بهروز قلیچ لی :استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی.
 .4دکتر حامد زمانی منش :مدرس و دانش آموخته دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشگاه شهید رجایی.
 .5دکتر سپیده بارانی :دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی ،دانشگاه شهید بهشتی.
 .6دکتر سعید صفایی موحد:دکتری برنامه ریزی درسی ،رئیس مطالعات راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران
 .7دکتر سمیه دانشمندی :دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشگاه شهید بهشتی.
 .8دکتر سیده مریم حسینی لرگانی :استادیار گروه نوآوری آموزشی و درسی موسسه پژوهش و برنامه ریزی
آموزش عالی
 .9دکتر فاطمه شریفی :دکتری برنامه ریزی درسی آموزش عالی ،دانشگاه شهید بهشتی.
 .10دکتر فاطمه نارنجی :استادیار گروه مدیریت وبرنامهریزی آموزشی دانشگاه تهران
 .11دکتر فیروز نوری :دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشگاه شهید بهشتی.
 .12دکتر مجید سلیمی :دکتری مدیریت آموزشی ،رئیس مرکز ارزیابی و توسعه مدیران شرکت ملی نفت ایران
 .13دکتر محمد عموزاد :دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی،معاون مرکز ارزیابی مدیران وزارت نفت.
 .14دکتر مژگان عبدالهی :استادیار گروه مدیریت وبرنامهریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
 :15دکتر منیژه احمدی :استادیار گروه مدیریت وبرنامهریزی آموزشی دانشگاه پیام نور.

اهداف فصلنامه و شرایط پذیرش مقاله
فصلنامه توسعه استعداد به منظور ارائه تازهترین نظریهها و یافتههای علمی در حوزههای آموزش
و توسعه استعدادهای منابع انسانی و همچنین به جهت تبادل و نشر افکار و اندیشههای بدیع ،از
اندیشمندان ،صاحبنظران ،دانش پژوهان ،کارشناسان ،استادان و دانشجویان دعوت مینماید تا با
مدنظر قرار دادن نکات زیر ،دانستهها و یافتههای خود را در قالب مقالههای علمی -پژوهشی برای
چاپ و انتشار در فصلنامه توسعه استعداد به نشانی اعالم شده ارسال نمایند؛ از اینرو اهداف این
نشریه به شرح ذیل اعالم میشود:
اهداف فصلنامه
 کمک به ارتقای تحقیقات علمی حوزه یادگیری و توسعه استعداد در سرمایه های انسانی درسطح ملی و بینالمللی
 کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش علمی و فنی متخصصان ،کارشناسان ،دستاندرکاران وعالقهمندان در رشتههای مرتبط با زمینههای توسعه منابع انسانی کشور
 کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی و تحقیقاتی و همچنین پژوهشگران و کارشناسان بهمنظور انتقال و تبادل آموختهها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی
 تالش در جهت همسوسازی نیاز صنعت و دانشگاه در تحقیقات علمی انجام شده در حوزهتوسعه استعدادها و یادگیری سرمایه های انسانی سازمانی و دانشگاهی
 مشارکتطلبی محققان ،مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی در تدوین مقاالتشرایط پذیرش مقاله به لحاظ محتوا
 همسو با اهداف فصلنامه باشد. جنبههای علمی و پژوهشی داشته باشد. حاصل مطالعات ،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 تسعه استعداد»

رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقالههایی که برای چاپ به نشریه علمی ارسال میگردند،
ضروریست.


ال منطبق با
مشخصات کامل نویسندگان به فارسی و انگلیسی در سامانه فصلنامه (کام ً
موارد ستارهدار و الزامی سامانه) درج گردد.



بطور کلی فایلهای مقاله (فایلهای ورد و پی دی اف) که در سامانه بارگذاری می-
گردد ،بایستی فاقد اسامی و اطالعات نویسندگان باشد.



ارسال فرم تعهد نویسندگان بصورت فایل  jpgو بارگذاری در سامانه.

-1نوع مقاله
مقالههای پژوهشی مرتبط با هر یک از زمینههای آموزش و توسعه استعدادهای منابع انسانی
که به زبان فارسی نوشته شده و برای نخستین بار منتشر میشوند جهت چاپ ،مورد بررسی
هیأت تحریریه مجله قرار خواهند گرفت .استفاده از مقاالت منتشر شده در این فصلنامه در سایر
مجالت یا کتابها ،بدون ذکر نام مأخذ ممنوع است.
 -2روش تدوین
مقاله در برنامه  Wordدر سایز  A4به ابعاد ( Width:21و  )Height: 29.7با فواصل
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 صفحات آن از  25صفحه نباید بیشتر شود.
مقاله به ترتیب از اجزای زیر تشکیل خواهد شد:
 -1-2صفحه عنوان
صفحه اول مقاله فقط شامل عنوان مقاله و چکیده مقاله باشد .چکیده فارسی ،با فونت بینازنین و
سایز  10و با فاصله  1سانتیمتر نوشته شود.
 -2-2چکیده

چکیده بایستی حداکثر  250کلمه باشد و شامل هدف ،روش ،یافتهها و واژههای کلیدی باشد.
 -3-2واژههای کلیدی
حداکثر  5واژه کلیدی ،درباره موضوع مورد پژوهش در انتهای چکیده ارائه شود.
 -4-2مقدمه
مقدمه بایستی با طرح مسأله و مرور پژوهشهای انجام شده و جمعبندی آنها هدف
پژوهش را توجیه کند.
 -5-2روش پژوهش
شیوه اجرای پژوهش ،طرح آماری و روشهای شناسایی و ارزیابی توضیح داده شود.
 -6-2یافتههای پژوهش
تمامی نتایج کیفی و کمی بهدست آمده در این قسمت ارائه گردد .در صورت نیاز میتوان
موضوعات را طبقهبندی نموده و از جدول ،منحنی ،نمودار و یا تصویر استفاده کرد.
 -7-2بحث و نتیجهگیری
با توجه به هدف و یافتههای سایر پژوهشها ،نتایج حاصله از پژوهش 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 صورت کامل رعایت شود .برای ارجاع به یک منبع از
سیستم شمارهگذاری استفاده گردد .بدین شکل که منابع در قسمت فهرست منابع و براساس
ترتیب استفاده در متن طبقهبندی گردیده و به ترتیب شمارهگذاری شوند .در هر کجای الزم
متن ،عدد مربوط به منبع مورد نظر در پرانتز آورده شود .در صورت استفاده از نرم افزار
EndNoteدر بخش استایل گزینه Vancouverرا انتخاب نمایید.



راهنمای نگارش منابع در انتهای متن

منابع بایستی با فونت  Times New Romanو اندازه  10سانتیمتر (فقط به صورت
انگلیسی .منابع فارسی را نیز از قسمت چکیده انگلیسی آن استفاده کرده و آنرا به صورت
انگلیسی ارجاع دهید .رفرنسها به فرمت کلی ونکوور 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: 29.7با فواصل
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 صفحات آن از  25صفحه نباید بیشتر شود.
 -2عناوین بخشها ،با فونت بینازنین ( )B Nazaninبصورت بولد ( )Boldو سایز  12سانتی
متر نوشته شود.
 -3ابتدای هر پاراگراف در متن مقاله ،بایستی دارای تو رفتگی باشد.
 -4معادل های التین اسامی و اصطالحات مهم بایستی حتماً پانویس شوند .ارجاعات زیرنویس
شده بایستی با فونت  Times New Romanو اندازه  8سانتیمتر و حرف اول بصورت بزرگ
نوشته شده و به ترتیب عدد ،نقطه بعد از عدد و ارجاع مورد نظر باشد.
 -5رعایت اصل نیمفاصله در نگارش مطالب کل مقاله الزامی است .بطور مثال:






میگردد 

صفحه های 

صفحههای 



ساخته اند 

ساختهاند 









می گردد

یافته ها

سازمان ها 

یافتهها

سازمانها 

 -6در تنظیم جداول ،منحنیها ،اشکال و تصاویر رعایت نکات زیر الزامی است:

 اطالعات جداول ،نباید به صورت منحنی و یا به شکل دیگر در مقاله تکرار شوند .شماره وعنوان جداولها در باال و منبع آنها در پایین ذکر گردد (تمامی جداول و اشکال بایستی رفرنس
داده شوند).
 مطالب جداول و شکلها بایستی بصورت فایل ورد بوده و با فرمت بینازنین (برای مواردفارسی) 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 یکسان باشند ،می توان واحد را در عنوان جدول در پرانتز یا شکل خاص دیگر ذکر
نمود.
 توضیحات اضافی عنوان و متن جدول ،به صورت زیر نویس ارائه میگردد .نتایجبررسیهای آماری ،باید به یکی از روشهای علمی در جدول منعکس شود و در هر صفحه نباید
بیش از دو جدول آورده شود.
 شکل ها باید به صورت سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره،عنوان منابع آنها در پایین بیاید.
عکس ها باید واضح ،مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند .ذکر مأخذ عکسها یا
شکلهایی که از منابع دیگر اقتباس شدهاند الزامی است.
 جداول ،شکلها ،نمودارها و عکسها در داخل متن و نزدیک موضوع مربوطه و به شکلمعمول تایپ گردد.
 در صورتی که مقاله حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری باشد ،ذکر اسامیکلیه نویسندگان (دانشجو ،استادان راهنما و مشاور) الزامی است.
 مسئولیت کلیه مطالب مندرج در مقاله اعم از جداول ،اعداد و ارقام و ...به عهده نویسنده یانویسندگان مقاله است؛ همچنین «فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی» در انتخاب ،ویرایش و
تلخیص مقالههای دریافتی آزاد است.
*** مجله آموزش و توسعه منابع انسانی حق رد ،پذیرش و یا ویراستاری فارسی و انگلیسی
مقاالت را برای خود محفوظ میدارد و از اعاده مقاالت دریافتی معذور است.
*** پذیرش مقاالت از طریق سامانه نشریه به آدرس talentdevelopment.istd.irانجام
میگیرد.
*** از زمان انجام مطالعه تا ارسال مقاله نبایستی بیش از  5سال فاصله باشد.
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چکیده
به منظور اثربخش شدن آموزشهای سازمانی ،کلیه ی فرایندهای آموزش نقش کلیدی دارند ،اما با توجه به نقش
ارزشیابی در ارائه بازخوردهای حیاتی ،نقش پررنگتری به خود میگیرد .پژوهش حاضر با هدف بازطراحی ارزشیابی و
اثربخشی در نظام آموزش و توسعه بانکهای خصوصی انجام پذیرفت .روش پژوهش از حیث هدف ،کاربردی و از حیث
گردآوری دادهها آمیخته از نوع اکتشافی بود .در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از طرح
پیمایشی استفاده شد .جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه کارکنان و مدیران واحد آموزش و توسعه بانکهای
خصوصی بود که با روش نمونهگیری غیرتصادفی از نوع هدفمند  15نفر انتخاب شدند ،جامعه آماری بخش کمی را
متخصصان آموزش و توسعه شاغل در دانشگاهها تشکیل میدادند که با روش نمونهگیری تصادفی ساده  68نفر انتخاب
شدند .به منظور گردآوری دادهها در بخش کیفی از مصاحبه نیمهساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد .به منظور بررسی روایی و پایایی بخش کیفی از رهنمودهای کرسول و پث استفاده شد و برای بررسی روایی و
پایایی بخش کمی به ترتیب از روایی محتوایی و آلفای کرونباخ استفاده شد .به منظور تحلیل دادهها از روش تحلیل محتوای
کیفی به روش گرانهیم و الندمن و آزمون  Tتک نمونهای استفاده شد .یافتهها نشان داد که نظام ارزشیابی و اثربخشی
موجود در بانک های خصوصی نیازمند بازطراحی می باشد ،در همین راستا به منظور بازطراحی نظام ارزشیابی و اثربخشی
آموزشی الگویی با  4مولفه اصلی شامل نگاه فرایندی ،بسترسازها ،نتایج و ارزشآفرینها طراحی گردید و در نهایت نتایج
نشان داد که الگوی پیشنهادی از منظر متخصصان از اعتبار الزم برخوردار است.
کلمات کلیدی :آموزش و توسعه ،اثربخشی آموزش ،ارزشیابی آموزشی ،بازطراحی ،بانک خصوصی.
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 .1مقدمه
در عصر حاضر ،محیطهای تجاری مدرن ،به سرعت در حال تغییر ،پویا و در سطح باالیی در حال
رقابت با دیگر سازمانهای تجاری هستند .سازمانها برای دستیابی به اهدافشان نیازمند منابع انسانی
توانمند و دارای مهارت و تخصص سطح باال هستند .در این راستا فرض بر این است که منابع انسانی،
عنصر حیاتی ،پایدار و در حال توسعه در سازمان است .دورههای آموزش ضمن خدمت ،منابع انسانی را
برای انعطافپذیری و هماهنگی با تغییرات و پویاییهای محیط کار آماده میکند و حتی میتواند با
فراهم آوردن تخصص و دانش مورد نیاز سازمان ،مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد کند).)1
در واقع منابع انسانی توانمند و ماهر ،از مهمترین عوامل توسعهی سازمانی به شمار آمده و آموزش،
بهترین ابزار برای توسعهی دانش ،مهارت و نگرش منابع انسانی است ( .)2به طور معمول ،توانایی و
مهارت کارکنان ،از طریق آموزش و سرمایهگذاری در آن ،حاصل میشود و همین افرادی که بواسطهی
آموزش توسعه یافتهاند؛ موجبات پیشرفت و توسعه را در جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی ،برای
سازمان فراهم می آورند .اگرچه می توان برای آموزشهای سازمانی ،اهداف یا ضرورت های متنوعی را
در نظر گرفت ولی بدون تردید ،مهم ترین هدف آموزشهای سازمانی ،تغییر در عملکرد کارکنان است؛
به نحوی که موجب ارتقای سطح کیفی و کمی محصول یا خدمات سازمان گردد ( .)3بنابراین میتوان
گفت که آموزش ،از جمله مهمترین راههایی است که سازمانها از طریق آن میتوانند منابع انسانی
خود را به سرمایههای انسانی تبدیل کنند( .)4در این راستا ،هدف هرگونه آموزشی ،آمادهسازی
کارکنان ،بهبود نگرش ،مهارت و دانش آنان است؛ تا آنها را قادر به انجام بهینهی وظایف و کنترل
مشکالت و موانع شغلی نماید( .)5بنابراین زمانی یک برنامه آموزشی می تواند ارزشمندی خود را توجیه
کند که شواهد قابل اطمینان و معتبری در مورد بهبود نگرش ،ارتقای مهارت و افزایش دانش ،عرضه
کند(.)6
در سال های اخیر الگوهای متعددی برای ارزشیابی آموزشی ارائه شده است؛ که از جملهی آنها
میتوان به الگوی کرکپاتریک ،1فیلیپس 2و هالتون 3اشاره کرد( .)9 ،8 ،7با این حال ،دغدغه اصلی
مسئولین آموزشهای سازمانی ،همواره این بوده است که چه الگوهایی میتواند با توجه به شرایط
سازمانی آنها مناسب باشد( .)10از سوی دیگر هالتون( )9معتقد است که در هر سازمانی شرایط زمینه
ای ویژهای وجود دارد که بر فرایند و کیفیت آموزش سازمانی تأثیر میگذارد؛ که این امر لزوم توجه به
شناسایی دقیق این ویژگیها را بیش از پیش نشان میدهد .طاهری ( )11نیز معتقد است که هر چند
در برخی از مدلهای اثربخشی آموزش سازمانی به عوامل فردی ،محیطی و آموزشی مؤثر بر کیفیت
1. Kirkpatrick
2. Philips
3. Holton
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آموزش سازمانی اشاره شده است ،اما مصادیق خاص هر یک در سازمانهای گوناگون متفاوت است.
همچنین ابطحی و جعفری نیا()12که الگویی برای سنجش اثربخشی سیستم آموزشی ارائه کردهاند،
معتقدند ،مهمترین محدودیت مدل آنان ،مساله قابلیت تعمیم ،بررسی و لحاظ موانع و ویژگیهای
ساختاری و زمینهای سازمانهای مختلف است .بنابراین با توجه به اذعان اکثر متخصصان و صاحبان
الگوهای ارزشیابی ،مهمترین چالش موجود در این عرصه تفاوت ساختار ،جو سازمانی ،فرهنگ سازمانی،
اهدافِ متفاوتِ سازمانها و غیره میباشد ،که استفاده از الگوهای یکسان را برای سازمانهای مختلف با
مشکل اساسی مواجه کرده است.
عالوه بر موارد فوق ،با وجود اهمیت باالی ارزشیابی آموزشی ،بررسیها نشان میدهد که این فرایند
در سازمانها به صورت مدوّن و منسجم صورت نمیگیرد و با مسامحه با آن برخورد می شود .علت این
امر نیز ممکن است تخصیص ندادن زمان و بودجه کافی ،کمبود متخصصان آموزش در سازمانها و یا
پیچیدگی خود فرایند ارزشیابی دانست( .)13تردیدی نیست که برنامههای آموزشی از نظر کیفیت و
چگونگی برگزاری ،تفاوتهای زیادی با هم دارند ،اما مطالعات نشان می دهد در کشورِ ما ،ارزشیابی
دورههای آموزشی ،اغلب به صورت ساده و در سطح اول یا حداکثر سطح دو ِم مدلِ کرک پاتریک()7
انجام میشود و ارزشیابی جامعی از اثربخشی دورهها بعمل نمیآید( .)14در واقع میتوان گفت که این
مشکل فقط در کشور ما مطرح نبوده و در سازمانهای اروپایی نیز مطرح است .برای مثال؛ هال و لی
کاوالییر )15(1گزارش کردهاند که شرکتهای مربوط به اتحادیههای کارگری در ارزشیابی از اثربخشی
دورهها صرفاً به اندازهگیریِ سطح اول الگویِ کرک پاتریک (واکنش) ،بسنده کردهاند و سطوح باالتر را
مورد بررسی قرار ندادهاند( .)16همچنین دبرا و برگ )16(2گزارش کرده است که فقط  33درصد از
شرکتها ،سطح سوم(رفتار) و  12درصد از آنها ،سطح چهارم(نتایج سازمانی) را مورد بررسی و
ارزشیابی قرار دادهاند .با وجود مزایایِ بسیاری که برای این الگو در ادبیات پژوهشی موجود هست ،صرف ًا
استفاده از این الگو نمیتواند پاسخگوی همهی نیازهای سازمانها بویژه سازمانهای پولی و بانکی باشد.
از جمله ایراداتی که به این الگو وارد شده ،این است که تاکید این الگو بر خروجی فرایند آموزش
بوده و از دیگر مراحل فرایند آموزش غافل مانده است ،همچنین این الگو در مقایسه با الگوهای دیگر،
گام های ضروری تحقق مقاصد و شیوه بهرهگیری از نتایج ارزشیابی را برای بهبود آموزش تعریف نمی-
کند( .)13همچنین ،هالتون( )9معتقد است که رابطه علّی بین سطوح چهارگانه ضعیف است و سلسله
مراتبی نیست؛ بدین معنی که واکنش(سطح )1مثبتِ یادگیرنده ،نسبت به آموزش ،الزاماً به معنای
یادگیری(سطح  )2مطالبِ آموزشی نیست ،همچنین تغییر در رفتار(سطح  )3در محل کار بعد از پایان
آموزش ،میتواند نتایج متفاوتی از یادگیری(سطح  )2حاصل از دوره داشته باشد( .)17عالوه بر این،
1. Hall & LeCavalier
2. Debra & Berge
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الگوی کرک پاتریک ،امکان محاسبهی نرخ بازگشتِ سرمایه ،که از مهمترین مقولههای مدنظر برای
سازمانهای پولی و بانکی است را فراهم نمیکند .یکی دیگر از ایراداتی که به الگوی کرک پاتریک وارد
می شود ،این است که در این الگو متغیرهای مداخله کننده اصلی که بر یادگیری تأثیر میگذارند؛
مانند :آمادگیِ کارآموز ،انگیزه ،طرح آموزش و تقویت آموزش در محیط کار ،مشخص نشدهاند .به عالوه،
ممکن است؛ تفاوت های فردی نیز بر پیامدها تأثیر بگذارند که در این الگو به این تفاوتها پرداخته
نشده است(.)6
از سوی دیگر ،سازمانها ساالنه مبالغ سنگینی را به منظور بهبود عملکرد کارکنان خود در زمینهی
آموزش و یادگیری ،سرمایهگذاری میکنند .با وجود توجهِ بسیار زیاد ،به آموزش و برنامههای آموزشی،
مطالعات انجام شده ،حاکی از آن هستند که بسیاری از این برنامهها ،اثربخشی الزم را از حیث انتقال
یادگیری ندارند و انتقال مهارتهای آموخته شده به محیط کار ،به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای
اثربخشی برنامههای آموزشی ،به میزان بسیار اندکی صورت گرفته است) .)6بنابراین میتوان گفت که،
یکی دیگر از مشکالت اکثر الگوهای آموزشی ،عدم توجه به میزانِ انتقال یادگیری در ارزشیابی از
دورههای آموزشی است .در نهایت باید گفت که ،اگر تمامی الگوهای مطرح در حوزه ارزشیابی آموزشی
را مورد بررسی قرار دهیم ،خواهیم دید که هر یک از آنها دارای نقاطِ قوت و ضعفی هستند ،زیرا هریک
از الگوها براساس شرایط و موقعیتهای خاصی تدوین شده اند ،بنابراین اگر مسئولین آموزش ،در
شرایط و موقعیت مناسب آنرا بکار گیرند ،دارای کاربرد خواهد بود و در غیر اینصورت نقاط ضعف آن
آشکار شده و اطالعات بدست آمده از آن غیرقابل استفاده و استناد خواهد بود ،دلیل این امر نیز این
است که هر الگویی با توجه به تعریف و نوع نگاهی که به مقوله ارزشیابی دارد و مهمتر اینکه نتایج،
برای چه مقاصدی و چه گروهی دنبال میشود ،شرایط و موقعیت خود را میطلبد( .)10در همین
راستا ،سازمانها جهت اجرای نظاممند ارزشیابی آموزشی ،یا باید از یک نظام و روش(الگوهای موجود)
تبعیت کنند یا الگویی متناسب با اهداف ،ماموریت و چشم اندازِ سازمان تهیه و تدوین کنند؛ که معموالً
انتخابِ روش دوم ،با توجه به شرایطِ خاص هر سازمان ،منطقی تر بوده و از سازمانی به سازمان دیگر
متفاوت میباشد(.)13
از آنجایی که تنها راه آسیبشناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف آموزشهای سازمانی ،انجام
ارزشیابی از این دورههاست) .)18میتوان گفت که تنها در صورتی اطالعاتِ بدست آمده از ارزشیابیها
میتواند به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت منجر شود که ارزشیابی از آموزشهای ارائه شده
بوسیلهی الگویی انجام گرفته باشد که متناسب با شرایط و مقتضیات سازمان باشد ،چرا که ساختار،
اهداف ،چشم انداز ،نوع نگاه به آموزش ،جوّ و فرهنگ سازمانی ،ویژگی های زمینهای و غیره؛ از سازمانی
ن دیگر متفاوت بوده و در اثربخش بودن یا نبودن آموزشهای ارائه شده تاثیر گذار است .عالوه
به سازما ِ
بر این الگوهای مختلف مؤلفهها و شاخصهای متنوعی را برای ارزشیابی آموزشهای سازمانی پیشنهاد
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داده اند(متناسب با شرایط و مقتضیات ظهورشان)که هیچ یک از این الگوها به تنهایی پاسخگوی
نیازهای سازمان به طور تمام و کمال نیستند ،بنابراین سازمانها جهت برآوردن نیازهای خود ،ناچار به
استفادهی همزمان از چندین الگو هستند ،که این کار نه تنها نیاز آنان را به صورت صددرصدی برآورده
نمیسازد ،بلکه هزینه و وقت زیادی را از سازمان میگیرد .در واقع ما در پژوهش حاضر بدنبال ارائهی
مدلی برای ارزشیابی چندوجهی از آموزش هستیم ،در همین راستا هدف اصلی پژوهش عبارت است از :
بازطراحی ارزشیابی و اثربخشی در نظام آموزش و توسعه بانکهای خصوصی.
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ،پژوهشهای زیر با هدف بررسی پیشینه پژوهش ،مورد
مطالعه و بررسی قرار گرفت:
ردیف

پژوهشگر و سال

هدف

یافته ها

1

قاسمی()19
1398

ارزشیابی اثربخشی دوره
های آموزشی بازاریابی و
فروش خدمات بانکی،
بانک انصار با رویکرد
شعبهمحور طی سالهای
95الی  ، 98بر اساس
مدل توتادو در سطح
سازمانی

نتایج پژوهش حاکی از آن است که دورههای آموزشی در
بُعد بازده با شاخص رضایت مشتریان و بُعد فرآیند با
شاخص ارزیابی عملکرد کارکنان تاثیر داشته است .ولی در
بُعد بازده ،با شاخص تعداد مشتریان جدید ،در بُعد مالی با
شاخص افزایش فروش و در بُعد منابع با شاخص تحقق
اهداف سازمان(بهره وری) تاثیر چشمگیری نداشته است.

ارزشیابی وضعیت موجود
دورههای آموزشی و ارائه
الگوی کیفی ارتقاء
اثربخشی دورههای
آموزشی سازمان امور
مالیاتی کشور

یافتهها بیانگر آن بود که وضعیت موجود نیازسنجی دوره-
های آموزشی ،اهداف دورههای آموزشی ،محتوای دورههای
آموزشی ،مدرسان دورههای آموزشی ،سازماندهی دورههای
آموزشی ،ارزشیابیهای آموزشی و انگیزش از دید
کارشناسان سازمان امور مالیاتی در حد متوسط بوده است.

ارزشیابی اثربخشی دوره
های آموزش ضمن
خدمت کارکنان بانک
انصار بر اساس الگو سیپ

یافتهها بیانگر آن بود که اثربخشی دورههای آموزشِ بانک
انصار بر اساس الگوی سیپ ،بطور کلی باالتر از حد متوسط
میباشد و در میان ابعاد مختلف مدل پژوهش ،عامل زمینه
بیشترین تاثیر را بر اثربخشی دورهها داشته است.

4

مختاری()22
1395

ارزشیابی اثربخشی دوره-
های آموزش ضمن
خدمت کارکنان بانک
انصار بر اساس الگوی
انتقال آموزش هالتون

نتایج پژوهش ،بیانگر آن بوده که میانگین اهمیت کلیه
عوامل فردی ،آموزشی و سازمانی در انتقال اثربخش
آموزش ،باالتر از میانگین نظری بوده .همچنین ،از بین
عوامل موثر بر انتقال آموزش ،باالترین میانگین ،متعلق به
عامل فردی و پایین ترین میانگین متعلق به عامل سازمانی
می باشد.

5

رواسی()23
1395

ارزشیابی اثربخشی دوره-
های آموزش ضمن
خدمت کارکنان بانک
انصار در سطح نتایج

نتایج پژوهش ،حاکی از آن می باشد که شاخصِ افزایش
میزان سود سازمان پس از برگزاری دورههای آموزشی
("بانکداری شرکتی" و "ارزیابی مالی طرحهای سرمایه
گذاری متقاضیان تسهیالت") ،بیشتر از حد متوسط بهبود

2

عزتی ،یوزباشی و شاطری()20
1396

3

محسنی()21
1395
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ردیف

پژوهشگر و سال

6

پرز سالترو 1و همکاران()24
2019

7

النگمن و توماس)25( 2
2019

6

هدف

یافته ها

سازمانی

یافته و این بهبود بین  25تا  50درصد به طور مستقیم،
ناشی از آموزش و اثرات آن در افزایش میزان سود سازمان
بوده است .همچنین در خصوص افزایش میزان فروش نیز
نتایج پژوهش نشان داد که این شاخص پس از اجرای دوره
های آموزشی ("بانکداری مدرن" و "مدیریت ارتباط با
مشتری") به طور متوسط بهبود یافته که این تغییر بین
 50تا  %75ناشی از اجرای آموزش ها و اثرات آن بوده
است.

انتقال دانش در
فرایندهای آموزش :به
سمت یک مدل ارزشیابی
یکپارچه

در این پژوهش  35مدل و روش ارزشیابی آموزشی که در
ادبیات پژوهش یافت شد ،مورد بررسی قرار گرفت .از انواع
روشهای ارزشیابی آموزشی ،متداولترین و شناخته شده-
ترین مدلها به شرح ذیل بودند 60 ،درصد از این مدلها
برای ارزشیابی پایانی ،که 43درصد از آنها با ارزشیابی
تاییدی مورد پیگیری قرار میگرفتند ،و  29درصد از انواع
روشها نیز مربوط به ارزشیابی تکوینی بود 40 .درصد از
این پژوهشها ارزشیابی پایانی و تاییدی را با هم ترکیب
کرده بودند و  26درصد از آنها ارزشیابی تکوینی-پایانی را
باهم ترکیب کرده بودند ،متداولترین ابزار برای انجام
ارزشیابی پرسشنامه بود که به میزان  57درصد استفاده از
این ابزار استفاده میشد ،و  31درصد از آنها با مصاحبه
مورد پیگیری قرار میگرفتند .عالوه بر این ،نتایج پژوهش
نشان داد که یکپارچگی روشهای ارزشیابی در سطح خیلی
پایینی قرار دارد و این کار به شکل منسجم و سازمانیافته،
انجام نمیشود.

بازاندیشی در ارزشیابی
آموزشی :ارزشیابی
چندوجهی ،طیف مخاطب
و تغییر هدفمند

آنان در این پژوهش ،یک چارچوب ارزیابی چهار سطحی
جدید را معرفی کردهاند که در دو محور اصلی و مستقل
شکل گرفته که این دو محور عبارتند از تغییر هدفمند و
طیف مخاطبان .این دو محور اصلی و مستقل از هم،
تغییرات سازمانیِ مورد انتظار و عالقه مخاطبان را در
ارزشیابی مشخص میکنند .چهار سطح ارزشیابی در این
مدل عبارتند از :شناسایی ،3مصرف ،4کاربرد 5و تحقق .6آنان
اذعان میکنند که این چهار سطح لزوماً خطی و صعودی
نیستند؛ بلکه ابزارهای مستقلی هستند که میتوانند به

1

. Perez-Soltero
. Langmann & Thomas
3
. Identification
4
. Consumption
5
. Utilisation
6
. Realisation
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7

یافته ها

ردیف

پژوهشگر و سال

هدف

8

محمد ()26
2016

بررسی آن دسته از
ویژگیهای ارزشیابی که
متخصصان یادگیری در
طراحی یک رویکرد
ارزشیابی برای تعیین
اثربخشی آموزش در
سطح رفتار ،مد نظر قرار
میدهند

نتایج نشان داد با توجه به نظرات متخصصان یادگیری،
آموزشِ مهارت ،بر خالف آموزشِ دانش ،برای ارزشیابی
سطح رفتار مناسب میباشد .همچنین نتایج نشان داد که
برای اندازهگیری رفتار ،مشخص شده است که مدیرِ
مستقیم فرد ،میتواند نقش کلیدی در جمعآوری دادهها
داشته باشد ،چرا که وی رفتار حین کار یادگیرنده را
مشاهده می کند .به همین منظور ،شاخصهای رفتاری
قابل اندازهگیری میتواند مورد استفاده قرار گیرد

9

مولدووانا)27( 1
2016

ارائه مدل بهینه شده و
بهبودیافتهی کرک
پاتریک

در مدل پیشنهادی ،چهار مولفهی انگیزش ،دانش ،عملکرد
و پیامدها؛ به عنوان اهداف در نظر گرفته شدهاند و چهار
مولفهی واکنش ،یادگیری ،رفتار و نتایج ،به عنوان ارزشیابی
مطرح شده اند .به عنوان مثال انگیزش به این سوال پاسخ
میدهد که یادگیرندگان به منظور یادگیری و عمل ،چه
چیزی را باید درک کنند؟ یا واکنش به این سوال پاسخ
می دهد که آیا یادگیرندگان برای یادگیری برانگیخته شده-
اند؟

10

چوکوو)28( 2
2015

دستیابی به درک و فهمی
عمیق از ارزشیابی
مشارکتی از دیدگاه
ذینفعان ،ایجاد تغییر در
سیستم ارزشیابی و تولید
دانش جدید برای جوامع
پژوهشی

نتایج حاکی از آن بود که تغییر در رفتار و ادراک الزم بوده؛
و استفاده از دادههای کیفی برای بهبود طراحی ،ارائه و
مشارکت در آموزش باید اتفاق بیافتد .همچنین آنان
دریافتند که فرآیند ارزشیابی مشارکتی ،مشارکتکنندگان
را قادر میسازد تا با آگاهی از بحث در مورد مشکالت یا
مسائل مربوط به خودشان در محل کار ،و با انسجام گروهی
و حمایت اجتماعی به صورت خودراهبر یاد بگیرند.

11

جین و جین)29( 3
2015

اندازهگیری اثربخشی
آموزش در بانکهای
خصوصی ،دولتی و
خارجی در هند

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در بانک های انتخاب
شده ،در حالت کلی آموزش کارکنان و ابعاد فردی آن ،در
سطح متوسط قرار دارد و تفاوت معناداری در اثربخشی
آموزش کارکنان در میان سه بخش بانکی(عمومی،

صورت صعودی ،نزولی یا مستقل ،متناسب با موقعیت،
تمرکز ارزشیابی ،زمینه سازمانی ،خواست یا الزامات مورد
نیاز ،با هم ترکیب شوند .چارچوب ارزشیابی آموزشی
چندوجهی ،نظریهی ارزشیابی آموزشی را گسترش میدهد
تا بر درک بهتری از عوامل محیطی ،سازمانی ،عوامل مبتنی
بر منابع یا غیره تمرکز کند .فرآیند ارزیابی را از فعالیت
منابع انسانی ساده به سمت یک سازمان یکپارچه سوق
دهد.

1. Moldovan
2
. Chukwu
3. Jain , Jain
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ردیف

پژوهشگر و سال

هدف

12

کارثیکیان ،کارثی و گراف)30( 1
2010

تجزیه و تحلیل اثربخشی
آموزش در بانکهای
منتخب در جنوب هند و
بررسی و یافتن ارتباط
بین اثربخشی آموزش و
رشد و نتیجه بانکها

8
یافته ها
خصوصی و خارجی) وجود ندارد .همچنین تجزیه و تحلیل
همبستگی نشان داد که تمامی ابعاد پنج گانه آموزش
کارکنان ،با همدیگر روابط مثبت و معناداری دارند .عالوه بر
این ،اختالف معناداری بین ادراک مدیران زن و مرد ،و
مدیران واحدهای مختلف در زمینه آموزش کارکنان وجود
ندارد.
نتایج نشان داد ،پاسخ دهندگان تمامی متغیرها را در
اثربخشی آموزش تاثیرگذار میدانند .پژوهشگران نتیجه
میگیرند ،زمانی که اثربخشی آموزش افزایش مییابد ،به
طور مستقیم تاثیر مثبت بر رشد و نتایج بانکها را به
همراه دارد .بنابراین آموزش واقعاً در تمام بانکهایی که
مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،موثر بوده است.

 .2روش پژوهش
از حیث هدف ،کاربردی و از حیث گردآوری دادهها آمیخته از نوع اکتشافی بود .به منظور فهم بهتر
مطالب مربوط بخش روششناسی ،موارد مذکور در دو بخش کیفی و کمی به طور مجزا تشریح شده
است.
بخش کیفی
در بخش کیفی ،از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد .در این بخش ،جامعه آماری شامل
کلیه کارکنان اداراتِ آموزش و توسعهی منابع انسانی شاغل در بانکهای خصوصی کشور بود که در این
مرحله ،مشارکت کنندگان با روش غیراحتمالی ،از نوع هدفمند انتخاب شدند که حجم نمونه  15نفر
بود .به منظور گردآوری دادهها در این بخش ،از مصاحبهی نیمهساختار یافته استفاده شد .کرسول و
پث( )31برای نیل به اعتبار یا روایی پژوهشِ کیفی هشت راهبرد را پیشنهاد میکند :که البته در انتها
تذکر میدهد که رعایت دست کم دو راهبرد در هر پژوهش کیفی میتواند برای پژوهش ،اعتباری قابل
قبول ایجاد کند .هشت راهبرد عبارتند از:
درگیری طوالنی مدت پژوهشگر با فضای پژوهشی و مشاهدات مداوم او در محیط پژوهش ،از جمله
اعتمادسازی با افرادِ موضوع پژوهش ،یادگیری فرهنگ آن محیط و کنترل بدفهمیهای ناشی از
مداخلههای پژوهشگر یا مطلعان.
مثلثسازی 2از طریق گردآوری شواهد از منابع مختلف ،شامل تئوریهای گوناگون،آدمهای
جورواجور ،منابع اطالعاتی متنوع و شیوههای گوناگون.

1.

Karthikeyan, Karthi , Graf
. Triangulation
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کنترل بیرونی پژوهش ،از طریق داوری یا گزارش شخص ثالث؛ یعنی کسی که پژوهشگر را صادق
نگاه میدارد؛ از او پرسشهای دشواری دربارهی روشها ،معانی و تفسیرها میکند و صبورانه به سخنان
او گوش میدهد.
در تحلیل موردی منفی 1پژوهشگر فرضیهها را همزمان با پیشرفت پرسوجو در پرتو شواهد ناقض
اصالح میکند.
روشنگری پژوهشگر از همان ابتدا در مورد سوگیریهای احتمالی خود با ذکر تجربیات قبلی،
سوگیریها و تمایالتی که احتماال تفسیرها و رویکردهای مطالعه را شکل دادهاند؛
دریافت نظر شرکت کنندگان در پژوهش ،دربارهی اعتبار یافتهها و تفسیرها؛ برای این کار میتوان
یافتهها ،تفسیرها و نتایج پژوهش را در گروهی کانونی متشکل از شرکت کنندگان در پژوهش مورد
قضاوت قرار داد.
توضیح مفصل و غنی 2خوانندگان را برای قضاوت در مورد قابل انتقال بودن یافتهها کمک میکند.
با این توصیف دقیق ،خواننده میتواند تصمیم بگیرد آیا میتواند داده ها ،روشها یا یافتههای ارائه شده
در پژوهش را در محیط دیگری به کار گیرد یا خیر.
داوران بیرونی :از بیرون فضای پژوهش را زیر نظر میگیرد و مشخص میکند که آیا یافتهها ،تفاسیر
و نتایج توسط دادهها پشتیبانی میشود یا خیر.
در پژوهش حاضر ،به منظور تضمین اعتبار دادههای گردآوری شده از طریق مصاحبه از راهبردهای
اول ،دوم ،سوم و ششم ذکر شده در مطلب فوق استفاده گردید.
همچنین کرسول و پث( )31برای نیل به پایایی نیز هفت راهبرد را پیشنهاد میکند که عبارتند از:
یادداشت برداری در حین مصاحبه یا مشاهده؛
ضبط صوتِ با کیفیت ،برای ثبت دقیق گفتهها؛
آوانگاری گفتههای ضبط شده؛
تن آوانگاری نکات ،مکثها و جزئیاتی که معموالً جا میافتند؛
کدگذاری ناشناس به کمک کدگذاری که جزو تیم پژوهش نیست؛
آنالیز دادهها به کمک افراد ناشناس و رایانه ،به طوری که دیدگاههای مجریان پژوهش اثری در
تحلیل داده نداشته باشد؛
توافق بین کدگذاران :اگر چند کدگذار کار کدگذاری را انجام دهند ،الزم است بین آنها توافقی
درباره شیوهی کار صورت پذیرد.

. Negative case analysis
. Thick description

1
2
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در پژوهش حاضر به منظور افزایش پایایی دادههای گردآوری شده ،مطابق بندهای یک و دو عمل
شد .در نهایت جهت تحلیل دادههای بدست آمده از مصاحبه روش تحلیل محتوای کیفی مطابق نظر
گرانهیم و الندمن )33(1استفاده شد .ایشان برای تجزیه و تحلیل محتوای دادههای کیفی برآمده از
مصاحبه مراحل زیر را پیشنهاد می کنند:
پیاده سازی کل مصاحبه بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه.
مطالعه و خواندن کل متن برای درک کلی از محتوای آن.
تعیین واحدهای معنا.
استخراج کدهای اولیه از واحدهای معنا.
تعیین درون مایهها یا طبقات اصلی.
بخش کمی
در بخش کمی از طرح پیمایشی استفاده شد .در این بخش جامعه آماری شامل متخصصان آموزش
و توسعهی منابع انسانی شاغل در دانشگاههای کشور بود که در این مرحله مشارکت کنندگان با روش
تصادفی ،از نوع ساده انتخاب شدند ،حجم نمونه  68نفر بود .به منظور گردآوری دادهها در این بخش از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و جهت
بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار  0/917بدست آمد .در نهایت
جهت تحلیل دادههای بدست آمده از پرسشنامه از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شد.
 .3یافتههای پژوهش
به منظور بررسی یافتههای پژوهش ،ابتدا سواالت پژوهش به تفکیک مطرح شده و یافتههای مربوط
به آنها گزارش میشود.
سوال اول :بانکهای خصوصی برای ارزشیابی اثربخشی آموزش از چه الگوهایی استفاده میکنند؟
جدول  .1الگوهای مورد استفاده در بانکهای خصوصی برای ارزشیابی اثربخشی آموزش
ردیف

بانکها
(به ترتیب حجم کارکنان)

الگوی
کرک پاتریک

الگوی
فیلیپس

1

A

*

*

2

B

*

3

C

*

4

D

*

5

E

*

6

F

*

7

G

الگوی
CIPP
*

الگوی انتقالی
هالتون

الگوی
توتادو

*

*

*

*

1 Graneheim , Lundman
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ردیف

بانکها
(به ترتیب حجم کارکنان)

الگوی
کرک پاتریک

8

H

*

9

I

*

10

J

*

11

K

*

12

L

*

13

M

*

14

N

*

15

P

*

الگوی
فیلیپس

الگوی
CIPP

الگوی انتقالی
هالتون

الگوی
توتادو

*

(منبع :یافتههای پژوهشگر)
همانطور که دادههای جدول( )1نشان میدهد ،همهی بانکهای خصوصی از الگوی کرک پاتریک
برای ارزشیابی دورههای آموزشی خود استفاده میکنند ،همچنین فقط سه مورد از بانکها از الگوهای
دیگر نیز جهت ارزشیابی دوره های آموزشی خود استفاده کردهاند ،به عبارت دیگر از میان  15بانک
مورد مطالعه ،فقط دو بانک از الگوی فیلیپس برای محاسبه  ROIاستفاده کردهاند و دو بانک نیز
استفاده از الگوی انتقالی هالتون را گزارش کردهاند .نکتهی دیگر این است که فقط یکی از بانکها از
همهی الگوهای مطرح در زمینه ی ارزشیابی استفاده نموده که در گزارش آنان نیز مشخص شد که به
صورت برون سپاری انجام پذیرفته و مدل رایج برای ارزشیابی دورهها ،همان الگوی کرک پاتریک است.
سوال دوم :بانکهای خصوصی چه مولفههایی را مورد ارزشیابی قرار میدهند؟
با توجه به یافتههای سوال اول ،مشخص شد که بانکهای کشور از الگوهایی که در مبانی نظری
ارزشیابی آموزشی ،پرکاربرد و پرتکرار هستند ،استفاده مینمایند و به منظور اطالع و اطمینان از
چگونگی استفاده از این الگوها ،مولفههایی از الگوهایی که در سوال اول مشخص شد مورد سوال قرار
گرفت تا بدین ترتیب جزئیات بیشتری از کم و کیف ارزشیابی در بانکها بدست آید ،نتایج مربوط به
این سوال در جدول زیر مشخص شده است.
جدول  .2مولفه های مورد ارزشیابی در بانک های خصوصی

واکنش

یادگیری

رفتار

نتایج سازمانی

نتایج مالی()ROI

ارزشیابی فرایندها

A

*

*

*

*

*

*

1
2

B

*

*

*

3

C

*

*

*

مدیریت انتقال یادگیری

ردیف

بانک ها
(به ترتیب حجم کارکنان)
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واکنش

یادگیری

رفتار

7

G

*

*

*

8

H

*

*

*

9

I

*

*

10

J

*

*

11

K

*

*

12

L

*

*

13

M

*

*

*

14

N

*

*

*

15

P

*

*

نتایج سازمانی

6

F

*

*

*

*

نتایج مالی()ROI

5

E

*

*

*
*

ارزشیابی فرایندها

4

D

*

*

*

ردیف

مدیریت انتقال یادگیری

بانک ها
(به ترتیب حجم کارکنان)

*

*

*

(منبع :یافتههای پژوهشگر)

همانطور که دادههای جدول( )2نشان میدهد ،سطح واکنش و یادگیری الگوی کرک پاتریک در
همهی بانکهای مورد مطالعه ،اندازهگیری و سنجش میشود ،سطح رفتار در  73درصد از بانکهای
مورد مطالعه اندازهگیری و سنجش می شود ،همچنین سطح نتایج سازمانی و مالی نیز در  2بانک و به
عبارت دیگر در  13درصد از بانکهای مورد مطالعه ،اندازهگیری و سنجش میشود .در نهایت سنجش و
ارزشیابی از فرایندهای آموزش نیز در  3بانک مورد ارزشیابی و سنجش قرار میگیرد که  20درصد از
بانکهای مورد مطالعه را در بر میگیرد .این در حالی است که در هیچ یک از بانکهای مورد مطالعه،
مدیریت انتقال یادگیری اتفاق نمیافتد.
سوال سوم :بانکهای خصوصی برای گردآوری دادههای مورد نیاز ارزشیابی و اثربخشی آموزش از
چه شیوهها و ابزارهایی استفاده میکنند؟
جدول  .3شیوه ها و ابزارهای گردآوری داده برای ارزشیابی آموزشی در بانک های خصوصی

ردیف

پرسشنامه

آزمون کتبی

مصاحبه حضوری

مصاحبه تلفنی

2

B

*

مشاهده

1

A

*

*

آزمون عملکردی

بانک ها
(به ترتیب حجم کارکنان)
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ردیف

پرسشنامه

آزمون کتبی

7

G

*

*

8

H

*

*

9

I

*

10

J

*

11

K

*

12

L

*

*

13

M

*

*

14

N

*

*

15

P

*

*

مصاحبه حضوری

6

F

*

مصاحبه تلفنی

5

E

*
*

مشاهده

4

D

*

آزمون عملکردی

3

C

*

*

بانک ها
(به ترتیب حجم کارکنان)

*
*

*

*

*

*

*

*
*

(منبع :یافتههای پژوهشگر)

همانطور که دادههای جدول( )3نشان میدهد ،همهی بانکهای مورد مطالعه به منظور گردآوری
دادههای مورد نیاز جهت ارزشیابی دورههای آموزشی از ابزار کمی گردآوری داده ،بویژه پرسشنامه بهره
گرفتهاند ،همچنین  60درصد از بانکها برای سنجش یادگیری خود از آزمونهای کتبی استفاده کرده
اند ،عالوه بر این دادههای جدول فوق بیانگر این مطلب است که تنها  5بانک ،به گردآوری دادههای
کیفی ،جهت انجام ارزشیابی دورههای آموزشی پرداختهاند؛ که شامل روشهای مصاحبه حضوری،
مصاحبه تلفنی و مشاهده بوده است.
سوال چهارم :مولفههای اصلی الگوی یکپارچه ارزشیابی و اثربخشی آموزشی در بانک های خصوصی چه
باید باشد؟
جدول .4مولفههای الگوی یکپارچه ارزشیابی و اثربخشی آموزشی
مولفههای
اولیه

مولفههای
اصلی

نگاه
فرایندی

ردیف

برخی از مفاهیم اولیه

فراوانی

1

بررسی میزان انتقال مهارت به محیط کار،بررسی و ارزیابی عوامل انتقال آموزش،
ارزیابی انگیزش مخاطب ،بررسی نگرش فراگیران ،بررسی خودکارآمدی فراگیران،
بررسی عوامل مداخلهگر در آموزش ،بررسی ویژگیهای فردی ،بررسی ویژگیهای
آموزشی ،بررسی ویژگیهای سازمانی ،بررسی شرایط انتقال یادگیری به محیط
کار.

36

مدیریت
انتقال
یادگیری

2

تداوم و استمرار ارزشیابی ،یکپارچگی ارزشیابی و اثربخشی ،لزوم یکپارچگی

4

ایجاد
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ردیف

14
مولفههای
اولیه

برخی از مفاهیم اولیه

فراوانی

3

ارزیابی استاد و مدرس ،ارزیابی استاد ،بررسی و بازبینی محتوای دوره ،بررسی و
ارزیابی محتوا ،ارزیابی کلیه عناصر سیستم آموزشی ،ارزیابی محتوا ،ارزشیابی
مواد آموزشی.

6

4

ارزشیابی از فرایندهای آموزش ،بررسی مشکالت فرایند تدریس ،بررسی و بازبینی
فرایند نیازسنجی ،بررسی و بازبینی روشهای تدریس ،ارزیابی فرایند برنامه
ریزی ،ارزیابی فرایند اجرایی آموزش ،ارزشیابی از فرایند برنامه ریزی ،ارزیابی
روش تدریس ،طراحی اصولی آموزش ،تعیین نقاط قوت و ضعف اجرای برنامهها.

12

5

فراهم سازی شواهد معتبر ،ارائه گزارش به ذینفعان ،ارائه گزارش به مشارکت
کنندگان در فرایند ارزشیابی ،ارائه گزارش ارزشیابی ،ارائه نتایج ارزشیابی به
مدیریت ارشد ،اطالع رسانی به کارکنان و مدیران ،اطالع رسانی در خصوص نتایج
ارزشیابی ،اطالع رسانی و آگاه سازی مدیران ،فراهم سازی گزارش برای مدیران،
تهیه و انتشار گزارش ارزشیابی.

16

اطالع رسانی
و آگاهسازی

6

بررسی فرهنگ سازمانی،

2

فرهنگ
سازمانی

7

ارائه بازخورد به استاد ،ارائه بازخورد به یادگیرندگان ،استقرار سیستم بازخورد،
فراهم سازی بازخورد ،ارائه بازخورد ارزشیابی به برنامه ریزی ،ارائه بازخورد
ارزشیابی به نیازسنجی ،ارائه بازخورد ارزشیابی به اجرای برنامه ،ارائه بازخورد به
فرایندها.

9

8

مشارکت مدیران و سرپرستان در فرایند ارزشیابی ،مشارکت مدیران ارشد سازمان
در فرایند ارزشیابی ،مشارکت یادگیرنده در اجرای فرایند ارزشیابی ،مشارکت ذی
نفعان در فرایند ارزشیابی ،حمایت کارکنان و مدیران ارشد ،حمایت مدیران
سازمان ،نگاه مناسب مدیران به آموزش ،حمایت سرپرست ،مجوز سرپرست،
حمایت همکار.

11

9

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ،بررسی میزان تحقق اهداف سازمانی ،سنجش
موفقیت کسب و کار ،ارزشیابی از محصوالت آموزش ،سنجش نتایج و بازده های
آموزشی ،تعیین و بررسی تأثیرات مالی ،سنجش فواید و مزایای سازمانی ،سنجش
بازده مالی دورهها ،ارزیابی نتایج بلند مدت ،تعیین میزان ارزش افزوده آموزشی.

15

10

سنجش مهارتهای آموخته شده ،ارزیابی تغییر در عملکرد فراگیران ،ارزشیابی از
فراوردهها ،سنجش اهدا ف شغلی ،سنجش مهارت ،بررسی بهبود نگرش ،سنجش
یادداری و یادآوری ،بررسی تغییر در عملکرد شغلی ،بررسی تغییر رفتار در محیط
کار ،تغییر در نگرش.

19

نتایج میان
مدت

11

بررسی میزان ایجاد یادگیری ،سنجش میزان یادگیری ،سنجش یادگیری،
سنجش واکنش مخاطب ،ارزیابی از میزان رضایت یادگیرندگان ،ارزیابی نتایج
کوتاه مدت ،ارزشیابی میزان یادگیری شرکت کنندگان.

7

نتایج کوتاه
مدت

12

ارتباط فرایند آموزش با ارزیابی عملکرد کارکنان ،استفاده از نتایج ارزشیابی،
ارتباط نتایج ارزشیابی با منابع انسانی.

3

ارتباط
فرایندی

ارزیابی و اثربخشی ،ایجاد زمینههای الزم برای بهبود مداوم برنامههای آموزشی.

(منبع :یافتههای پژوهشگر)

مولفههای
اصلی

یکپارچگی
ارزیابی
عناصر

ارزیابی
فرایندها

بسترسازها
بازخورد

مشارکت و
حمایت

نتایج بلند
مدت

نتایج

ارزش
آفرین

15
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همانطور که داده های جدول( )4نشان میدهد مولفههای فرعی یک الگوی ارزشیابی مطلوب از
حیث نظری و تئوریک را میتوان در  12مولفه طبقهبندی کرد که عبارتند از :مدیریت انتقال یادگیری،
اطالع رسانی و آگاهسازی ،نتایج بلند مدت ،نتایج میان مدت ،نتایج کوتاه مدت ،فرایندها ،بازخورد،
مشارکت و حمایت ،ارزیابی عناصر ،یکپارچگی ،ارتباط فرایندی ،فرهنگ سازمانی .و در نهایت این 12
مولفه را میتوان در  4مولفهی اصلی "نگاه فرایندی ،بسترسازها ،نتایج و ارزش آفرینها" طبقهبندی
کرد.
ارتباط بین مولفههای فرعی و اصلی که بواسطهی تجربه زیسته پژوهشگر در طول پژوهش و مطالعه
مبانی نظری و نتایج پژوهش حاضر بدست آمده است ،را میتوان به صورت الگوی زیر(شکل  )1ترسیم
نمود.

شکل  :1الگوی یکپارچه ارزشیابی و اثربخشی آموزش(یافتههای پژوهشگر)

سوال پنجم :تا چه اندازه الگوی تدوین شده از نظر متخصصان حوزه آموزش و توسعه ،از اعتبار الزم
برخوردار است؟
به منظور اعتباریابی الگوی تدوین شده توسط متخصصان ،الگو و توضیحات آن در اختیار
متخصصان قرار گرفت و با نظر اساتید راهنما و مشاور ،متغیرهای شش گانه به عنوان ابعاد اعتبار الگو،
به صورت یک پرسشنامه تدوین شده و جهت پاسخگویی در اختیار متخصصان قرار گرفت که نتایج
مربوط به آن در جدول  5قابل مشاهده است.
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جدول .5نتایج تحلیل تی تک نمونهای مربوط به اعتبار درونی الگوی پیشنهادی
فراوانی

میانگین

test
value

انحراف
استاندارد

مقدار
T

درجه
آزادی

سطح
معناداری

اختالف
میانگین

اعتبار

68

8/68

6

0/99

22/09

67

0/000

2/68

کاربردپذیری

68

7/56

6

1/61

8/05

67

0/000

1/56

جامعیت

68

8/21

6

1/31

13/88

67

0/000

2/21

مقبولیت

68

8/23

6

1/60

11/50

67

0/000

2/23

نوآوری

68

7/38

6

2/21

5/15

67

0/000

1/38

ادراکپذیری

68

4/03

3

0/96

8/83

67

0/000

1/03

اعتبار کلی

68

44/09

33

7/02

13/03

67

0/000

11/09

متغیر

(منبع :یافتههای پژوهشگر)
همانطور که دادههای جدول( )5نشان میدهد ،مقدار بدست آمده برای  t est val ueو میانگین،
به ترتیب برای مولفه اعتبار  6و  8/68؛ برای مولفه کاربردپذیری  6و  7/56؛ برای مولفه جامعیت  6و
 8/21؛ برای مولفه مقبولیت  6و  8/23؛ برای مولفه نوآوری  6و  ، 7/38و در نهایت برای مولفه ادراک
پذیری  3و  4/03می باشد .این میانگینها منجر به مقدار متفاوتی از تی( )Tشده است که این مقادیر،
همگی در سطح  0/01معنادار میباشد .با توجه به اینکه مقادیر  Tمشاهده شده در سطح یک درصد
معنادار بوده و اختالف میانگین آنها نیز مثبت میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که مولفهها ،چینش و
روابط بین مولفهها از نظر متخصصان ،از اعتبار الزم برخوردار میباشد.
 .4بحث و نتیجهگیری
سوال اول :بانکهای خصوصی برای ارزشیابی اثربخشی آموزش از چه الگوهایی استفاده میکنند؟
همانطور که یافتهها نشان داد ،بانکهای خصوصی به منظور انجام ارزشیابی آموزشی از الگوی کرک
پاتریک استفاده میکنند ،همچنین فقط سه مورد از بانکها از الگوهای دیگر از جمله فیلیپس و هالتون
استفاده کردهاند .این در حالی است که الگوی کرک پاتریک با محدودیتهایی مواجه هست که صرفِ
استفاده از آن نمی تواند به انجام یک ارزشیابی نظامند و یکپارچه که اثربخشی آموزش را نیز ارتقا دهد،
بیانجامد .در تبیین یافتههای مربوط به سوال حاضر باید گفت که یکی از اصلیترین دالیل مورد اقبال
واقع شدن الگوی کرک پاتریک در بانکهای ایرانی و به تبع آن بانکهای خصوصی کشور ،سادگی و
سهولت استفاده از الگوی کرک پاتریک است ،بویژه پیادهسازی دو سطح اول این الگو به راحتترین
شکل ممکن ،امکان پیاده سازی در بانک را داراست و با طراحی یک فرم و پرسشنامه میتوان این دو
سطح را مورد ب ررسی قرار داد .یکی دیگر از دالیل عدم توجه به سایر الگوهای ارزشیابی آموزشی را می
توان کمبود حضور نیروهای متخصص در واحد ارزشیابیِ آموزشی بانکها دانست ،چرا که استفاده از
الگوهای مختلف ارزشیابی آموزشی ،نیازمند این است که کارکنان از دانش ،مهارت و تخصص باالیی در
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حوزه آموزش و ارزشیابی آموزشی برخوردار باشند ،در واقع اگر نیروی انسانی متخصص باشد ،کارها با
صرف کمترین زمان و هزینه و با بیشترین کارآیی انجام خواهد شد ،این در حالی است که یافتههای
پژوهش حاضر نشان داد  78درصد از کارکنان واحد آموزش و توسعه در بانکهای مورد مطالعه
تخصصی غیر از آموزش دارند ،و تنها  22درصد از کارکنان ،متخصص حوزه آموزش و توسعه هستند،
این در حالی است که از این میزان نیز ،هیچ یک در پستهای مدیریتی حضور نداشته و صرفاً در
مناصب و جایگاههای غیرتصمیمگیر به کار گرفته شدهاند؛ که شاید بتوان گفت ،یکی از اصلیترین
دالیل عدم استفاده از الگوهای دیگر و استقرار یک نظام جامع ارزشیابی آموزشی در بانکهای مورد
مطالعه ،عدم حضور متخصصان آموزش و توسعه در مناصب تصمیمگیر میباشد .یکی دیگر از دالیل
توجه بانکها به این الگو را میتوان در محافل علمی برگزار شده در کشور در موضوع آموزش سازمانی
دانست ،چرا که این همایش ها و کنفرانس که مخاطب اصلی آن ،کارشناسان و مدیران آموزش سازمانی
است ،در چند سال گذشته صرفاً به بررسی و تاکید به الگوی کرک پاتریک گذشته و در معرفی قابلیت
های سایر الگوهای ارزشیابی آموزشی به نوعی اجحاف شده و پتانسیلهای آنها به خوبی برای مدیران
و کارشناسان آموزش تشریح نشده است ،لذا عدم کسب شناخت نسبت به این الگوها ،باعث این شده
که بانک ها الگوهای دیگر را نادیده گرفته و به استفاده صرف از الگوی کرک پاتریک بسنده کردهاند.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که صرفِ استفاده از الگوی کرک پاتریک نمیتواند جوابگوی سازمانهای
پیشرو باشد و به منظور انجام یک ارزشیابی مطلوب و جامع ،میبایست تمامی عناصر ،فرایندها و نتایج
آموزش مورد ارزشیابی قرار گیرد تا بدین ترتیب نقش ارزشیابی در آموزش و اثربخش کردن آن
مشخص گردد.
سوال دوم :بانکهای خصوصی چه مولفههایی را مورد ارزشیابی قرار میدهند؟
یافتههای پژوهش نشان داد که همهی بانکها ،دو سطح اول الگوی کرک پاتریک شامل واکنش و
یادگیری را مورد ارزشیابی قرار میدهند ،که سطح واکنش در سه بعد محتوا ،مدرس و سازماندهی مورد
بررسی قرار گرفته و سطح یادگیری نیز میزان آموختههای یادگیرندگان از مطالب مطرح شده در دوره
های آموزشی را مورد ارزشیابی قرار میدهد .یافتهها در خصوص سنجش سطح رفتار نیز ،نشان داد که
در  73درصد از بانکهای مورد مطالعه ،اندازهگیری و سنجش میشود ،در خصوص ارزشیابی سطح
نتایج سازمانی و مالی نیز ،یافتهها نشان داد که تنها در  2بانک و به عبارت دیگر در  13درصد از
بانکهای مورد مطالعه ،اتفاق افتاده است .در تبیین یافتههای مربوط به سوال حاضر چند دلیل را می
توان عامل بوجود آمدن این شرایط در بانکهای مورد مطالعه دانست .یکی از مهمترین دالیل را می-
توان جایگاه پایین واحد آموزش و توسعه در بانکها دانست ،بدین معنی که آموزش از منظر مدیران و
کارکنان بانکهای مورد مطالعه جز مسائل مهم و راهبردی به حساب نمیآید ،و همین موضوع باعث
می شود تا اقدامات علمی و بنیادین در واحد آموزش و توسعه نادیده گرفته شود .یکی دیگر از دالیل

فصلنامه توسعه استعداد ،سال دوم  ،شماره  ،3تابستان 1399

18

عدم توجه به مولفه های مهم در ارزشیابی آموزشی ،کمبود تخصص و دانش کافی در زمینهی آموزش و
ارزشیابی آموزشی در بانک های مورد مطالعه است ،با توجه به اینکه غالب نیروی انسانی شاغل در واحد
آموزش و توسعه بانکها ،تخصص و تحصیالت آکادمیک مربوط به آموزش و توسعه منابع انسانی را
ندارند ،لذا به صورت علمی به فرایند آموزش نگاه نمیکنند و از طرفی دیگر دانش کافی جهت استقرار
یک فرایند مطلوب را ندارند ،چرا که ارزشیابی از مولفههای مهمی که الگوهای مختلف مطرح میکنند
نیازمند تخصص و دانش کافی در زمینهی ارزشیابی آموزشی است ،که بانکها غالب ًا از این قابلیت
برخوردار نیستند .بنابراین نمی توان انتظار استقرار یک سیستم جامع ارزشیابی و اثربخشی آموزش را
داشت .گذشته از این ،در راستای یکپارچه سازی ارزشیابی و اثربخشی آموزش ،ارائه بازخورد نقش بی
بدیلی را ایفا مینماید که در بانکها ی مورد مطالعه مورد غفلت قرار گرفته است .شاید بتوان نتیجه
گرفت که اندازهگیری در خصوص مولفهها انجام میگیرد و دادههایی در مورد آن مولفهها گردآوری
می شود اما ارزشیابی به معنای علمی آن خیلی کم صورت میگیرد ،چرا که نه قضاوتی اتفاق میافتد و
نه بازخوردی به بخشهای مختلف آموزش ارائه میشود .تا موجبات اثربخشی آموزش را فراهم نماید.
سوال سوم :بانکهای خصوصی برای گردآوری دادههای مورد نیاز ارزشیابی و اثربخشی آموزش از
چه شیوهها و ابزارهایی استفاده میکنند؟
یافتههای مربوط به این سوال نشان داد که به منظور گردآوری دادههای مربوط به سطح واکنش،
همهی بانکهای مورد مطالعه از پرسشنامه استفاده میکنند ،همچنین به منظور گردآوری دادههای
مربوط به سطح یادگیری غالب ًا از آزمون کتبی استفاده میکنند ،یافتهها حاکی از این بود که یادگیری
صرفاً با پس آزمون مورد سنجش قرار میگیرد ،به جز در برخی موارد که بانکها گزارش کردهاند که از
پیش آزمون نیز استفاده می کنند ،با توجه به اهمیت پیش آزمون در تعیین میزان یادگیری و نرخ
یادگیری ،به نظر میرسد یکی از نقاط ضعفِ موجود در بانکها ،عدم استفاده از پیش آزمون باشد ،البته
برخی از بانکها اعالم کردند که به صورت شفاهی پیش آزمون اجرا میشود که این استدالل هم با
توجه به اهمیت تحلیل دادهها و استفادهای که میتوان از تحلیل انجام شده کرد ،مردود به نظر می-
رسد ،البته در برخی موارد مشاهده شد که نه تنها پیش آزمونی اخذ نمیگردد ،بلکه پس آزمونی هم از
یادگیرندگان بعمل نمیآید و صرف ًا با اعالم نمره ای از سوی مدرس و استاد دوره ،نرخ یادگیری برای
یادگیرندگان محاسبه شده و به این امر بسنده میشود ،این موضوع نیز یکی از نقاط ضعف بانکهای
مورد مطالعه تلقی می گردد و شاید بتوان گفت که دلیل این امر حضور افراد غیر متخصص در مناصب
واحد آموزش و توسعه و عدم درک از فرایند و اهداف ارزشیابی دانست .همچنین یافتهها نشان داد که
قریب به اتفاق بانکها برای سنجش سطح رفتار ،صرفاً از روشهای کمی و پرسشنامه استفاده میکنند
و توصیههای کرک پاتریک برای سنجش این سطح نیز رعایت نمیشود ،و همچنین شاخصهای رفتاری
اختصاصی برای موضوعات و مشاغل مختلف تهیه نشده و با شاخصهای عمومی مورد سنجش قرار می-
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گیرد ،به نظر میرسد شیوه و ابزاری که بانکهای مورد مطالعه برای سنجش سطح رفتار مورد استفاده
قرار دادهاند ،نمیتواند در تحلیل صحیح رفتار و آموختههای کارکنان به محل کارشان مکفی باشد .در
خصوص سنجش سطح نتایج سازمانی و مالی ،یافتهها نشان داد که تنها در  2بانک و به عبارت دیگر
در  13درصد از بانک های مورد مطالعه ،اتفاق افتاده است که در این سطوح هم غالباً از روشهای کمی
از قبیل پرسشنامه استفاده شده ،و همچنین در بررسی این سطوح ،دادههای مربوط به سطوح پایین در
نظر گرفته نشده و این سطوح به صورت مستقل از هم در نظر گرفته شدهاند ،که از نظر کرک پاتریک
این اتفاق یکی از خطاهایی است که دستاندرکاران واحد آموزش و توسعه به دلیل نقص در فهم الگو
دچار آن میشوند ،از طرف دیگر ،م اهیت سطوح نتایج سازمانی و مالی طوری است که میبایست از
روشهای کیفی و اسناد سازمانی نیز استفاده کرد؛ که بررسیها نشان داد ،این امر نیز به صورت کامل
اتفاق نیفتاده است .در تبیین یافتههای مربوط به سوال حاضر میتوان گفت که استفاده از ابزارها و
شیوههای مختلف گردآوری دادهها متناسب با هر یک از مولفههای مورد ارزشیابی نیازمند این است که
کارکنان واحد آموزش و توسعه به صورت تخصصی مسلط به روشهای تحقیق در آموزش ،سنجش و
اندازهگیری آموزشی باشند و ایدهآلترین حالت این است که از متخصصان سنجش و اندازهگیری در این
فرایند استفاده شود ،چرا که به منظور استفاده از شیوهها و ابزارهای مختلف میبایست یا از ابزارهای
آماده استفاده کرد و یا اینکه ابزارهای مناسب و جدید را ایجاد کرد ،این در حالی است که استفاده از
ابزارهای موجود برای دورههای مختلف ،مغایر با اصول روششناسی تحقیق و ارزشیابی است ،چرا که هر
دورهای شاخصهای خاص خود را دارد که میبایست متناسب با آن تدوین شوند ،بنابراین استفاده از
ابزارها و شیوههای یکسان کار درستی نبوده و دادههای معتبری را بدست نمیدهد ،لذا میبایست به
سمت تهیه و تدوین ابزارهای معتبر حرکت کرد که الزمهی این کار ،حضور متخصصان سنجش و
اندازهگیری در واحد آموزش و توسعه منابع انسانی بانکهاست ،که یافتهها نشان داد ،هیچ کدام از
بانک های مورد مطالعه از چنین تخصصی برخوردار نبودند .یکی دیگر از دالیل وجود مشکل این بخش
از فرایند ارزشیابی آموزشی در بانکهای مورد مطالعه این است که بین واحد آموزش و توسعه و سایر
فرایندهای منابع انسانی و نیز واحدهای تخصصی ،ارتباط سیستماتیک وجود ندارد ،این در حالی است
که به منظور گردآوری دادههای معتبر برای سنجش اثربخشی آموزش بویژه در سطوح باالی کرک
پاتریک میبایست از دادههای موجود در واحدهای مختلف استفاده کرد ،فرایندهایی از قبیل ارزیابی
عملکرد کارکنان ،فرایند پاداش و جبران خدمات ،و واحدهای تخصصی که دوره مربوط به آنها میباشد،
از جمله بخشهایی هستند که این ارتباط میبایست با آنها برقرار باشد .این در حالی است که در
بانکهای مورد مطالعه این ارتباطات به صورت سازمان یافته وجود نداشت .شاید بتوان گفت که یکی
دیگر از دالیل عدم استفاده از ابزارها و شیوههای مختلف گردآوری دادهها برای انجام ارزشیابی آموزشی
در بانکهای مورد مطالعه ،بسنده کردن به شیوههای کمی و ابزار پرسشنامه این باشد که گردآوری داده
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برای سطوح باال نیازمند همکاری و مشارکت جدی مدیران ،سرپرستان و کارکنان بانکهاست ،و بدون
مشارکت و همکاری آنان نمیتوان انتظار بدست آوردن دادههای متنوع و معتبر را داشت .در واقع انجام
ارزشیابی آموزشی نیازمند بسترهای الزم هستند که از جملهی مهمترین آنها مشارکت و همکاری
مدیران و کارکنان با واحد آموزش و توسعه است.
سوال چهارم :مولفههای اصلی الگوی یکپارچه ارزشیابی و اثربخشی آموزشی در بانک های خصوصی
چه باید باشد؟
یافتهها نشان داد که مولفههای اصلی الگوی یکپارچه ارزشیابی و اثربخشی آموزشی در بانکهای
خصوصی را میتوان در  4طبقه اصلی طبقه بندی کرد که عبارتند از :نگاه فرایندی ،بسترسازها ،نتایج و
ارزشآفرینها.
سوال حاضر به منظور طراحی الگوی یکپارچه و در راستای هدف اصلی پژوهش مطرح شده تا پس
از شناسایی مولفههای فرعی و اصلی ،و شناخت چگونگی ارتباط بین مولفهها با استفاده از مطالعه منابع
و یافته های مربوط به سواالت قبلی پژوهش ،نگاره مربوط به الگوی پیشنهادی ترسیم گردد .در تبیین
یافتههای مربوط به این سوال میتوان گفت که اثربخشی آموزش ،زمانی محقق خواهد شد ،که تمامی
فرایندها ،عناصر ،نتایج آموزش مورد ارزیابی قرار گیرد و به واحد آموزش بانکها به صورتِ بخشی از
فرایند کالن منابع انسانی نگریسته شود تا بدین ترتیب مقدمات ایجاد یک فرایند نظامند و
سیستماتیک را فراهم کرد ،در واقع اثربخشی زمانی ظهور و بروز خواهد کرد که همهی ارکان و ردههای
بانکها در فرایند آموزش دخیل باشند و در کنار این امر ،ارزشیابی آموزشی که نقشی پیشگیرانه و
اصالحگرایانه بر عهده دارد ،به شیوه ای مطلوب و نظامند انجام شده و دارای نظام مشخصی باشد و به
صورت مستمر عمل نماید .در همین راستا ،پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نقاط ضعف ،قابل بهبود و
قوت بانکها در عرصه آموزش وتوسعه منابع انسانی ،تالش نموده است تا الگویی را پیشنهاد نمایند که
به یکپارچه سازی ارزشیابی و اثربخشی آموزش منجر شود ،همانگونه که اشاره شد ،الگوی پیشنهادی
دارای چهار مولفهی اصلی نگاه فرایندی ،بسترسازها ،نتایج و ارزشآفرینها می باشد که در ادامه هر
کدام از این مولفهها مورد بحث و نتیجهگیری قرار میگیرد.
نگاه فرایندی :یافتهها نشان داد که مولفههای ارزیابی فرایندها ،ارزیابی عناصر ،مدیریت انتقال
یادگیری ،ایجاد یکپارچگی را می توان زیرمجموعه این مولفه در نظر گرفت .منظور از نگاه فرایندی این
است که در بازطراحی نظام ارزشیابی و اثربخشی ،میبایست کلیهی فرایندها ،و عناصر آموزش مورد
ارزیابی قرار گرفته و در راستای دستیابی به اهداف کالن سازمانی ،مدیریت انتقال یادگیری در دستور
کار قرار گرفته و در انجام این امر یکپارچگی بین ارزیابی و اثربخشی مد نظر قرار گیرد .در تبیین یافته
های فوق می توان گفت ،تا زمانی که به آموزش با نگاهی فرایندمحور نگریسته نشود ،فعالیتها و
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اقدامات انجام شده به صورت جزیرهای انجام شده و موجبات عدم اثربخشی یا اثربخشی پایین خواهد
شد .چرا که آموزش اثربخش ،نیازمند نگاه سیستمیک و فرایندی است.
بسترسازها :این مولفه شامل زیرمولفههای آگاه سازی و اطالع رسانی ،فرهنگ سازی ،بازخورد،
مشارکت و حمایت میشود که میتوانند زمینهی الزم برای اجرای بهینهی فرایند ارزشیابی را فراهم
سازند و در صورت وجود مشکل در هر یک از این زیرمولفهها ،ارزشیابی به صورت کامل اتفاق نخواهد
افتاد .در تبیین یافته های فوق میتوان گفت نقش بسترسازها در چگونگی اجرایی شدن کل فرایند
آموزش نمود پیدا میکند که فرایند ارزشیابی آموزشی نیز جزئی از فرایند آموزش میباشد .اطالعرسانی
در خصوص اهداف آموزشی ،سرفصلهای دوره ،مدت دوره ،مکان برگزاری و  ...موجب میشود تا
یادگیرندکان با آمادگی ذهنی در دوره شرکت کرده و نهایت استفاده را از مطالب ارائه شده در دوره
بکنند ،همچنین این کار باعث می شود ،مدیران و سرپرستانی که کارکنان تحت مدیریت آنان در دوره
شرکت میکنند ،از مشخصات دورهی برگزار شده اطالع یافته و و پس از رجوع آنان به محل کار از
دانشی که به تازگی کسب کردهاند ،در جهت بهبود کار استفاده نمایند؛ در واقع این اطالعرسانی زمینه
ای را برای آگاه سازی کارکنان و مدیران فراهم میآورد تا بدین ترتیب به نقش آموزش در بانکها آگاه
شده و نه تنها مانع این فرایند نباشند بلکه موجبات همراهی آنان را نیز فراهم آورد .از سوی دیگر این
امر میتواند فرهنگ سازی استفاده از ارزشیابی آموزشی را فراهم آورد تا کارکنان و مدیران در ارزشیابی
همکاران خود از محافظهکاری ،رفتار توام با مسامحه اجتناب کرده و واقعیتها را گزارش نمایند ،در
واقع فرهنگ استفاده از ابزارهای ارزشیابی و نیز نتایج حاصل از آن ،نیازمند اطالعرسانی و آگاهسازی
کارکنان و مدیران بانکها میباشد .یکی از حیاتیترین عناصر هر ارزیابی ،ارائه بازخورد به ارزیابی-
شوندگان است ،چرا که بدون ارائه بازخورد نمیتوان انتظار تغییر و بهبود شرایط را داشت ،در واقع
بواسطهی بازخورد است که نقصها و کاستیهای شناسایی شده از طریق ارزشیابی را میتوان رفع نمود
و حمایت افراد مختلف را جلب نمود .بازخورد میتواند به صورت فردی و گروهی ارائه شود ،همچنین
می تواند به صورت رسمی و سازمانی و یا غیررسمی و دوستانه به اطالع مخاطبان برنامههای مختلف
برسد .همچنین بازخورد می تواند مخاطبان مختلفی داشته باشد از جمله یادگیرندگان ،مدیران،
سرپرستان ،مدرسان که اطالعات ارائه شده در هر یک از گزارشهای بازخورد به فراخور مخاطبان آن
میبایست متفاوت باشد .یکی دیگر از عناصر مهم در راستای فراهم کردن زمینههای انجام ارزشیابی
آموزشی به صورت مطلوب ،مشارکت و حمایت مدیران بانکها از فرایند آموزش میباشد .چرا که بدون
حمایت و مشارکت مدیران ،برنامههای آموزشی محکوم به شکست خواهد بود ،در واقع اگر حمایت و
مشارکت مدیران در فرایند ارزشیابی جلب شود ،سایر همکاران نیز مباحث مربوط به ارزشیابی را جدی
گرفته و در به سرانجام رساندن مطالب آموخته شده از دورههای آموزشی ،سهل انگاری نخواهند کرد.
همچنین در اینصورت مدیران و سرپرستان خود را شریک در برنامههای آموزشی و اثربخش شدن
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آموزشها خواهند دید و همین موضوع باعث فرهنگسازی ،و ایجاد روحیه همدلی جهت پیشبرد اهداف
بانک ها خواهد شد .در نهایت باید گفت که هر یک از این عناصر به نوعی به هم مرتبط و درهم تنیده
هستند که با وجود مشکل در یکی از این عناصر ،سایر عناصر نیز دچار مشکل شده و موجب خواهد
شد ،فرایند ارزشیابی آموزشی به درستی اتفاق نیفتد .لذا مجموع این مولفهها تحت عنوان مولفهی
بسترساز نامگذاری شد تا با فراهم آمدن آنها ،زمینههای الزم جهت اثربخشی هرچه بیشتر آموزش
فراهم گردد.
ارزش آفرینها :این مولفه نیز شامل زیرمولفههای تاثیر نتایج در ارزیابی عملکرد ،تاثیر نتایج در ارتقا
و انتصاب ،تاثیر نتایج در پرداخت و جبران خدمات میشود .این زیر مولفهها بدان معنا هستند که پس
از انجام فرایند ارزشیابی و حصول نتایج مربوط به آن ،این نتایج میبایست برای مخاطبان برنامههای
آموزشی ارزش افزوده ایجاد نمایند ،در واقع این مولفه نشان دهندهی ارتباط واحد آموزش و توسعه با
فرایندهای منابع انسانی است تا بدین ترتیب جایگاه و منزلت واحد آموزش و توسعه در بانکها بهبود
یابد .در تبیین یافتههای فوق می توان گفت برخی از اقدامات هستند که به نتایج ارزشیابی آموزشی
اعتبار و ارزش میبخشند .یکی از این اقدامات این است که بخشی از امتیازات ارزیابی عملکرد به دوره
های آموزشی که فرد در بانک میگذراند اختصاص یابد ،در واقع در ارزیابی نتایج میان مدت و
بلندمدت ،توجه به فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان امری حیاتی بوده و میتواند به عنوان شاخصی برای
قضاوت در خصوص اثربخش بودن یا نبودن برنامههای آموزشی مد نظر قرار گیرد .یکی دیگر از اقداماتی
که میتواند در اثربخش کردن هرچه بیشتر برنامههای آموزشی نقشآفرینی کند ،این است که دورههای
آموزشی که افراد با موفقیت سپری کرده باشند به عنوان الزامی برای ارتقا و انتصاب در نظر گرفته شود
و در زم ان انتصاب از واحد آموزش و توسعه استعالم شود که آیا فرد مورد نظر از حیث آموزشی
صالحیت الزم را برای انتصاب در پست جدید را دارد یا خیر و اینکه دورههای گذرانده شده توسط
ایشان از کیفیت الزم برخوردار بوده یا خیر .تا بدین ترتیب افراد ترغیب به حضور فعال در دورههای
آموزشی شده و در اجرای دورههای آموزشی اثربخش ،واحد آموزش و توسعه را حمایت و پشتیبانی
کنند .آخرین اقدام در راستای ارزشآفرینی برای آموزشهای سازمانی این است که کارکنانی که در
برنامه های آموزشی شرکت کرده و آنرا با موفقیت سپری کرده و نقش پر رنگی در اثربخش شدن
برنامههای آموزشی ایفا میکنند ،میبایست تفاوتی در جبران خدمات و پاداش آموزشی آنان باشد و
افرادی که تالشی برای حضور فعال و موثر در دورههای آموزشی ندارند ،از مزیتهای مربوط به پرداخت
و جبران خدمات بیبهره باشند تا زمینهی الزم جهت مشارکت و همکاریی هرچه بیشتر کارکنان با
واحد آموزش و توسعه فراهم گردد.
سوال پنجم :تا چه اندازه الگوی تدوین شده از نظر متخصصان حوزه ارزشیابی آموزشی ،از اعتبار
الزم برخوردار است؟
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نتایج این بررسی نشان داد که تمام معیارهای الگوی پیشنهادی میانگین باالی  3را کسب کردهاند
به عبارت دیگر از نظر متخصصان مولفهها و روابط میان آنها در تمامی ابعاد شش گانه به ترتیبی که در
ادامه ذکر میشود مورد تایید قرار گرفت :اعتبار( ،)M=4.32, SD=0/99مقبولیتM=4.11, ( ،
،)M=4.03,
ادراکپذیری(SD=0/96
،)M=4.10,
جامعیت(SD=1.31
،)SD=1.60
کاربردپذیری( ،)M=3.78 , SD=1.61نوآوری( .)M=3.69 , SD=2.21با وجود اینکه تمامی ابعاد الگو
میانگین باالی  3را کسب کردهاند ولی در میان ابعاد شش گانه ،بعد اعتبار بیشترین امتیاز و بعد نوآوری
کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است .در نهایت می توان نتیجه گرفت که الگوی پیشنهادی از
دیدگاه متخصصان مورد تأیید بوده و دارای اعتبار میباشد.
پیشنهادها
به منظور استفادهی بهینه از الگوی طراحی شده ،در زمان برنامهریزی و طراحی دورههای آموزشی،
طرح ارزشیابی متناسب با اهداف دوره تدوین شده و ابزارهای و شیوههای مختلف گردآوری داده ها در
آن تعیین شود.
به منظور فرهنگسازی ،نتایج بدست آمده از ارزشیابی را به صورت دورهای و منظم منتشر نماید.
بازخوردهای الزم در خصوص نتایج دورههای آموزشی را به مدیران ارشد ،سرپرستان و کارکنان
شرکتکننده در برنامههای آموزشی ارائه نمایند تا بدین ترتیب آگاهسازی و اطالعرسانی و بهبود جایگاه
آموزش در سازمان اتفاق بیافتد.
ارائه اطالعات الزم به کارکنان سازمان در خصوص اهداف آموزش و ارزشیابی آموزشی به منظور
ایجاد آگاهی درخصوص فرایندهای آموزش در سازمان و نهادینه کردن آن.
توجیه مدیران و کارکنانی که در برنامههای آموزشی شرکت میکنند ،و شفافسازی نقش آنان در
اثربخش شدن برنامههای آموزشی سازمان.
ایجاد سازوکارهای الزم در راستای ارتباط بین فرایندی میان فرایندهای منابع انسانی و آموزش به
منظور غلبه بر چالشهای مربوط به آن.
محدودیت
به منظور اجرای بهینه و مطلوب پژوهش حاضر ،پژوهشگران در صدد بررسی وضعیت آموزش و
توسعه در کلیهی بانکهای خصوصی به صورت سرشماری(همه شماری) بودند که عدم تمایل دو مورد
از مسئوالن آموزش بانکهای خصوصی موجب شد پژوهش با نمونهگیری انجام شود
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چکیده
توسعهاقتصادی و تخصصیشدن نیرویکار بعنوان یک مزیت رقابتی پایدار در به حداکثر رساندن عملکرد سازمانی،
موجب رقابت بین کارکنان متخصص و ماهر برای تصدی منصبهای کلیدی سازمانهاست؛ لذا جانشینپروری میتواند
نیازهای جامعه را در دستیابی به دانش و مهارت نیروی کار متناسب با معیارهای جهانی محقق نماید .بدین منظور مطالعه
حاضر رابطه بین انتقال مهارتهای مدیریتی به زیردستان و جانشینپروری را با توجه به نقش میانجی مربیگری در شرکتِ
فوالد مبارکه اصفهان ،بررسی و آن را در قالب یک الگوی مفهومی بازنمایی و مورد سنجش قرار داده است .این مطالعه به
صورت توصیفی -همبستگی ،در سال  1398با جامعه آماری که شامل  432نفر از مدیران ،معاونین ،روسا و سرپرستان
شرکت فوالد مبارکه و حجم نمونه  205نفر ،که از طریق جدول مورگان به دست آمد ،به روش تصادفی ساده انجام شد .ابزار
جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته ،با تعداد  76سؤال بود .رو ایی محتوایی ،صوری و سازه(به روش تحلیل عامل
تاییدی)و پایایی با روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ( )0/88اندازهگیری شد .دادهها با روش حداقل مربعات جزئی و نرم
افزارهای SPSSو  SmartPLS 2.0.M3تحلیل شد .یافتههای تحقیق نشان داد که بین انتقال مهارتهای
مدیریتی(فنی ،ادراکی ،انسانی و حرفهای) و جانشینپروری رابطه معناداری وجود دارد ،همچنین بین انتقال مهارتهای
مدیریتی و مربیگری و بین جانشینپروری و مربیگری رابطه معناداری وجود داشت .نتایج این مطالعه میتواند به عنوان
گامی موثر در جهت تبیین اهمیت نقش مربیگری در انتقال مهارتهای مدیریتی و جانشینپروری در سازمانها به کار برده
شود.
کلمات کلیدي :جانشین پروری ،مربیگری ،مهارت ادراکی ،مهارت انسانی ،مهارت حرفهای ،مهارت فنی.
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 .1مقدمه
با توجه به تحوالت حیرتآور درون و برون حوزه کسبوکار و نوآوریهای جدید و مزیت رقابتی،
یکی از اساسیترین و مهمترین چالشهای پیشروی سازمانها ،سرمایه انسانی و افزایش نیاز به مدیران
توانمند بهعنوان منابع ارزشآفرین در محیطکار در سالهای آینده است .در رویارویی و حلمسئله،
رویکردهای مختلفی از جانب سازمانها دنبال میشود .سازمانهای بسیاری استعداد را بهعنوان یک
منبع راهبردی مهم شناخته اند( .)1مدیران و رهبران نقش تعیینکننده و جایگزین ناپذیری در توفیق
یا شکست سازمانها دارند .هیچ سازمانی را نمیتوان یافت که رشدی مستمر و موفقیتی پایدار را تجربه
کرده باشد ،مگر آنکه توسط مدیر یا تیمی از مدیران و رهبران شایسته و کارآمد ،اداره و هدایت شده
باشد .دنیای سازمانی آینده نیز به تعداد بیشتری از مدیران و رهبران نیازمند است .عالوه بر این تمرکز
بر کسب استعداد از منابع خارجی یک راهبرد بلند مدت موفق نخواهد بود ،بلکه سازمانها باید راهبرد
توسعهی استعداد از درون را دنبال کنند تا اطمینان حاصل شود که کارکنان از مهارت و شایستگیهای
ضروری ،برای بکارگیری راهبردهای کسب و کار برخوردار هستند( )2پژوهشهای متعدد تجربی حاکی
از آن است که علیرغم ضرورت ورود افکار و اندیشههای جدید مدیریتی ،سازمانهای موفق به میزان
قابل توجهی به درونزایی تأکید دارند و تالش میکنند تا با شناسایی و پرورش استعدادهای مدیریتی
درون سازمانی از تأمین نیازهای آتی خود به مدیران شایسته و اثربخش اطمینان حاصل نمایند ،از
طرفی نتایج پژوهشها از کمبود نیروهای مدیریتی و افزایش نیاز سازمانها به مدیرانِ به مراتب
توانمندتر ،مستعدتر ،ماهرتر و شایستهتر از مدیران امروزی در سالهای آینده حکایت میکند .واقعیت
این است که شناسایی و بهره گیری از مدیران شایسته ،یکی از اساسیترین چالشهای پیشروی
سازمانها برای عبور از وضعیت دشوار فرداست(.)3
سازمانهای امروزی برای باقیماندن در عرصه رقابت ،ناگزیر به اتخاذ رویکردهای نوین در امر
نگهداری و پرورش منابعانسانی خود به عنوان مهمترین سرمایههای سازمان هستند.کارکنان
سازمانهای حرفه ای به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شده اند .از سویی چنین
سازمانهایی به مدیرانی کارآمد و اثربخش نیاز دارند .مهارتهای مدیریتی هر سازمان و در نهایت
کیفیت مدیریت هر سازمان ،تعیین کنندهی چگونگی اداره منابعانسانی آن سازمان است .منظور از
مهارت ،توانایی به کار بردن دانش و تجربه شخصی است .مدیران برای داشتن کارایی الزم ،نیازمند
مهارتهای اساسی هستند به طوری که به عملکردی مطلوب منجر شود( .)4جانشینپروری فرآیندی
است که طی آن کارمندان مناسب برای تصدی پستهای مدیریتی رده باال و کلیدی یک سازمان ،از
میان افراد واجد شرایط و بااستعداد انتخاب میشوند( .)5اگر چه این گونه قلمداد میشود که
جانشینپروری یک فعالیت کلیدی در برنامهریزی منابعانسانی است ،اما آنگونه که باید به آن بها داده
نمیشود .زمانی که شرکتها به طور ناگهانی چندین نفر از کارکنانکلیدی یا مدیران سطوح باالتر خود
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را از دست میدهند و هیچ سازو کار یا فردی برای جایگزینی نیروی کار از دست رفته ندارند ،بهطور
بالقوه خودشان را در سختترین موقعیتها خواهند یافت( .)6از آنجا که سازمانهای آتی با چالشهای
رقابتی فزایندهای مواجه خواهند بود و برای مدیریت این چالشها به مدیرانی شایستهتر و اثربخشتر از
مدیران کنونی نیاز است« ،مدیریت استعدادها» و «مدیریت جانشین پروری» بهطوری روزافزون از
اهمیتی مضاعف در سازمانهای آیندهنگر و آیندهساز برخوردار میشود( .)7مربیگری کلید اصلی توسعه
و بهبود استعدادها و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه است .مربی ،افراد را تشویق میکند که به
جای توجه به نقاط ضعف و کمبودهایی که دارند ،بر نقاط قوت خود متمرکز شوند و آن در تضاد با
دیدگاه سنتی است؛ دیدگاهی که به افراد توصیه میکند تا نقاط ضعف خود را بشناسد و آنها را برطرف
کنند(.) 8با توجه به مذاکرات صورت گرفته با مدیران ارشد در شرکت فوال ِد مبارکه ،ساالنه تعدادی از
مدیران ارشد صف و ستادی ،به دالیل مختلف ،از جمله بازنشستگی ،جابجایی شغلی ،ارتقا و ...پست
سازمانی خود را ترک میکنند و مجتمع فوالد مبارکه اصفهان که بهعنوان سازمانی متعالی و قطبِ
صنعتی کشور محسوب میشود ،برای انتخابِ جایگزین مناسب این افراد ،همواره با معضالتی روبرو می
باشد و این معضل سازمان را متحمل ضرر و زیانهای سنگین و جبرانناپذیر مینماید .با بررسیهای
دقیق و بهعمل آمده در مجتمعِ فوالدِ مبارکه اصفهان ،مشخص شد که هیچگونه مدل بومی به منظور
انتقال مهارتهای مدیریتی و جانشینپروری با توجه به روش مربیگری در ردههای باالی مدیریتی در
این مجموعه وجود نداشته و مدیران ارشد منابعانسانی در مجتمعِ فوالدِ مبارکه ،برای طراحی استراتژی
های انتقالِ مهارتهای مدیریتی و جانشینپروری ،با توجه به روش مربیگری ،در سطوح باالی سازمانی،
مرجع و مدل مشخصی را الگوی خود قرار نمیدهند .در همین راستا این پژوهش بر آن است تا ضمن
بررسی رابطه بین انتقال مهارتهای مدیریتی به زیردستان و جانشینپروری ،با نقش میانجی مربیگری
در جهت استقرار کامل مدیریت جانشینپروری ،این خأل مطالعاتی را پوشش دهد.
هدف اصلی و اهداف فرعی پژوهش:
تعیین رابطه بین انتقال مهارتهای مدیریتی به زیردستان با جانشینپروری با توجه به نقش
میانجی مربیگری در شرکت فوالد مبارکه اصفهان.
هدفهای فرعی
.1تعیین رابطه بین انتقال مهارتهای مدیریتی(فنی ،انسانی ،ادراکی و حرفهای) و جانشینپروری
در شرکت فوالد مبارکه اصفهان.
.2تعیین رابطه بین انتقال مهارتهای مدیریتی(فنی ،انسانی ،ادراکی و حرفهای)و مربیگری در
شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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فرضیات پژوهش:
بین انتقال مهارتهای مدیریتی به زیردستان با جانشینپروری با توجه به نقش میانجی مربیگری
در شرکت فوالد مبارکه اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی
بین انتقال مهارتهای مدیریتی(فنی ،انسانی ،ادراکی و حرفهای) و جانشینپروری در شرکت فوالد
مبارکه اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.
بین انتقال مهارتهای مدیریتی(فنی ،انسانی ،ادراکی و حرفهای)و مربیگری در شرکت فوالد مبارکه
اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.
مبانی نظري پژوهش
در مقاله حاضر مفاهیمی چون مهارتهای مدیریتی ،جانشینپروری و مربیگری تبیین شده است.
مدیران ،مهمترین عامل تضمینکننده موفقیت یا شکست سازمانها هستند و کیفیت مدیریت در
تمامی سطوح ،بر اثربخشی سازمان تاثیر میگذارد .مهارتهای مدیریتی هر سازمان چگونگی اداره منابع
انسانی آن را تعیین میکند .مهارتهای مورد نیاز مدیران توسط رابرتآلکاتز به سه صورت فنی ،
انسانی و ادراکی مطرح گردید .از دیدگاه وی ترکیب مناسب این مهارتها با ارتقای فرد در سطوح
مدیریت از سرپرستی تا مدیریتِ عالی سازمان تغییر میکند .همچنان که شخص از سطوح پایین به
سطوح باالی سازمان ارتقاء مییابد ،برای اعمال مدیریت اثربخش به مهارت فنی کمتر ولی به مهارت
ادراکی بیشتری نیازمند است .سرپرستان در سطوح پایینتر سازمان به مهارت فنی قابل مالحظهای نیاز
دارند ،زیرا غالباً از آنها خواسته میشود که کارکنان تحت سرپرستی خود را آموزش دهند ،در مقابل
مدیران در سطوح باالی سازمان نیاز کمتری به دانستن مهارتهای فنی برای انجام وظایف خاص سطح
عملیاتی دارند ،آنها باید قادر باشند که رابطه متقابل همه این کارکردها و وظایف را در تحقق هدفهای
کل سازمان تشخیص دهند .در حالیکه میزان مهارتهای فنی و ادراکی مورد نیاز در سطوح مختلف
مدیریت متغیر است ،شاخص مشترکی که در همه سطوح اهمیت یکسانی دارد مهارت انسانی است(.)9
بسیاری از متخصصان علمِ مدیریت ،مهارتهای متنوعی را برای مدیران ارائه دادهاند ،که میتوان به
مهارتهای فنی ،ادراکی ،انسانی ،حرفهای ،آموزشی ،اداری ،مهارت طراحی و حلمسئله و مهارتِ
تشخیص و تواناییهایی چون تحصیالت ،شخصیت ،تصمیمگیری و تواناییِ جذبِ حمایتهایِ مردمی و
برقراری ارتباطات مؤثر ،با افراد و نهادها اشاره نمود( .)10در یک دسته بندی مهارتهای مدیریتی1
شامل مهارت فنی ،مهارت انسانی  ،مهارت ادراکی و مهارت حرفهای میباشد.

1. Managerial skills
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فنی1

 -1مهارت
مهارت فنی توانایی به کار بردن دانش ،روشها ،فنون و ابزارهایی است که الزمه انجام وظایف خاص
است و از طریق تجربه ،تحصیل و کارورزی کسب میشود( .)11ویژگی بارز مهارت فنی آن است که به
باالترین درجه شایستگی و خبرگی در آن میتوان دست یافت ،زیرا این نوع مهارت؛ دقیق ،مشخص،
دارای ضوابط عینی و قابل اندازه گیری است .از این رو ،کنترل و ارزشیابی آن ،هم در جریان آموزش و
هم در مرحله کاربرد و عمل آسان است(.)12
 -2مهارت انسانی2
مهارتهای انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیطِ تفاهم ،همکاری و
انجام دادن کار به وسیله دیگران ،فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه ،درک انگیزههای افراد و تأثیرگذاری
بر رفتار آنها است( .)13برخی از اجزای مهارتهای انسانی؛ شامل روحیه کارگروهی ،انگیزش و
اعتمادسازی است(.)14
مهارت ان سانی یعنی شناخت مبانی و الگوهای ارتباطی از یک طرف و از طرف دیگر شناخت
ویژگیهای روان شناختی و اجتماعی و برقراری تعادل بین این دو مقوله است .با مهارت انسانی میتوان
سختیهای شرایط محیط کار را تعدیل نمود(.)15
 -3مهارت ادراکی3
مهارتهای ادراکی ،توانایی درک و تشخیص این نکته است که کارکردهای گوناگون سازمان با
یکدیگر وابسته است و تغییر در هر یک ،بخشهای دیگر را تحت تأثیر قرار میدهد .توانایی فهمیدن
پیچیدگیهای سازمان و آگاهی از این که آیا شخص در خور شرایط سازمان عمل میکند یا نه(.)16
مهارت ادراکی چیزی نیست که بتوان با یک دوره آموزشی نظری ،صرفاً آن را ایجاد کرد ،بلکه فکر
کارکنان باید تغییر کند و در واقع اندیشه ادراکی تبدیل به کنش ادراکی شود(.)15
 -4مهارت حرفهای4
حرفهای گرایی را اقدام ،اهداف و کیفیتهایی که حرفهای بودن شغل یا شخص را مشخص می
کنند ،تعریف میشود .بارتلیبای )2011(5در تحقیقی مهارتهای حرفهای را شامل مهارتهای :رهبری،
تعیین اهداف و حل مسئله میداند(.)17
یکی از مهارتهای اصلی مدیران ،تقویت توان داخلی به منظور ایجاد کیفیت برتر است ،چرا که هر
مدیر متعهد است افراد را برای پذیرش مسئولیتهای بیشتر آماده سازد(.)18

1. Technical skills
2. Human skill
3.Conceptual skill
4. Professional skill
5 . Bartleby
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مدیریتِ جایگزین پروری ،اشاره به فرایندهایی دارد که طی آنها استعدادهای انسانی سازمان ،برای
تصدی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده ،شناساییشده و از طریق برنامهریزیهای متنوع آموزشی
و پرورشی برای تصدی این مشاغل آماده میشوند .استفاده از استعدادهای بالقوة کارکنان از سازنده
ترین و ارضا کنندهترین کارهای یک مدیر است .در سازمانها به ویژه سازمانهای بزرگ ،گاه
استعدادهای فردی به طور کامل مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد و ناشناخته باقی میماند ،در حالی که
کمک به افراد ،در جهت بهره برداری از تواناییهای بالقوة خودشان هم به نفع آنها و هم به نفع سازمان
است ،زیرا داراییهای انسانی در مقایسه با انواع داراییها میتواند از لحاظ ارزش افزایش یابد و
کارمندی که مهارتها و تواناییهای خود را پرورش میدهد منبعی با ارزشتر است(.)19
جانشینپروري
برنامه جانشینپروری تضمین میکند که یک سازمان ،کارکنان درست و مناسبی را برای عملکرد با
باالترین کارایی داراست( .)20طبق نظریه هیلز جانشینپروری یک استراتژی هوشمند مدیریت استعداد
میباشد که میتواند موجب حفظ استعداد در درون سازمان باشد و سازمان را از مهارتهای مورد نیاز
برای پاسخ به تغییرات سریع که محیط تجاری امروزی بهوجود میآورد ،مطمئن سازد(.)21
بر اساس یک پژوهش در سال  ،2004سازمانها سه دلیل اساسی زیر را برای استفاده از نظام
مدیریت جانشینپروری ذکر کردهاند :
کمک به اجرای طرحهای راهبردی سازمانی شناسایی نیازهای جایگزینی ،بهعنوان ابزاری برای آموزشهای هدفمند ،پرورش و توسعه کارکنان ایجاد منبعی از کارکنان مستعد که قابلیت ارتقاء دارند()22مدیریت جانشینپروری یک فرایند نظاممند است ،که در سازمانهای متوسط و بزرگ برای
بازنشستگی استفاده میشود ،به طوری که موقعیتهای کلیدی قبل یا قبل از کار با کارکنان واجد
شرایط پر شده است(.)23
ابعاد جانشین پروری
 -1خودکارآمدی1
خودکارآمدی به معنای باور و اطمینان قلبی فرد در تجهیز منابع شناختی در دستیابی به نتایج
مطلوب در حوزهای خاص()24و بهعنوان برداشت افراد از دامنه خاصی از تواناییها ،برای انجام اقدامات
الزم برای رسیدن به اهداف ارزشمند تعریفشده است .خودکارآمدی به باورهایی همچون کفایت،
شایستگی ،و قابلیت کنارآمدن با زندگی اشاره دارد .برآورده ساختن و حفظ کردن معیارهای عملکرد،
خودکارآمدی را باال میبرد و ناکامی در برآورده ساختن و حفظ کردن آنها ،آن را پایین میآورد.

1. Self efficacy
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افرادی که احساس خودکارآمدی پایینی دارند ،احساس میکنند که درمانده هستند و نمیتوانند
رویدادهای زندگی خود را کنترل کنند(.)25
 -2آمادگی برای تصدی مشاغل باالتر
آمادگی برای تصدی مشاغل باالتر روندی است که طی آن ،به یک کارمند عالوه بر محول شدن
وظایف جدید و باالتر ،حقوق و مزایای بیشتری نیز تعلق میگیرد .ارتقاء شغلی موجب افزایش روحیهی
کارمندان میشود و میزان خالقیتکاری را باال میبرد و این مسئله در بلندمدت نیز مزایایی برای
سازمان به دنبال دارد .ارتقاء شغلی یا تشویق کارکنان ،روشی برای قضاوت و ارزیابی عملکرد
کارکنان است ،ارزیابی کارمندان یک روش دورهای و سیستماتیک است که بر اساس آن عملکرد افراد
در محیط کار و همچنین سطح خالقیت آنها ارزیابی میشود .این روش ممکن است دستاوردها ،نقاط
ضعف و نقاط قوت بسیاری برای اداره یا سازمان بههمراه داشته باشد(.)26
 -3تسلط مهارتی1
پیچیدگی فزاینده جامعه ،پیشرفت علم ،تکنولوژی و به تبع آن نیازمندیها و گسترش سازمانها
ایجاب میکند که از مدیران ماهر و کارآمد در اداره مؤثر سازمانها استفاده شود ،زیرا بازده عملکرد
معقول مدیران است که موجب بقاء و رشد سازمان میشود( .)27اثربخشی و کارایی مدیران نیز مستلزم
داشتن مهارتهای مدیریتی است و نقصان هر یک از مهارتها احتمال موفقیت مدیر و نهایتاً احتمال
موفقیت سازمان را به عنوان یک کل کاهش میدهد .بنابراین ،هر یک از مهارتها جهت انجام وظایف
مدیریت اهمیت دارند( .)28به عبارت دیگر ،صالحیت و کیفیت مدیران از نظر مهارتهای مدیریتی،
یکی از مهم ترین عوامل استمرار موفقیت در سازمان است .مدیران برای داشتن کارایی الزم ،نیازمند
مهارتهای اساسی هستند( .)29این مهارتها و تواناییها فعالیتهای مدیران را در شغل خود و در
خارج از محیط شغلی ،کارآمد میسازد و وجود آنها برای نیل به بهرهوری سازمان ضروری است و
تسلط بر آنها به مدیران رضایت بیشتری میدهد و آنها را مطمئن میسازد که به پیشرفت و ترقی
نیاز دارند(.)12
مربیگري
مربیگری بر جنبه پرورشی و یادگیری تأکید دارد ،در حالی که در مدیریت ،کارکردهای دیگری
مانند نظارت و کنترل ،بودجهریزی ،گزارشگیری و هماهنگی نیز مورد تأکید است .شاید مربیگری را
نیز بتوان یکی از کارکردهای مدیریت در هدایت و رشد منابع انسانی دانست .از اینرو یکی از نقشهای
مدیران میتواند مربیگری باشد( .)30جانوایتمور2مربیگری را اینطور تعریف میکند :گشودن قفل

1. Mastery of skill
2. John Whitmore
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استعداد فرد برای به حداکثر رساندن عملکرد او .فیلیپروزینسکی 1صاحبنظر در مربیگری میگوید
مربیگری یعنی :هنر ایجاد تسهیالت در آزادسازی نیرو و استعداد فرد برای رسیدن به اهداف مهم و با
معنی او .مارشالگلداسمیت 2یکی از بزرگان مربیگری مدیران ارشد این تعریف را ارائه کرده است :کمک
به رهبران موفق تا به تغییر رفتار مثبت و پایدار در خود ،کارکنان و سازمان دست یابند .بیکنواسپیر3
مربیگری را این طور تعریف میکنند :یک دیالوگ آگاهانه که هدفش تسهیل در کسب مهارتِ جدید،
امکان و گزینههای نوین و بصیرت در رهبری افراد و پیشرفت سازمانی است(.)31
مربیگري بر اساس مدل CLEAR

مدل کلیر در مربیگری کسب و کار بسیار مفید است .پیتر هاوکینز 4این مدل را در اوایل دهه
 1980توسعه داد .مانند بسیاری از مدلها ی مربیگری ،این مدل با استفاده از کلمات اختصاری
تعریفشده است .این پنج مرحله یا عناصر عبارتست از)32( :
 .1توافق 5:توانایی درک اینکه در یک تعامل مربیگری مشخص چه چیزهایی نیاز است و ایجاد
توافق با مشتری یا فراگیر بالقوه در مورد فرآیند و روابط مربیگری
 .2گوش دادن فعال 6:یکی از مهارتهای مهم است که برای مدیرانی که میخواهند مربیگری کنند
ضرورتی انکارناپذیر است .گوش دادن یکی از موثرترین عوامل در تغییر افراد و توسعه گروه است .گوش
دادن موجب تغییر در نگرش افراد به خود و دیگری میشود .فردی که به خوبی و بهطور فعال گوش
میدهد بلوغ هیجانی پیدا میکند ،به تجربه دیگران توجه میکند ،مقاومت و سرسختی کمتری از خود
نشان میدهد و دموکراتتر میشود.
 .3کشف کردن 7:مربی به فراگیر کمک میکند تا خودش ،فکرها ،باورها ،درک و هیجانات جدیدی
را که توانایی او را برای اتخاذ اقدام و دستیابی به آنچه برایش مهم است را شناسایی کند.
 .4فعالیتهای مربیگری 8:مربی با اقداماتی چون تعیین وظایف ،ارزیابی میزان تعهد ،حمایت کردن،
برنامه ریزی اقدامات ،مدیریت ریسک ،پیگیری بعد از جلسه ،تعیین اهداف جدید به افراد در انتقال
دانش و تجربیات یاری میرساند.
 .5بازخورد 9:بازخورد در واقع میزان اطالعاتی است که افراد مسئول انجام کار دریافت میدارند و
آگاه میشوند که تا چه اندازه کوششهای آنان در پدید آوردن نتایج مؤثر بوده است .کارکنان با دریافت
1. Philip Rozinisky
2. Marshal Goldsmith
3. Bacon and Spear
4. Hawkins,peter
5
.Contract
6
.Active listening
7
. Explore
8
. Coaching activities
9
. Review
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بازخورد شغلی از کار خویش میتوانند از عیبها و نقاط ضعف و کاستیهای خویش آگاه گردیده و
درصدد رفع آن برآیند.
پیشینه پژوهش
بارل )33( )2018( 1در پژوهشی با عنوان بررسی مربیگری ،رهبری به عنوان ابزاری برای بهبود
مهارتهای مدیریت مدیران پروژه ،امنیت شبکه و تکنولوژی اطالعات ،به بررسی این رابطه پرداخته
است .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مهارتهای مدیریتی با بهکارگیری و توسعه مربیگری
مدیریتی افزایش مییابد و رابطه معناداری بین مربیگری و مهارتهای مدیریتی در پروژههای  ITوجود
دارد.
2
در پژوهش تربالنچی و آلبرتین ( )34( )2017با عنوان طراحی الگوی مداخله مربیگری در حمایت
رهبران ،برای هدایت به پستهای ارشد ،ضمن بررسی رابطه بین مربیگری و پستهای ارشد سازمان ،
به این مسئله تأکید شده است که مربیگری میتواند ،حمایت مؤثری از مدیران برای ارتقای شغلی و
انتخاب جانشین داشته باشد و رابطه معناداری بین مربیگری و هدایت مدیران به سمت پستهای ارشد
سازمان از طریق حمایت و رشد استعدادها میباشد.
سیمئون و عزیز )35()2016( 3در پژوهشی با عنوان مربیگری و جانشینپروری مدیران مدارس
منطقه الگوس نیجریه ،به کاهش کیفیت و نیاز مبرم به منابعی چون چالشهای مدیریت و وجود
مربیگری و منتورینگ به عنوان دروس رایج مدارس مدیریت نیجریه اشاره کردند ،تحقیقات آنها نشان
داد که رابطه معناداری بین مربیگری و برنامه جانشینپروری وجود دارد و این برنامه جانشینپروری
تفاوت معناداری بین مدارس خصوصی و دولتی ندارد .در این تحقیق به این تأکید شده است که
سیاستهای مربیگری باعث افزایشِ مهارت های مدیریتی ،احساس شایستگی و کارآمد بودنِ مدیران
آینده میشود.
دینگمن )36()2016( 4در پژوهشی اصول رهبری حمایتی و فرایند جانشینپروری را مورد بررسی
قرار دادند و نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان اصول رهبری حمایتی و فرایند جانشین
پروری وجود دارد.
سامبروک ( )37()2015در پژوهش خود به بررسی طرحهای جانشین پروری و استعدادیابی
پرداخت ،یافتههای پژوهش حاکی از دو نکته کلیدی بود .1 :نیاز به انتقال دانش کافی به افراد؛  .2نیاز
به انتخاب و آماده ساختن جانشین مناسب.

1. Barrell
2.Terblanche & Albertyn
3.Simeon & Azeez
4.Dingman
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هیلز )21()2009( 1در تحقیقی با عنوان استعدادیابی و جانشینپروری ،پنج استراتژی کلیدی را
برای جانشینپروری مؤثر میداند از جمله هماهنگ کردن برنامه جانشینپروری با استراتژی کسب و
کار و ارزیابی پتانسیل رهبری با استفاده از  3Cکه یکی از آنها مربیگری است و عنوان میکند رابطه
معناداری بین مربیگری و جانشینپروری وجود دارد.
قربانی و ملکی ( )38()1397در پژوهشی به بررسی جانشین پروری در سازمانها با نگرشی
نظاممند برای شکوفایی استعدادها پرداختند ،آنها عالوه بر مفهوم و تعاریف جانشین پروری ،به معرفی
مهمترین مدلهای مدیریت جانشین پروری پرداختند و چالشها و نکات مهم در پیادهسازی مدیریت
جانشین پروری در سازمان را مورد بررسی قرار دادند.
سلطانی و همکاران( )39()1396در پژوهش خود تحت عنوان طراحی و تبیین الگوی جانشین
پروری ،به طراحی و تبیین الگوی جانشینپروری بر اساس مفاهیم غنی سرمایۀ انسانی ،استعدادیابی و
مدیریت استعداد و شایستگیها اقدام نمودند.
سرمد و حاجی آقایی ( )40()1395با بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیردستان به
منظور جانشین پروری ،دریافتند که هر دو گروه مورد مطالعه روش خود الگو بودن مدیر را برای انتقال
مهارت های قدرشناسی ،نوآوری و ابتکار ،خودباوری ،تفکرِمنطقی و آیندهنگری به زیردستان موثرتر از
سایر شیوه ها دانسته اند .همچنین هر دو گروه برای انتقال مهارت ریسکپذیری  ،روش تفویض اختیار
و برای انتقال مهارت  ،رعایت قوانین اداریِ آموزش ضمن عمل را موثرتر از سایر شیوه ها دانسته اند.
بین نظرات مدیران و معلمان درخصوص نحوه انتقال برخی مهارتها ،به زیردستان تفاوت معنادار وجود
دارد.
خراسانی و همکاران ( )41()1395در پژوهش خود به بررسی تاثیر مربیگری در آموزش منابع
انسانی و تبیین مدل مربیگری در آموزش منابع انسانی بر اساس نظریه داده بنیاد پرداختند ،نتایج
پژوهش حاضر نشاندهنده  11مقوله کلی 15 ،مقوله فرعی و  61خرده مقوله است ،که در قالب مدل
پارادایمی شامل شرایط علی(اهداف اولیه و اهداف ثانویه) ،عوامل زمینهای(حوزههای مدیریتی و
بهسازی) ،شرایط مداخلهگر (موانع سازمانی و موانع اطالعاتی -انگیزشی) ،راهبردهای تعاملی(شرایط
مربی ،متربی و سازمان) ،و عوامل پسآیندی(مزایای فردی ،مزایای سازمانی و معایب طراحی ،اجرا و
ارزشیابی) قرار گرفت.
رئیسی و دلوی()42()1394در تحقیقی ،چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیردستان به
منظور جانشینپروری را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند .در این تحقیق متغیر مهارت انسانی با
میانگین رتبهای  4/75دارای بیشترین اهمیت و متغیر توسعه جانشینی با میانگین رتبهای 3/09

1. Hills
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کمترین اهمیت را در بین سایر متغیرها دارا بود .نتایج این تحقیق وجود رابطه معنادار و مثبت بین
انتقال مهارتهای مدیریتی و جانشین پروری را تأیید میکند.
در مطالعه قلیپور و هاشمی( )43()1394تحت عنوان ،تبیین تأثیر منتورینگ و مربیگری بر
جانشینپروری :با تمرکز بر طرح توسعه فردی ،تأثیر منتورینگ و مربیگری بر جانشینپروری را مورد
بررسی قرار دادند ،نتایج حاکی از آن است که کارکردهای توسعهی کار راههی شغلی و مدلسازی نقش
میتوانند در اجرای طرح توسعهی فردی مثمر ثمر باشند؛ ولی کارکردهای روانی اجتماعی نمیتوانند
تأثیری بر طرح توسعهی فردی داشته باشند.
نخایی و مکتبی()44()1393در پژوهش خود به بررسی ارتباط انتقال مهارتهای مدیریتی به
زیردستان و جانشین پروری در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس استان بوشهر پرداختند .در
این پژوهش نوآوری و ابتکار ،قدرشناسی ،خودباوری ،تفکرِمنطقی و آیندهنگری ،ریسکپذیری ،روش
تفویض اختیار و رعایت قوانین اداری به عنوان ابعاد جانشینپروری در نظر گرفتهشده است .نتایج نشان
داد بین مهارتهای سهگانه مدیران و انتقال نوآوری و ابتکار به زیردستان ،رابطه مستقیم و معنیدار
وجود ندارد .بین مهارت فنی مدیران و انتقال قدرشناسی به زیردستان ،رابطه مستقیم و معنیدار وجود
دارد .بین مهارت انسانی مدیران و انتقال خودباوری به زیردستان ،رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد.
بین مهارت های سهگانه مدیران و انتقال تفکر منطقی و آیندهنگری به زیردستان ،رابطه معنیدار وجود
ندارد .بین مهارت فنی مدیران و انتقال ریسکپذیری به زیردستان ،رابطه معنیدار وجود ندارد .بین
مهارت فنی مدیران و انتقال روش تفویض اختیار به زیردستان رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد.
بین مهارت های سهگانه مدیران و انتقال رعایت قوانین اداری به زیردستان رابطه معنیدار وجود ندارد.
با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق و همچنین اهداف تحقیق ،در یک بررسی کلی ،برای
چارچوب نظری تحقیق شکل ( )1تدوین گردید.

شکل( )1مدل مفهومی تحقیق(سلطانی و همکاران)1398،
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 .2روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق در قلمرو تحقیقات توصیفی-
همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل  432نفر از معاونین ،مدیران ،رؤسا و سرپرستان
شرکت فوالد مبارکه بود .حجم نمونه از طریق جدول مورگان  205نفر انتخاب گردید و نمونهگیری
بهصورت تصادفیِ ساده از طبقه معاونین ،مدیران ،رؤسا و سرپرستان شرکت فوالد مبارکه انتخاب
گردید .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته با  76سوال که در طیف پنج گزینهای لیکرت
تنظیم شده است می باشد .برای تنظیم پرسشنامه ،به ترتیب به منظور سنجش مهارت های مدیریتی
ابعاد :مهارت های فنی ،انسانی ،ادراکی و حرفهای ،برای سنجش جانشینپروری ،ابعاد :آمادگی تصدی
مشاغل باالتر ،خودکارآمدی ،تسلط مهارتی و برای سنجش متغیر مربیگری ،ابعاد :توافق ،گوش دادن،
کشف کردن ،اقدامات مربیگری و بازخورد ،مدنظر قرار گرفت و تعداد  205پرسشنامه جهت تکمیل از
طریق پست این شرکت بین جامعه آماری انتخابشده توزیع شد؛ که از این تعداد173 ،پرسشنامه
بازگشت داده شد .نرخ بازگشت پرسشنامه  85درصد بود.
روایی پرسشنامه با استفاده از مبانی و مؤلفههای علمی و اخذ نظر اساتید مدیریت و کارشناسان
تحقیقات نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه به صورت محتوایی مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه نیز
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی محاسبه شد.
به منظور محاسبه پایایی پرسشنامه ،ابتدا  30پرسشنامه بین جامعه آماری انتخابشده توزیع
گردید که طبق جدول 1ضریب آلفای کرونباخ برای تعداد  76سوال ./88تعیین گردید.
جدول( ،)1ضریب آلفاي کرونباخ براي محاسبه پایایی پرسشنامه
ردیف

متغیر

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

1

مهارت فنی

6

0/80

2

مهارت انسانی

7

0/82

3

مهارت ادراکی

4

0/78

4

مهارت حرفهای

6

0/80

5

جانشین پروری (آمادگی تصدی شغل باالتر)

8

0/80

6

جانشین پروری (خود کارآمدی)

6

0/89

7

جانشین پروری (تسلط مهارتی)

8

0/86

8

مربیگری (توافق)

5

0/93

9

مربیگری (گوش دادن فعال)

7

0/95

10

مربیگری (کشف)

5

0/93

11

مربیگری (اقدامات مربیگری)

8

0/95

12

مربیگری (بازخورد)

6

0/94

13

کل پرسشنامه

76

0/88
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روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل دادهها در جدول  2ذکر شده است.
جدول ( ،)2روشهاي تجزیه و تحلیل دادهها
ردیف

روش مورد استفاده

کاربرد

نرمافزار

1

مدل معادالت ساختاری

بررسی رابطه بین متغیر اصلی

SPSS OR WARPPLS

2

آزمون ضریب همبستگی

بررسی رابطه بین متغیرهای فرعی

SPSS -PlS

3

آزمون Tمستقل

بررسی ارتباط ویژگیهای جمعیت شناختی و
متغیرهای پژوهش

SPSS -PlS

4

آزمون توکی و واریانس

بررسی ارتباط ویژگیهای تحصیالت ،سابقه کار
و سن

SPSS -PlS

5

آزمون فریدمن

اولویتبندی متغیرهای پژوهش

SPSS -PlS

 .3یافتههاي پژوهش
اغلب پاسخ دهندگان مرد ( 97درصد) و دارای سن  36تا  45سال ( 52درصد) ،دارای مدرک
لیسانس( 55درصد ) و رده گروه شغلی رئیس ( 48درصد) بودند و همچنین پاسخ دهندگان دارای
سابقه کار  10تا  14سال (  36/6درصد ) بیشترین تعداد جامعه آماری را تشکیل داد.
به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیلدهنده هر سازه یا متغیر مکنون،
از ابزار تحلیل عاملی تأییدی 1مرتبه اول استفاده میشود .همچنین در این بخش با استفاده از تحلیل
عاملی تأییدی معادالت اندازهگیری شده مربوط به هر سازه (متغیر مکنون( استخراج و تفسیر میشوند.
جدول ( : )3نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول متغیر مهارت هاي مدیریتی
نام شاخص

شاخص برازش مدل

مهارت هاي مدیریتی

مقدار مجاز

χ2/DF

کای دو بر درجه آزادی

2/527

کمتر از 3

RMSEA

میانگین توان دوم خطای تقریب

0/08

کمتر از 0/100

GFI

نیکویی برازش

0/83

بیشتر از 0/80

AGFI

نیکویی برازش تعدیل یافته

0/86

بیشتر از 0/80

NFI

برازش هنجار شده

0/97

باالتر از 0/90

1

. Confirmatory factor analysis
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با توجه به جدول ( ،)3شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول متغیر مهارت های
مدیریتی نشان داد که از میزان قابل قبولی برخوردار شده است و نشان دهندهی آن است که شاخصها
به خوبی مؤلفهها را مورد سنجش قرار میدهند.
تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول متغیر مربیگري
جدول ( ،)4نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول متغیر مربیگري
نام شاخص

شاخص برازش مدل

مربیگری

مقدار مجاز

χ2/DF

کای دو بر درجه آزادی

2/127

کمتر از 3

RMSEA

میانگین توان دوم خطای تقریب

0/073

کمتر از 0/100

GFI

نیکویی برازش

0/94

بیشتر از 0/80

AGFI

نیکویی برازش تعدیل یافته

0/82

بیشتر از 0/80

NFI

برازش هنجار شده

0/92

باالتر از 0/90

با توجه به جدول ( ،)4شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول متغیر مربیگری نشان داد
که از میزان قابل قبولی برخوردار شده است و نشان دهندهی آن است که شاخصها به خوبی مؤلفهها را
مورد سنجش قرار میدهند.
تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول متغیر جانشین پروري
جدول ( ،)5نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول متغیر جانشین پروري
نام شاخص

شاخص برازش مدل

جانشین پروری

مقدار مجاز

χ2/DF

کای دو بر درجه آزادی

2/661

کمتر از 3

RMSEA

میانگین توان دوم خطای تقریب

0/076

کمتر از 0/100

GFI

نیکویی برازش

0/91

بیشتر از 0/80

AGFI

نیکویی برازش تعدیل یافته

0/88

بیشتر از 0/80

NFI

برازش هنجار شده

0/94

باالتر از 0/90

با توجه به جدول ( ،)5شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول متغیر جانشینپروری
نشان داد که از میزان قابل قبولی برخوردار شده است و نشان دهندهی آن است که شاخصها به خوبی
مؤلفهها را مورد سنجش قرار میدهند.
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فرضیه اصلی
بین انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان با جانشین پروری با توجه به نقش میانجی مربیگری
در شرکت فوالد مبارکه اصفهان رابطه معناداری وجود دارد(شکل.)2
بررسی مدل اصلی

شکل ( )2مدل اصلی تحقیق

جدول ( ،)6راهنماي شکل
1

مهارت های مدیریتی

2

مربیگری

3

جانشین پروری

با توجه به تحلیل فرضیه مدل ارایه شده در باال ،ضرایب تأثیر مهارت های مدیریتی بر جانشین
پروری از طریق مربیگری بهطور کلی به شرح جدول 7است:
جدول ( )7ضرایب تأثیر و معناداري مهارت هاي مدیریتی بر جانشین پروري از طریق مربیگري با استفاده از
روش معادالت ساختاري و نرمافزار pls
مهارت های مدیریتی

مربیگری

مهارت های مدیریتی
مربیگری

0/641
>0/001

جانشین پروری

0/520
>0/001

0/025
0/37

جانشین پروری
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با توجه به جدول ( )8و سطح معناداری به دست آمده در سطح  95درصد مهارتهای مدیریتی از
طریق مربیگری بر جانشین پروری در سطح  95درصد تأثیر معناداری دارد و میزان اثر برابر با 0/012
میباشد.
جدول ( ،)8بررسی معنیداري ضرایب مدل
رابطه

میزان اثر

معناداری

مهارت های مدیریتی-جانشین پروری

0/52

>0/001

مهارت های مدیریتی -مربیگری  -جانشین پروری

0/012

0/016

با توجه به خروجی  ،warpplsمقدار معناداری برای تأثیر مستقیم مهارتهای مدیریتی بر جانشین
پروری معنادار است و میزان ضریب تأثیر آن  0/52میباشد .همچنین تأثیر مهارتهای مدیریتی بر
مربیگری با ضریب تأثیر  0/64معنادار است؛ ولی تأثیر مربیگری بر جانشین پروری با توجه ضریب
معناداری به دست آمده ( )0/37از نظر آماری معناداری نیست (معناداری بیشتر از .)0/05
جدول ( ،)9همبستگی بین متغیرها
مهارت های مدیریتی

مهارت های مدیریتی

مربیگری

جانشین پروری

1

0/62

0/52

مربیگری

0/62

1

0/35

جانشین پروری

0/52

0/35

1

با توجه به جدول ( )10مدل وضعیت مناسب و ایده آلی دارد لذا برازش مدل معنادار است.
جدول ( ،)10برازش مدل
شاخصهای مورد
بررسی

مقدار استاندارد

مقدار مدل

نتیجهگیری

AVIF

کمتر از  3/3در حالت ایده آل

1/69

برازش مدل مناسب است

GOF

مقدار مناسب بیشتر از 0/25

0/39

برازش مدل مناسب است

SPR

حالت ایده آل 1

1

برازش مدل مناسب است

RSCR

حالت ایده آل 1

1

برازش مدل مناسب است

SSR

بیش از 0/7

1

برازش مدل مناسب است

NLBCDR

بیش از 0/7

1

برازش مدل مناسب است
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فرضیات فرعی
 -1بین انتقال مهارتهای مدیریتی و جانشینپروری در شرکت فوالد مبارکه رابطه معناداری وجود
دارد .با توجه به جدول( ،)11سطح معناداری به دست آمده کمتر از  0/05بوده لذا وجود تفاوت
معناداری تأیید میشود.
جدول ( ،)11بررسی معنیداري فرضیه فرعی
میزان همبستگی

معناداری

نتیجه

مؤلفه
مهارت فنی

0/405

>0/001

رابطه معنادار است

مهارت انسانی

0/520

>0/001

رابطه معنادار است

مهارت ادراکی

0/497

>0/001

رابطه معنادار است

مهارت حرفهای

0/665

>0/001

رابطه معنادار است

 -2بین انتقال مهارت های مدیریتی و مربیگری در شرکت فوالد مبارکه رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به جدول ( ،)12سطح معناداری به دست آمده برای تمام مؤلفهها کمتر از  0/05بوده لذا وجود
تفاوت معنادار تأیید میشود  .یعنی بین مربیگری و مهارت فنی ،مهارت انسانی ،مهارت ادراکی و مهارت
حرفها ی رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی میتوان گفت ارتباط
مستقیم است ،یعنی با افزایش مربیگری میزان مهارت های مدیریتی افزایش مییابد.
جدول ( ،)12بررسی معنیداري فرضیه فرعی
میزان همبستگی

معناداری

نتیجه

مؤلفه
مهارت فنی

0/41

>0/001

رابطه معنادار است

مهارت انسانی

0/52

>0/001

رابطه معنادار است

مهارت ادراکی

0/49

>0/001

رابطه معنادار است

مهارت حرفهای

0/66

>0/001

رابطه معنادار است

 -3بین جانشینپروری و مربیگری در شرکت فوالد مبارکه اصفهان ،رابطه معناداری وجود دارد .با
توجه به جدول ( ،)13سطح معناداری به دست آمده کمتر از  0/05بوده ،لذا وجود تفاوت معنادار تأیید
میشود .یعنی بین جانشینپروری و مربیگری با ضریب همبستگی 0/62رابطه معناداری وجود دارد .با
توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی میتوان گفت ارتباط مستقیم است ،یعنی با افزایش جانشین
پروری میزان مهارت های مربیگری افزایش مییابد.
جدول ( )13بررسی معنیداري فرضیه فرعی
میزان همبستگی

معناداری

نتیجه

0/62

>0/001

رابطه معنادار است
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 .4بحث و نتیجهگیري
با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها میتوان گفت :بین جانشینپروری و انتقال
مهارت فنی ،با ضریب همبستگی  ، 0/405بین جانشینپروری و انتقال مهارت انسانی ،با ضریب
همبستگی  ،0/520بین جانشینپروری و انتقال مهارت ادراکی با ضریب همبستگی  0/497و بین
جانشینپروری و انتقال مهارت حرفهای با ضریب همبستگی  0/665رابطه معناداری وجود دارد .با توجه
به مثبت بودن ضریب همبستگی متغیرها میتوان گفت ارتباط مستقیم است ،به این ترتیب با توجه به
نتایج حاصل از این مطالعه ،با افزایش آمادگی برای تصدی باالتر ،خودکارآمدی و تسلط مهارتی بیشتر،
میزان انتقال مهارتهای مدیریتی(فنی ،انسانی،ادارکی و حرفه ای) افزایش مییابد .این یافته با نتایج
تحقیقهای سرمد و حاجیآقایی ( ،)1395رئیسی و دلوی ( ،)1394نخایی و مکینی ( )1393و
سامبروک ( )2015همراستا میباشد.
با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها میتوان گفت که بین جانشینپروری و
مربیگری با ضریب همبستگی  0/62رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به مثبت بودن ضریب
همبستگی میتوان گفت ارتباط مستقیم است ،یعنی با افزایش جانشینپروری میزان مهارتهای
مربیگری افزایش مییابد و بالعکس .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات قلیپور و هاشمی( ،)1394هیلز
( ،)2009دینگمن( )2016و تربالنچی و آلبرتین( )2017همسو میباشد و مربیگری میتواند حمایت
مؤثری از مدیران برای ارتقای شغلی و انتخاب جانشین داشته باشد.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها در این مطالعه میتوان گفت که بین مهارت فنی
و مربیگری با ضریب همبستگی  ،0/41بین انتقال مهارت انسانی و مربیگری با ضریب همبستگی ،0/52
بین انتقال مهارت ادراکی و مربیگری با ضریب همبستگی 0/49و بین انتقال مهارت حرفهای و مربیگری
با ضریب همبستگی 0/66رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی متغیرها
میتوان گفت ارتباط مستقیم است ،یعنی با افزایش مهارت های مدیریتی( فنی ،انسانی ،ادراکی و حرفه
ای) میزان مهارتهای مربیگری که شامل توافق ،گوش کردن فعال،کشف کردن ،فعالیتهای مربیگری
و بازخورد میشود ،افزایش مییابد و با توجه به دوسویه بودن رابطه با افزایش مهارتهای مربیگری
انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان نیز بیشتر خواهد شد .بهعبارتی اتخاذ سیاستهای مربیگری
باعث افزایش مهارتهای مدیریتی ،احساس شایستگی و کارآمد بودن مدیران آینده میشود .یافتههای
این تحقیق با نتایج تحقیق بارل( )2018و سیمئون و عزیز( )2016همسو میباشد.
با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها میتوان گفت :مهارتهای مدیریتی از
طریق مربیگری بر جانشینپروری در سطح  95درصد تأثیر معناداری دارد و میزان اثر برابر با 0/012
میباشد و سطح معناداری 0/16میباشد .بررسی و تبیین فرضیه فوق نشان میدهد ،که مربیگری توسط
مدیران باتجربه سازمان ،نقش بسزایی در انتقال مهارتهای مدیریتی به منظور جانشینپروری در
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سازمان برای سالهای آتی دارد .در شرکت فوالد مبارکه بهعنوان شرکتی پیشتاز و متعالی به خوبی
مسئله جانشینپروری در ردههای مدیریت احساس شده است و بستر و ساختار جانشینپروری ایجاد و
جاریشده است و برای انتصاب پستهای کلیدی خود ،افراد مستعد را شناسایی و به کانون ارزیابی
معرفی مینمایند؛ تا توسط کارگروهی از خبرگان خصوصیات فردی و شخصیتی و تیمی افراد
معرفیشده را بررسی کنند و از بین افراد معرفیشده بهترین گزینه را معرفی نمایند .در راستای
جانشینپروری در چند سال گذشته بخشی از کارکنان را به عنوان جانشین در کنار سرپرستان شیفت
قراردادند تا کسب مهارت کنند ،ولی در ردههای معاون ،مدیر و رئیس ،این مسئله کمرنگتر بوده است؛
که با توجه به نتایج به دست آمده در تحقیق ،تأکید میشود این رویکرد در پستهای باالتر نیز انجام
گردد .به رغم تأیید رابطه مهارتهای مدیریتی و جانشینپروری با نقش میانجی مربیگری ،این تحقیق
با دو محدودیت اصلی مواجه بود .نخست اینکه مطالعه حاضر از نظر مکانی صرفاً محدود به شرکت
فوالد مبارکه بوده و نمی تواند نماینده کاملی از مدیران و نوع ادراک آنان در کل کشور باشد ،بدین
سبب تعمیمپذیری یافتههای تحقیق بایستی با احتیاط صورت پذیرد .دوم اینکه از آن جهت که پاسخ
دهندگان ،مدیران ،معاونین و سرپرستان فوالد مبارکه بودند؛ برخی از آنها در زمان پاسخگویی به
سؤاالت پرسشنامه ،روش محافظه کارانه را در پیش گرفتند ،لذا عدم ارائه نقطه نظراتِ دقیق و صحیح
که معموالً هر اقدام پژوهشی با آن روبهرو میشود؛ به عنوان یکی از محدودیتهای این پژوهش به
حساب میآید .بدین منظور پیشنهاد میگردد در تحقیقی دیگر به روش کیفی و انجام مصاحبه ،سایر
مهارت های مدیریتی (مهارت حل مسئله ،مهارت تصمیمگیری و مهارت کار با کامپیوتر) و اثر آن بر
ابعاد جانشینپروری ،مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا همچنین میتوان از ابعاد دیگر جانشین
پروری چون تسلط دانش ،تفکر استراتژیک و قدرت تصمیمگیری عالوه بر ابعاد اشاره شده در این
پژوهش ،استفاده کرد.
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چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر "بررسی تأثیر طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) برر فرترت برابرر آمرزشش و
خزدشکزفایی تحصیلی دانشآمزشان متزسطه" است .پژوهش علی -مقایسهای ،اش نظر روش و ماهیرت ،اش نرزت تزتریبی برزد.
جامعه آماری شامل کلیه دانشآمزشان کالس پنجم شهرستان شیروان سال تحصیلی  1397-98به تعداد  2550نبر که طرح
شهاب را نگذراندهاند و دانشآمزشان کالس ششم به تعداد  2100نبر که طرح شهاب را گذراندهاند و نمزنه آماری برا اسرتباده
اش جدول گرجسی -مزرگان به ترتیب برابر  334و  325نبر به تزرت نمزنهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .دادههرای ایر
پژوهش تزسط دو پرسشنامه فرتت برابر آمزشش جزانمرد ( )1393و خزدشکزفایی تحصیلی اهزاش ( )1387جمر آوری شرده
است که روایی آنها اش نزت تزری و محتزایی بزد و مزرد تائید اساتید قرار گرفت و پایایی آنها اش طریق آلبرای کروناراب بره
ترتیب ( )0/71و ( )0/87برآورد گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار تزتیبی اش (جدول تزشیر فراوانری ،نمرزدار،
میانگی  ،انحراف معیار و محاساه شاخص های مرکزی و پراکندگی) و در بخش آمار استنااطی اش روش آشمزن  Tبرا اسرتباده
اش نرمافزار آماری  spss21استباده شد .نتایج نشان داد که با اطمینان  99درتد ،طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برترر
(شهاب) بر فرتت برابر آمزشش و خزدشکزفایی تحصیلی در دانشآمزشان پایه ششرم شهرسرتان شریروان کره ایر دورههرا را
گذراندهاند ،تأثیرگذار بزد .میتزان نتیجه گرفت که هدایت همه استعدادهای برتر میتزاند گام مهمی در جهت فرترت برابرر
آمزشش و خزدشکزفایی تحصیلی باشد.
کلمات کلیدی :خزدشکزفایی تحصیلی ،طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) ،فرتت برابر آمزشش.

 - 1دانش آمزخته کارشناسی ارشد مدیریت آمزششی ،گروه علزم تربیتی ،دانشگاه آشاد اسالمی واحد بجنزرد ،بجنزرد ،خراسان شمالی ،ایران.
 2استادیار گروه علزم تربیتی ،دانشکده علزم انسانی ،دانشگاه آشاد اسالمی واحد بجنزرد ،بجنزرد ،خراسانی شمالی ،ایران.
مسئزل مکاتاات

m.pouromran@gmail.com
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 .1مقدمه
آمزشش1

همزاره اش دغدغهی دولتها بزده و در شمرهی مهمتری سیاستهای عمزمی قرار داشته
است ( .)1امروشه حق برخزرداری اش آمزشش به مبهزم برخزرداری اش آمزششی است که دارای کیبیت
مطلزبی باشد .به همی جهت تمامی استراتژیهایی که در شمینهی همگانی ساخت آمزششوپرورش به
کار میرود ،یك هدف را دناال میکنند و آن برخزرداری برای همگان اش فرتتهای آمزشش با کیبیت
مطلزب میباشد ( .)2در شرایط مطلزب ،آمزشش ،فرتت بهرهوری را برای شخص و در نهایت برای
جامعه فراهم میآورد ( .)3برابری آمزششی نقش اساسی در افزایش اعتمادبهنبس ،آینده شغلی ،پایگاه
اجتماعی و اجتماعی شدن افراد دارد ( .)4بر همی اساس ،کشزرها مخصزتا کشزرهای درحالتزسعه،
درتدد هستند برای دسترسی همگان به نظام آمزششی با کیبیت باال ،فرتتهای برابری ایجاد کنند؛
چرا که یکی اش مؤثرتری راههای تحقق عدالتاجتماعی و کاهش نابرابری اجتماعی ،برقراری فرتتهای
یکسان برای دسترسی آحاد جامعه به آمزششوپرورش است؛ در ای میان ،فراهم آوردن شانس مساوی
نظیر شانس ورود به نظامآمزششی و مدرسهی بهتر ،دسترسی به مناب مزجزد در نظام آمزششی (همانند
معلم ،متخصص ،فضا و تجهیزات آمزششی مناسب و برخزرداری اش عملکرد مطلزب آمزشش) اش جهات
متعدد حائز اهمیت است ( .)5آمزشش یکی اش مهمتری ابزار تزشی رفاه و فرتتهای اقتصادی در
جزام است .فراهم آوردن فرتتهای برابر در آمزشش ،2تحرك عمزدی (اجتماعی) و تحرك اقتصادی را
در قسمتهای فقیر جامعه افزایش میدهد ( .)6در ای راستا برابری فرتتهای آمزششی ،3شامل
درونداد ،فرایند و برونداد مساوی است (.)7
خزدشکزفایی تحصیلی ،میل به بهتر و بهتر شدن نسات به آنچه که یك فرد هست و آن چیزی
شدن که یك فرد ظرفیت شدن آن را دارد .تزسط راجرش )1951( 4و ماشلز )1954( 5هنزش هم بهعنزان
ساشهای تأثیرگذار قلمداد میشزد ( .)8و برای انسانهای خزدشکزفا ویژگیهایی همچزن درك کافی اش
واقعیت ،احساس ارششمندی و یکتایی ،پذیرش و احترام نسات به خزیشت  ،خالقیت ،درجه باالیی اش
خزدمختاری شخصی و مسئزلیتپذیری ذکر کرده است .مبهزم خزدشکزفایی در باالتری سلسلهمراتب
نظریه نیاشهای ماشلز بهعنزان سطح نهایی تزسعه روانی فرد قلمداد میشزد .وقتی که فرد نیاشهای
سلسلههای پایی را تا حدودی بتزاند ارضاء کند به ای سطح روانی دست خزاهد یافت ،فردی به ای
مرحله دست مییابد که عالوه بر ارضاء نیاشهای سلسلهمراتب پایی تر ،بتزاند تمام تزانمندیهای بالقزه
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خزیش را بهکارگیرد ( .)9خزدشکزفایی تحصیلی 1دانشآمزشان اش جمله اهداف عالی آمزششوپرورش
است .فرد خزدشکزفا بی حال ،آینده و گذشته پیزندی ایجاد میکند و نیاش شیادی به محركهای ذهنی
دارد ،به طزری که اش هزش خزد کمك میگیرد و به سمت ناشناختهها پیش میرود و پذیرش شیادی
برای تجربههای جدید دارد .در بررسی فرایندهای شناختی ماشلز بر ای باور است که خزدشکزفایی به
سطزح باالتر و کارآمدتر شناخت مربزط میشزد .فرد خزدشکزفا واقعیتها را بهتر میشناسد و قابلیت
استدالل شیادی دارد .وکسلر )1974( 2معتقداست که خزدشکزفایی به طزر معنیداری با تزانایی فراوان
تمیزدادن و متحدکردن عملکردهای شناختی ارتااط دارد .افراد خزدشکزفا راحتتر میتزانند تصنعی
بزدن افراد را تشخیص دهند .تزرت ظاهر آنها را گزل نمیشند و میتزانند بهتزرت مثات و منبی که
به راحتی برای اغلب افراد آشکار نیستند ،پی بارند .افراد خزدشکزفا بینش خزد را به جای وسیله در
نظر میگیرند .اغلب بهتزرت هدف میانگارند .اش انجام دادن هر کاری به خاطر خزد لذت میبرند (.)10
تباوتهای فردی مسئله مهمی است که در تعلیم و تربیت انسانها حائز اهمیت است .گاردنر)1983( 3
در تایی ماهیت استعداد ،افراد را دارای مجمزعهای اش استعدادهای شبانی ،منطقی ریاضی ،فضایی،
مزسیقیایی ،بدنی جناشی ،میان فردی ،درون فردی و طایعتگرا میداند و معتقد است که هر فرد
ضم دارا بزدن تزاناییهای نسای در تمام آنها ،در یکی اش آنها شبدهتر است ( 11و  .)12در تعریف
جدیدتر استعداد درخشان ،4منعکس کنندة ارششهای مزجزد در جامعه است ( .)13کزدکان و جزانان با
استعداد برتر ،5قابلیت عملکرد باالیی را در حیطههای عقل ذهنی ،خالقیت و یا هنر ،دارا بزدن قابلیت
رهاری خارق العاده یا برتری داشت در یك شمینه تحصیلی خاص اش خزد نشان میدهند .آنها به
خدمات و فعالیتهایی نیاش دارند؛ که معمزال تزسط مدارس ارائه نمیشزد ( .)14رنزولی )2009( 6معتقد
است که برای شناسایی فراگیران مستعد ،باید سه عنصر خالقیت ،تعهدکاری و تزانایی باالتر اش سطح
متزسط را مزرد تزجه قرار داد ( .)11در سالهای اخیر مطالعاتی که بر روی  21کشزر اروپایی تزرت
گرفته است نشان میدهد؛ که تزجه به شناسایی دانشآمزشان بااستعداد و ایجاد فرتتهای الشم برای
رشد آنها در محیط کالسی معمزل ،یکی اش مهمتری پایههای تزسعه اقتصادی میباشد ( .)15به شعم
نزیدی( ،)1398دریافت تکمیل فرایند شناسایی استعدادهای برتر و تعریف عملیاتی هدایت استعدادهای
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برتر روش نیست .مسئزالن آمزششوپرورش بهانداشه کافی تزجیه نشدهاند و به اهداف طرح شهاب
مت عهد نیستند و پیامدهای منبی و گریزناپذیر طرح شهاب را خاطر نشان کردهاند ( .)16چراغ مالیی
()1397با تحلیل نتایج ،مسائلی را مطرح ساخت که پاسخ به آنها و برنامهریزی مناسب ،میتزاند گام
مؤثری در باال بردن کیبیت دورة تأمی مدرس برنامه شهاب باشد ( .)17حمزه لز و مقدسی ()1396
نشان دادند که چهار شاخصه مطرح در طرح شهاب؛ شناسایی ،هدایت و حمایت آمزششی دانشآمزشان،
حمایت تربیتی و معنزی اش دانشآمزشان دارای استعدادبرتر ،بهمنظزر بهرهمندی اش تزانمندیها و
قابلیتهای آنها ،پرورش استعدادهای برتر و سرآمد و ایجاد ساشوکارهای مناسب برای رشد و بالندگی
آنان و تقزیت و درونی کردن هزیت دینی و ملی واجدان استعدادهای برتر در دورههای تحصیلی مختلف
آمزششی عمزمی بهمنظزر احساس مسئزلیت در نظر گرفته شده است ( .)18عمزپزر ( )1396نشان داد
معلمان آگاه بایستی به فنزن راهنمایی و روشهای استباده تحیح اش تشزیق و تنایه در راستای هر چه
بهتر اجرا نمزدن برنامه ملی شهاب آشنا باشند و اختالالت رفتاری دانشآمزشان را مزرد مطالعه قرار
دهند ( .)19حیدرشاده و همکاران ( )1395نشان دادند که میانگی نمرهی عدالت آمزششی و فرسزدگی
تحصیلی کمتر اش میزان متزسط بزده است .همچنی ارتااط معناداری بی عدالت آمزششی با فرسزدگی
تحصیلی وجزد داشته است .ولی بی عدالت آمزششی با پیشرفت تحصیلی ارتااط معناداری مشاهده
نشد و عدالت آمزششی اش جمله متغیرهایی است که میتزاند بر میزان فرسزدگی تحصیلی و پیشرفت
تحصیلی دانشجزیان تأثیرگذار باشد ( .)20شیرکرمی و بختیارپزر ( )1393نشان دادند اش جناه نربهای
ثاتنام و پزششتحصیلی و نیز اش حیث میزان دسترسی به معلمان مقط ابتدایی ،مناطق شهری نسات
به نزاحی روستایی و گروه پسران نسات به گروه دختران برتری دارند .در شمینه دسترسی به فضاهای
آمزششی مناطق شهری نسات به نزاحی روستایی برخزردارتر بزدهاند و در مزرد نرب باشدههای آمزششی،
دختران نسات به پسران و مناطق شهری نسات به نزاحی روستایی برتری دارند ( .)2شهائیان و یزسبی
( )1386به ای نتیجهرسیدند که بی خزدشکزفایی ،رضایت اش شندگی و نیاش به شناخت در دانشآمزشان
بااستعدادهای درخشان رابطه معنیداری وجزد دارد (.)21گالی و کانگ )2016( 1نشان دادند نابرابری
فرتت آمزششی مردم چی اش محل سکزنت ،تحصیالت پدر ،گروه همساالن ،استان محل اقامت،
وابستگی حزبی ،جنسیت ،بُعد خانزار و قزمیت نشأت میگیرد .یافتهها نشان میدهند که نظام آمزششی
چی با آرمان برابری فرتت فاتله بسیار دارد و سهم نابرابری فرتت اش کل نابرابری آمزششی در میان
گروههای همسال کم س تر بیشتر شده است ( .)22گامازا و والتنارگ )2015( 2نشان میدهد ،نابرابری
غیرمنصبانه میان کشزرها در هر دو سال  2006و  2009اش  11تا  15درتد متغیر بزد .برشیل و بعد اش
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آن مکزیك در سال  2006بیشتری نابرابری ناعادالنه و آرژانتی و کلمایا کمتری نابرابری ناعادالنه را
نشان دادهاند .در سال  2009نابرابری ناعادالنه در اروگزئه و برشیل اش همه جا بیشتر و در مکزیك و
شیلی اش همه جا کمتر بزده است ( .)23اسد1و همکاران ( )2014و گارت )2009( 2دریافتند  55سال
پیش ،در آمریکا ،تاعیضنژادی در آمزشش را برخالف قانزن اساسی اعالم کردند اما هنزش به افراد
کمدرآمد و غیرسبیدپزست ،آمزشش با کیبیت پایی ارائه میشزد .بهمنظزر حذف نابرابری مزجزد در
سیستم آمزششی ،باید شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد نیز مزرد تزجه قرار گیرد ( 24و  .)25ربل3
( )2003به ای نتیجه رسید که کاهش نابرابری ،چالش مهم نظامهای مستلزم تخصیص معلمان با
کیبیت ،تسهیالت مناسب و کافی ،مزاد آمزششی مناسب ،کاربرد فناوری و افزایش شمان یادگیری است.
آگاه کردن برنامه ریزان نسات به اهمیت و نتایج برابری فرتتهای آمزششی ،راهکاری مهم در جهت
تحقق برابری فرتتها قلمداد شدهاست ( .)26ایلدریگی )2012( 4معتقد است که وجزد برابری
آمزششی میتزاند ،منجر به ارتقای سطح عملکرد فراگیرانی گردد که دارای تباوتهای فردی در
شمینههای مختلبی مانند عملکرد تحصیلی ،طاقه اجتماعی ،شرایط اقتصادی و فرهنگی هستند (.)27
گاتم  )2010( 5برابری فرتتهای آمزششی را به سه بُعد حداکثرساشی ،برابرساشی و نخاهپروری
تقسیمبندی میکند و معتقد است که دولت وظیبه دارد فرتت برابر با ای شاخصها را برای
دانشآمزشان مهیا ساشد .برابر اعالم یزنسکز )2009( 6گزارشها نشان میدهد که جزام در حال تغییر
اش جزام تنعتی به جزام اطالعاتی هستند که در آنها ایجاد و تزشی دانش در درجه اول اهمیت قرار
دارد .با چالشهایی که بهواسطه تأمی اهداف تزسعه قرن بیستویکم و اهداف آمزشش برای همه،
فراروی جامعه بی الملل قرار گرفته است ،فرض نمزدن اینکه ،تزشی معمزل آمزشش کیبیت و
فرتتهای آمزششی برابر برای همه را تا سال ( )2015تأمی میکند ،غیر واق گرایانه است .یزنسکز
( )2009اعالم میدارد که شکی نیست که تزشی عادالنه امکانات و فرتتها برای اقشار محروم که اش
امکانات مالی محدود برخزردارند ،یکی اش آرمانهای مطلزب یك جامعه تساوی خزاه و عدالتطلب است
و مسلم است که آمزشش عالی میتزاند یکی اش کانالهای مهم تزشی عادالنه امکانات و فرتتهای
آمزششی برای قشرهای بیشتری اش جامعه باشد ( .)6نابرابری آمزششی امکان تحرك اجتماعی و رقابت را
برای ای طاقات تضعیف نمزده و اعمال محدودیت در امکانها و فرتتهای آمزششی ،هرگزنه آمزشش
Assaad
Garret
Rebell
Eldridg
Gatman
UNESCO

1
2
3
4
5
6
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مکمل را باشداشته و آمزششهای ضروری را محدود میساشد .در نتیجه ،فقر مزقعیتی در ای طاقات اش
نسلی به نسل دیگر انتقالیافته و روشبهروش بر شکاف طاقاتی افزوده خزاهد شد .ای مسأله برای
پیشرفت جزام (بهخصزص کشزرهای درحالتزسعه) میتزاند معضلی اساسی تلقی شزد ( .)6برابری
فرتتهای آمزششی شمانی محقق میگردد که همة افراد در دستیابی به آمزشش برابر باشند .اش نظر
فرگزس  )1998( 1ای هدف ،امروشه در سطح بی المللی پذیرفته شده ،اما کامال تحقق نیافته است .در
همی رابطه گاتم سه شاخص حداکثرساشی ،برابرساشی و نخاهپروری را برای ایجاد فرتتهای برابر
آمزششی بیان نمزده است .گاتم معتقد است ،دولت میتزاند مناب شیادی به آمزشش در به حداکثر
رساندن فرتت برای همة دانشآمزشان اختصاص دهد .وی ای رویکرد را حداکثرساشی نامیده است؛ اما
شزاهد تجربی تاکنزن نشان دادهاند که ای رویکرد در نظام آمزششی که دارای مناب محدود هستند،
عملی نیست .در رویکرد برابرساشی ،شانس شندگی دانشآمزشان محروم را مانند دانشآمزشان ثروتمند
افزایش میدهد .رویکرد برابرساشی ،به برابری نتایج اشاره دارد و برای دستیابی به ای امر ،باید همهی
مزان طایعی و محیطی دستیابی به سطزح متباوت آمزشش اش بی بروند .در مزرد رویکرد نخاهپروری
مناب آمزششی باید به نسات تزانایی طایعی و انگیزة یادگیری افراد تزشی شزد .ای رویکرد بیان
میکند که آمزشش باید به انداشة کافی برای همة دانشآمزشان ارائه شزد تا افراد شندگی خزبی داشته
باشند و همچنی بتزانند در فرآیندهای دمزکراتیك که انتخابهای بهتر افراد را شکل میدهد،
مشارکت فعال داشته باشند .میتزان نخاهپروری مدنظر گاتم را ،جریان استعدادیابی و کشف
خالقیتهای دانشآمزشان دانست .اشاره گاتم به تزانایی طایعی و انگیزة یادگیری دانشآمزشان،
شناسایی تزاناییهای درونی و استعدادهای نهبته است که باید مزرد تزجه قرار گیرد .بنابرای نخاه
پروی مزرد نظر گاتم  ،کشف استعدادها و پرورش خالقیتهای نهبته در ذه دانشآمزشان است که
میتزان آن را جریان استعدادیابی نیز تعایر کرد ( .)6در ایران نیز مسئله شناسایی ،جذب و حمایت اش
استعدادهای برتر در اسناد باالدستی نظیر " سند چشمانداش جمهزری اسالمی ایران " ،" 1404نقشة
جام علمی کشزر " " ،سند راهاردی کشزر در امزر نخاگان" و " سند تحزل بنیادی آمزششوپرورش"
نمزد بارشی دارد ( .)17طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (طرح شهاب) در سند تحزل بنیادی
آمزششوپرورش در بند  16اش بیانیه ارششها ،بیانیه مأمزریت ،بند  3اش هدفهای کالن ،چشمانداش،
راهکار  3در هدف عملیاتی  21هدف عملیاتی  ،16راهکار  7اش هدف عملیاتی  ،5راهارد ملی  2اش
راهارد کالن  ،1سند راهاردی کشزر در امزر نخاگان و همچنی اتزل  7و  11اش اتزل ناظر بر
برنامههایدرسی و تربیتی در سند برنامهدرسی ملی"عدالت آمزشش""،شناسایی و رشد استعدادهای
فراگیران"" ،تزجه به تباوتها" و "رعایت انعطافپذیری در برنامههای درسی و تربیتی" بهعنزان یك

Ferguson

1
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وظیبه مسلم پیشروی نظام آمزششوپرورش قرارگرفته است و دستاندرکاران تعلیم و تربیت را مزظف
مینماید تا به افراد مختلف متناسب با استعدادها و تزاناییهای بالقزه و بالبعلشان در حد امکانات و
محدودیتهای مزجزد ارائهخدمات نمایند تا بتزانند تزاناییهای خزد را به فعلیت درآورده و استعدادهای
شکزفا شده را در جهت مناسب هدایت کنند .اش شاویهای دیگر ،استعدادهای برتر امروش ،به طزر بالقزه
نخاگان آینده یك جامعه هستند که در تزرت شناسایی بهمزق و هدایت تحیح میتزانند ضم
شکزفایی و مزفقیت فردی ،در بهازد و پیشرفت وضعیت جامعه نیز ایبای نقش نمایند .ای امر
مسئزلیت نظام آمزششوپرورش و متزلیان آن را در قاال ای افراد دو چندان میکند .همچنی تزجه به
تباوتهای فردی باعث میشزد که معلم بداند هر دانشآمزش به میزان تزانایی و استعداد خزیش ظرفیت
چه مقدار یادگیری را دارد تا بتزانیم در جهت درست ،آن را هدایت کنیم (.)28
برنامه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)" بهعنزان نخستی سند رسمی مأمزریت بنیاد
ملّینخاگان در حزشة دانشآمزشی ،به تصزیب رسید .مأمزریت ای برنامه شناسایی ،هدایت و حمایت
آمزششی ،تربیتی و معنزی دانشآمزشان با استعداد اش دورة ابتدایی تا پایان دورة پیشدانشگاهی و
شمینهساشی برای استمرار حمایتها در مراحل مختلف آمزششعالی است ( .)29طرح شهاب میلی به
جداساشی دانشآمزشان ندارد و معتقد است همانگزنه که در جامعه ،افراد مختلف کنار هم ناچار به
تعامل با یکدیگر هستند ،در مدرسه نیز باید استعدادهای مختلف کنار هم باشند .ای طرح مطرح شده
تا همه دانشآمزشان ایرانی ترفنظر اش ای که متعلق به کدام جایگاه اجتماعی هستند و در کدام عرته
جغرافیایی شندگی میکنند ،فرتت کشف استعدادهایشان را بیابند و به راهی هدایت شزند که برای آن
خلقشدهاند .ای شناسایی فرایندی نقطهای نیست که مثال اش افراد آشمزنی گرفته شزد و اگر نمرهشان
خزب بزد ،آنها را نخاه بنامند ،بلکه استعداد باید در طزل شمان رتد شزد و پس اش ای که ،وجزد یك
یا چند استعداد در یك دانشآمزش مسجل شد ،آنگاه برای شکزفایی ای استعداد برنامهریزی شزد (.)30
نظام آمزششی کشزر نیز با هدف تزجه به تباوتهای فردی در دانشآمزشان و رشد استعدادهای آنان
طرح شهاب را برای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر اجرا نمزده است .در ای طرح ،استعدادبرتر به
دانشآمزشی اطالق میشزد که با تزجه به ویژگیهای ذاتی خزد ،امکان تادیلشدن به فردی برجسته و
کارآمد را دارد و میتزاند در خلق و گسترش علم ،فناوری ،هنر ،ادب ،فرهنگ و مدیریت کشزر در
چارچزب ارششهای اسالمی اثرگذاری بارش داشته باشد و مزجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتالی
کشزر گردد ،طاق بررسیهای محقق ،تاثیر طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرتت
برابر آمزشش و خزدشکزفایی تحصیلی را مزرد بررسی قرارنگرفته و لذا در راستای تحقق عدالت
آمزشش ،شناسایی و رشد استعدادهای فراگیران ،تزجه به تباوتها و رعایت انعطافپذیری در برنامههای
درسی و تربیتی و بهویژه رعایت تباوتهای فردی و فرتتهای برابر آمزششی بهعنزان یك وظیبه
مسلم پیشروی نظام آمزششوپرورش و دستاندرکاران تعلیموتربیت در تزرت شناسایی تحیح
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استعدادها و تزاناییهای دانشآمزشان و هدایت مناسب آنان میتزانند ضم شکزفایی و مزفقیت فردی،
در بهازد و پیشرفت وضعیت جامعه نیز ایبای نقش نمایند و اش هزینهها نیز کاسته خزاهد شد .لذا
پژوهش حاضر درتدد است به ای سزال پاسخ دهد که:
آیا طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(شهاب) بر فرتت برابر آمزشش و خزدشکزفایی
تحصیلی دانشآمزشان تاثیرگذار بزده است؟
فرضیه های پژوهش
طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرتت برابر آمزشش دانشآمزشان تأثیر دارد.
طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر خزدشکزفایی تحصیلی دانشآمزشان تأثیر
دارد.
 .2روش پژوهش
ای تحقیق اش نظر هدف ،کاربردی و اش نظر جم آوری اطالعات اش نزت پژوهش تزتیبی -پیمایشی
و اش نزت مطالعه علی -مقایسهای میباشد .جامعه آماری ای پژوهش کلیه دانشآمزشان کالس پنجم
شهرستان شیروان به تعداد  2550نبر که طرح شهاب را نگذراندهاند و دانشآمزشان کالس ششم به
تعداد  2100نبر که طرح شهاب را گذراندهاند میباشد .نمزنه آماری با استباده اش جدول گرجسی-
مزرگان  334نبر کالس پنجم که طرح شهاب را نگذراندهاند و  325نبر کالس ششم که طرح شهاب
را گذراندهاند میباشد؛ که به تزرت روش نمزنهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.گردآوری دادهها در
ای پژوهش به دو طریق کتابخانهای و پرسشنامه انجام شد و در بُعد میدانی ،دانشآمزشان کالس پنجم
که طرح شهاب را نگذراندهاند و دانشآمزشان کالس ششم که طرح شهاب را گذراندهاند با هم مقایسه
شدند .اش پرسشنامههای شیر ،به ای منظزر استباده شده است :
الف-پرسشنامه برابر فرتت آمزششی جزانمرد ( )1393مشتمل بر  20سؤال است؛ که سه بُعد
حداکثرساشی ،برابرساشی و نخاهپروری را مزرد سنجش قرار میدهد .دامنه پاسخگزیی به سؤاالت ای
پرسشنامه نیز ،طیف پنج گزینهای لیکرت است که دامنهی خیلی کم تا خیلی شیاد را دربر میگیرد .در
ای طیف سؤالهای با بار معنایی مثات ،خیلی شیاد بیشتری امتیاش ( )5و خیلی کم ،کمتری امتیاش ()1
را به خزد اختصاص میدهد .در سؤالهای با بار معنایی منبی ،شیزه نمرهگذاری برعکس میباشد.
ب -پرسشنامه خزدشکزفایی تحصیلی اهزاش ( )1387که دارای  25گزیه با درجه طیف لیکرت
میباشد ،استباده شده است .ای بخش قسمت اتلی پرسشنامه را شامل میشزد و نظرات دانشآمزشان
متزسطه را درمزرد خزدشکزفایی بهوسیله  25سؤال مزرد پرسش قرار میدهد .روایی ابزار اش نزت تزری
و محتزایی بزد که مزرد تایید اساتید و خارگان قرار گرفت و پایایی ابزار اش طریق ضریبآلبایکرونااب
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محاساه گردید؛ که هر کدام ،به ترتیب ( )0/71و ( )0/87برآورد گردید .دادهها در دو بخش آمار
تزتیبی و آمار استنااطی تنظیم شد .دادههای حاتل اش ابزارهای انداشهگیری با روشهای آمار تزتیبی
شامل فراوانی ،درتد ،میانگی و انحراف معیار و آمار استنااطی شامل نرمال بزدن دادهها ،برای مقایسه
دادهها اش روش آشمزن  Tبا نرمافزار  spssنسخه  21تجزیهوتحلیل استباده شد.
 .3یافته ها
جهت تعیی نزت آماره سنجش ،فرضیات تحقیق با استباده اش آشمزن کزلزمزگروف -اسمیرنف نرمال
بزدن و یا عدم نرمال بزدن را مشخص میکنیم .با تزجه به نتایج به دست آمده اش آشمزن تحقیق ،بیشتر
شدن سطح معناداری اش  %5گزیای نرمال بزدن متغیر وابسته است.
جدول  .1آزمون کولوموگروف  -اسمیرنف
متغیر
نگذرانده
گذرانده

مؤلبه

کزلزمزگروف -اسمیرنف

پی-مقدار

فرتت برابر آمزشش

0/087

0/050

خزدشکزفایی

0/058

0/082

فرتت برابر آمزشش

0/097

0/062

خزدشکزفایی

0/069

0/051

همانگزنه که مشخص است کلیه دادهها نرمال هستند ،چزن پی-مقدار آنها بیش اش مقدار پی که
برابر  %5است ،میباشد
آمار تزتیبی دادههای پرسشنامههای خزدشکزفایی و فرتت برابر آمزشش
جدول  .2آمار توصیفی دادهها
گروه

گذرانده

نگذرانده

متغیر

میانگین

واریانس

انحراف معیار

خزدشکزفایی

60/77

27/15

5/21

فرتت برابر آمزشش

63/51

189/34

13/76

حداکثرساشی

19/58

26/85

5/18

برابرساشی

18/31

20/76

4/55

نخاهپروری یا استعدادیابی

25/61

31/51

4/61

خزدشکزفایی

53/78

45/54

6/74

فرتت برابر آمزشش

57/07

128/43

11/33

حداکثرساشی

18/05

21/35

4/62

برابرساشی

16/98

17/04

4/12

نخاه پروری یا استعدادیابی

22/03

26/14

5/11
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پرسشنامه بررسیشده تغییراتشیادی را در دو گروه گذرانده و نگذرانده نشان میدهد .در پرسشنامه
خزدشکزفایی در گذرانده  60/77و در گروه نگذرانده  53/78است .فرتت برابر آمزشش در گروه گذرانده
 63.51و در گروه نگذرانده  57/07میباشد.
فرضیهاصلی :طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرتت برابر آمزشش و
خزدشکزفایی تحصیلی دانشآمزشان تأثیر دارد.
جدول .3تأثیر فرصت برابر آموزش و خودشکوفایی روی دانشآموزان
تعداد

متغیر
خزدشکزفایی
فرتت

گروه

میانگی

T

انحراف معیار

درجه آشادی

325

گذرانده

60/77

5/21

14/84

334

نگذرانده

53/78

6/74

14/90

325

گذرانده

63/51

13/76

6/56

334

نگذرانده

57/07

11/33

6/54

سطح
معناداری

فیشر

658

20/27

0/000

658

18/84

0/000

با تزجه به جدول مقدار فیشر  ،20/27برای خزدشکزفایی  ،18/84برای فرتت برابر آمزشش و
معنادار شدن آنها در سطح معناداری کمتر اش  0/001با اطمینان  99درتد ،تأثیر طرح شناسایی و
هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر دانشآمزشان پایه ششم که ای دورهها را گذراندهاند نشان میدهد.
فرضیه فرعی اول :طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرتت برابر آمزشش
دانشآمزشان تأثیر دارد.
با تزجه به اینکه میانگی گروه گذرانده بیشتر بزده پس میتزان با اطمینان  99درتد نتیجه گرفت
که طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرتت برابر آمزشش دانشآمزشان تأثیر دارد .دو
گروه کسانی که ای طرح را گذرانده و یا نگذرانده با هم مقایسه شدهاند .برای مقایسه ای دو گروه
آشمزدنی اش آشمزن آماری  Tمستقل با دقت احتمال  p = 0/01و ضریب اطمینان  99درتد استباده
شده است.
جدول  .4مقایسه فرصت برابر آموزش در دو گروه گذرانده و نگذرانده طرح شناسایی و هدایت
استعدادهای برتر
گروهها
فرتت برابرآمزشش

انحراف معیار

گروهها

میانگی

گذرانده

63/51

13/76

نگذرانده

57/07

11/33

درجه آشادی
658

T
6/56

سطح معناداری
0/00

طرررح شناسررایی و هرردایت اسررتعدادهای برتررر برررای پاسررخدهندگان در گررروه گذرانررده در مقایسرره بررا
پاسخدهندگان در گروه نگذرانده برای شرایط فرتت برابر آمزشش تأثیرگذارتر بزده است.
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جدول  .5مقایسه مؤلفههای فرصت برابر آموزش در دو گروه گذرانده و نگذرانده طرح (شهاب)
متغیرها

گروهها

میانگی

گذرانده

19/58

5/18

نگذرانده

18/05

4/62

گذرانده

18/31

4/55

نگذرانده

16/98

4/12

حداکثر ساشی

برابر ساشی
نخاهپروری یا
استعدادیابی

انحراف معیار

T

درجه آشادی

گذرانده

25/61

5/61

نگذرانده

22/03

5/11

3/99

658

سطح معناداری
0/004

685

3.93

0/016

658

8/56

/019

بر اساس جدول  ،5سه مؤلبه حداکثرساشی ،برابرساشی و نخاهپروری برای متغیر فرتت برابر آمزشش به
ترتیب با مقادیر  3/93 ،3/99و  8/56در سطح معناداری کمتر اش  0/05معنادار شدهاند .طررح آمزششری
شهاب در گروه کالس ششم در مؤلبههای ذکر شده تأثیر مناسای داشته است.
فرضیه فرعی دوم :طرح شناسرایی و هردایت اسرتعدادهای برترر (شرهاب) برر خزدشرکزفایی تحصریلی
دانشآمزشان تأثیر دارد.
طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر خزدشکزفایی تحصیلی دانشآمزشان ترأثیر دارد.دو
گروه کسانی که ای طرح را گذرانده و یا نگذرانده با هم مقایسه شردهاند .بررای مقایسره ایر دو گرروه
آشمزدنی ،اش آشمزن آماری  Tمستقل با دقت احتمال  p = 0/01و ضرریب اطمینران  99درترد اسرتباده
شده است.
جدول  .6مقایسه خودشکوفایی در دو گروه گذرانده و نگذرانده طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر
متغیر
خزدشکزفایی

گروهها

میانگی

گذرانده

63/77

5/21

انحراف معیار

نگذرانده

53/78

6/74

درجه آشادی
658

T
14/84

سطح معناداری
0/000

جدول  6نشان میدهد که با تزجه به اینکه میانگی گروه گذرانده بیشتر بزده پس میتزان با
اطمینان  99درتد نتیجه گرفت که طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر برای پاسخدهندگان در
گروهگذرانده در مقایسه با پاسخدهندگان در گروهنگذرانده برای شرایط فرتت برابر آمزشش ،تأثیرگذارتر
بزده است .مقدار 14.84برای  Tدر سطح کمتر اش  0/001معنادار شده است که نشان اش تباوت در دو
گروه گذرانده و نگذرانده دوره شهاب دارد.
 .4بحث و نتیجهگیری
فرضیه اتلی ای تحقیق عاارت است اش « :طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر
فرتت برابر آمزشش و خزدشکزفایی تحصیلی دانشآمزشان تأثیر دارد» .با اطمینان  99درتد ،طرح
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شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرتت برابر آمزشش و خزدشکزفایی تحصیلی در
دانشآمزشان که ای دورهها را گذراندهاند ،تأثیرگذار بزد .دانشآمزشان با استعداد برتر ،در مقایسه با سایر
افراد همس و دارای محیط و تجربه یکسان ،تزان بالقزهای را برای پیشرفت ،در سطح قابلتزجهای
انجام یا نشان میدهند .ای دانشآمزشان قابلیت عملکرد باالیی را در حیطههای عقل ذهنی ،خالقیت و
یا هنر ،دارا بزدن قابلیت رهاری خارقالعاده یا برتری داشت در یك شمینه تحصیلی خاص اش خزد نشان
میدهند .شناسایی و ضرورت هدایت واجدان استعداد برتر در مقط ابتدایی باعث میگردد که
دانشآمزشان در شناخت خزد و تصمیمگیری مناسب یاری شزند .طرح شناسایی و هدایت استعدادهای
برتر برای پاسخدهندگان در گروه گذرانده در مقایسه با پاسخدهندگان در گروه نگذرانده برای شرایط
فرتت برابر آمزشش تأثیرگذارتر بزده است .در ای رابطه یافتههای پژوهشهای نزیدی ( ،)1398چراغ
مالیی (، )1397حمزه لز و مقدسی ( ، )1396عمزپزر (، )1396حیدرشاده و همکاران (، )1395
شیرکرمی و بختیارپزر (، )1393شهائیان و یزسبی (، )1386گالی و کانگ (، )2016گامازا و والتنارگ
( ، )2015استاسد و همکاران ( )2014و گارت ( )2009و ربل ( )2002با یافته پژوهش حاضر همسز
می باشد.
فرضیه فرعی اول ای پژوهش عاارت است اش « :طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)
بر فرتت برابر آمزشش دانشآمزشان تأثیر دارد» .با اطمینان  99درتد طرح شناسایی و هدایت
استعدادهای برتر (شهاب) برای پاسخدهندگان در گروه گذرانده در مقایسه با پاسخدهندگان در گروه
نگذرانده ،برای شرایط فرتت برابر آمزشش تأثیرگذارتر بزده است .عمزپزر ( )1396به ای نتیجه رسید
که معلمان آگاه بایستی به فنزن راهنمایی و روش های استباده تحیح اش تشزیق و تنایه در راستای هر
چه بهتر اجرا نمزدن برنامه ملی شهاب آشنا باشند و اختالالت رفتاری دانشآمزشان را مزرد مطالعه قرار
دهند که ای مطالعه اتزلی و هدفدار باعث میگردد معلمان در روند اجرای طرح مذکزر عالوه بر
شناسایی استعدادهای برتر به هد ایت آن استعدادها در راستای گزیههای داده شده بپرداشد .حمزهلز و
مقدسی ( )1396نشان دادند که چهار شاخصه مطرح در طرح شهاب؛ شناسایی ،هدایت و حمایت
آمزششی دانشآمزشان ،حمایت تربیتی و معنزی اش دانشآمزشان دارای استعداد برتر بهمنظزر بهرهمندی
اش تزانمندیها و قابلیتهای آنها ،پرورش استعدادهای برتر و سرآمد و ایجاد ساشوکارهای مناسب برای
رشد و بالندگی آنان و تقزیت و درونیکردن هزیت دینی و ملی واجدان استعدادهای برتر در دورههای
تحصیلی مختلف آمزششی عمزمی بهمنظزر احساس مسئزلیت در نظر گرفته شده است.
فرضیه فرعی دوم ای تحقیق عاارت است اش« :طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)
بر خزدشکزفایی تحصیلی دانشآمزشان شهرستان شیروان تأثیر دارد» .طرح شناسایی و هدایت
استعدادهای برتر برای پاسخدهندگان در گروه گذرانده در مقایسه با پاسخدهندگان در گروه نگذرانده
برای شرایط فرتت برابر آمزشش تأثیرگذارتر بزده است .برابری فرتتهای آمزششی ،مبهزمی است نسای

59

بررسی تأثیر طرح( ...شهاب) بر فرتت برابر /...محازبه سلیمان پزرعمران ،علیاتغرتالهی

که به تا شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه در حال تغییر است و شامل برابری
فرتتهای آمزششی به معنی درونداد مساوی ،برابری فرتتهای آمزششی به معنی فرایند مساوی و برابر
و برابری فرتتهای آمزششی به معنی برونداد مساوی است (.)7
اجرای هرچه بیشتر برابری آمزششی در راستای رف تاعیضها و بیعدالتیهای بی رشتهای ،منجر به
افزایش انگیزه دانشآمزشان و افزایش خزدشکزفایی خزاهد شد .نابرابری آمزششی و عدم شکزفایی امکان
تحرك اجتماعی و رقابت را برای ای طاقات تضعیف نمزده و اعمال محدودیت در امکانها و فرتتهای
آمزششی ،هرگزنه آمزشش مکمل را باشداشته و آمزششهای ضروری را محدود میساشد .در نتیجه ،فقر
مزقعیتی در ای طاقات اش نسلی به نسل دیگر انتقالیافته و روشبهروش بر شکاف طاقاتی افزوده خزاهد شد.
ای مسأله برای پیشرفت جزام (بهخصزص کشزرهای درحالتزسعه) میتزاند معضلی اساسی تلقی شزد.
در برنامه ملی طرح شهاب ،به دناال شناسایی آن دسته اش دانشآمزشان بااستعدادی هستیم که به دلیل
ناآشنایی خانزاده یا معلمان و مربیان با ویژگیهای کزدکان با استعداد ،بهتزرت ناشناخته باقیماندهاند ،یا
به دلیل عدم امکان دسترسی به فرآیندهایی همچزن جشنزارهها و غیره نتزانستهاند استعداد و
تزاناییهای خزد را به نهادهای نخاگانی عرضه نمایند .ای طرح ،عالوه بر ایجاد فرتتهای بیشتر برای
شناسایی دانشآمزشان مستعد ،امکان خزدشکزفایی تحصیلی را نیز فراهم میکند .ریشهیابی مشکالت
خزدشکزفایی دانشآمزشان با استعداد برتر و فرتتهای برابر آمزششی آنان و اتخاذ راهکارهای مناسب
برای ارتقای آنان در بی دانشآمزشان دیگر میتزاند به آنان کمك کند تا خزد را بهتر نشان دهند.
فرایندهای شناسایی و هدایت دانشآمزشان بااستعداد در محیط مدرسه ،با محزریت معلم ،دبیران و
دیگر عزامل آمزششی و تربیتی و بدون جداساشی اش کالس و مدرسهشان تزرت میپذیرد؛ بنابرای افراد
شناساییشده در بستر شندگی معمزل و تحصیل عادی خزد ،مسیر تعالی اختصاتی خزد را در پیش می
گیرند .با ای که مزفقیت دانشآمزشان به تزانایی و استعداد آنها بستگی دارد ،اما دسترسی به مناب و
امکانات آمزششی ،مدرسه خزب و معلم متخصص میتزاند مزفقیتهای بعدی آنها را تحت تأثیر قرار
دهد .فراهم آوردن فرتتهای برابر در آمزشش ،یکی اش مهمتری ابزار تزشی رفاه و فرتتهای اقتصادی
است .بدی منظزر تالش میشزد تا فرتتهای آمزششی یکسان را برای گروههای مختلف الشم التعلیم
فراهم ساشند .متغیرهای طاقه اجتماعی ،نابرابری اجتماعی و اختالفهای طاقاتی بر بسیاری اش مقزلهها اش
جمله عملکرد تحصیلی و مزفقیتهای بعدی دانشآمزشان تأثیرگذار است .متغیرهای طاقه اجتماعی،
نابرابری اجتماعی و اختالفهای طاقاتی بر بسیاری اش مقزلهها اش جمله عملکرد تحصیلی و مزفقیتهای
بعدی دانشآمزشان تأثیرگذار است .برای نمزنه ،اختصاص به طاقه اجتماعی باال شأن اجتماعی را ساب
شده ،مطلزبیت انگیزشی را باال برده و جابهجایی طاقاتی را مقدور میساشد .برعکس ،تعلق به طاقات
اجتماعی پایی  ،حساسیت تحصیلی والدی و اعمال نظارت بر کار درسی دانشآمزش را تقلیل داده و
شکزفایی تحصیلی دانشآمزشان را کاهش میدهد.
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 وجزد برابری آمزششی را،جایگاه رفی آمزشش و وجزد استعدادهای سرشار و تزانمند در کل کشزر
 فراهم آمدن شرایط خزدپذیرا دانشآمزش: در ای شمینه پیشنهاد می شزد.بیشتر ضروری میساشد
،  هدایت در بستر طایعی تربیتی دانشآمزش و پرهیز اش جداساشی،مستعد در شمینة استعداد خاص او
 برگزاری، برگزاری جلسات مشترك خانزاده و مدرسه در خصزص جلب همکاری و مشارکت والدی
 آمزشش اش طریق،کارگاههای مختلف جهت رشد یکپارچگی شخصیتی و شناختی در دانشآمزش مستعد
 تقزیت روحیة،برگزاری کارگاه جهت جدیت دانشآمزش مستعد در راه و خطمشی هدایت استعداد
،تالشگری و سختکزشی دانشآمزش مستعد برای هدایت استعداد خاص او با برگزاری کارگاههای مختلف
 تزسعة خدمات مشاورهای و بهداشت روانی و،تأکید بر مشزقهای درونی در برابر مشزقهای بیرونی
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چکیده
از جمله روشهای مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی کارکنان ،استفاده از کانون ارزیابی است .کانونهای ارزیابی
معموالً از روایی مناسبی در سطح ابزار ،برخوردار هستند؛ اما در سطح مدل برآورد نمره نهایی ،ضعفهایی وجود دارد .نمره
نهایی کانونهای ارزیابی ،نمرهای است که بر مبنای آن میتوان انواع تصمیماتِ مرتبط مدیریتی را اتخاذ نمود .این پژوهش
به طراحی روشی محاسباتی ،به منظور برآورد نمره نهایی کانون های ارزیابی ،مبتنی بر مفهوم ریسک ،با در نظر گرفتن
تفاوتهای میان فردی ،پرداخته است .برای این منظور ،ابتدا  9مدل ،مبتنی بر استفاده از مفهوم ریسک ،طراحی شد .در
ادامه ،برای انتخاب بهترین مدل از این میان ،از شبیهسازی مونتکارلو ،مبتنی بر دادههای کانونهای ارزیابی  800نفر از
مدیران کشور و برآوردِ میزان خطای هر مدل ،از محاسبه تفاوتهای میانفردی مبتنی بر شاخص  ،MSEاستفاده شد .در
نهایت ،مدلی که توانست ،کمترین میزان خطا ،با میانگین  0/26را ایجاد کند ،به عنوان بهترین مدل محاسباتی ،انتخاب شد.
در مدل ارائه شده ،سه عنصر مطلوبیت ،ریسک و بازده انتظاری؛ محاسبه میشوند که میتوان از بازده انتظاری به عنوان
نمره تعدیل شده با ریسک ارزیابی شونده یاد کرد و از آن به عنوان نمره نهایی کانون ارزیابی ،استفاده کرد.
کلمات کلیدی :برآورد نمره نهایی ،تمایزات میان فردی ،کانون ارزیابی ،نمره کانون ارزیابی مبتنی بر ریسک.
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 .1مقدمه
در دنیای امروزی که رقابتها جهانی شده است ،سازمانها توجه ویژهای ،به سطح عملکرد پرسنل
خود دارند .اهمیت این موضوع ،از آن جهت است که ،نیروی انسانی در هر سازمانی ،یکی از عوامل مهم،
در کسب موفقیت سازمانهاست( .)1از این رو ،انتخاب افراد شایسته ،برای هر سازمانی ،اهمیت پیدا
میکند .کانونهای ارزیابی ،رویههای استانداردی برای انتخاب و توسعه کارکنان و مدیران سازمانها
هستند( .)2این کانونها برای سازمانهای بخش خصوصی و دولتی مختلف ،با اهداف متنوعی مورد
استفاده قرار گرفته است .گستره استفاده از کانونهای ارزیابی در موضوعاتی مانند شناسایی
استعدادهای سازمان ،شناسایی نیازهای آموزشی ،ارتقاء کارکنان و انتصاب ؛در انواع سمتهای
مدیریتی سازمان است( )3و هم چنین ،به عنوان آزمونی برای ارتقا و استخدام معرفی شده و در ادامه از
نتایج آن برای توسعه افراد استفاده میشود( .)4از این رو ،کانون ارزیابی ،ابزاری پرکاربرد ،در حوزه
مدیریت منابع انسانی قلمداد شده و کاربرد آن ،به عنوان ابزاری قوی در پیشبینی عملکرد افراد ،در
سازمانهای کوچک و بزرگ غیرقابل چشم پوشی است .مطالعات موجود ،نشاندهنده کاربرد وسیع
این کانونها ،در پیش بینی رفتار و عملکرد شغلی است( .)5برای مثال ،در حوزه بهداشت و درمان(،)6
ارزیابی معلمین در حوزه آموزش( ،)7توسعه کارکنان کلینیکهای درمانی( ،)8نمونههای استفاده از
کانونهای ارزیابی هستند .
کانونهای ارزیابی ،بر مبنای رفتار مشاهده شده از ارزیابیشونده ،نسبت به ارزیابی کیفیت الگوهای
رفتاری فرد ،در مواجهه با انواع موقعیتهای شغلی ،اقدام میکنند( .)9به طور کلی ،کانونهای ارزیابی
از حیث قرار دادن فرد در موقعیتی مشابه با شغل واقعی فرد ،از دیگر ابزارهای ارزیابی متمایز میشوند و
برای این منظور ،از طراحی دقیق یک شبیهسازی شغلی ،برای ارزیابی رفتار افراد استفاده میشود(.)10
به واقع ،در صورتی که ابزار شبیهسازی ،به درستی طراحی شده باشد و محرکهای مشابهی با محیط
واقعی شغل داشته باشد ،میتوان انتظار داشت ،رفتار فرد در شبیهسازی و محیط واقعی شغل یکسان
باشد( .)11همچنین تجربیات قبلی کانونهای ارزیابی نیز ،نشاندهنده عملکرد معتبر در پیشبینی
رفتارهاست( )13()12و اینطور برداشت میشود که اگر فردی ،بتواند در شبیهسازی ،عملکرد مناسبی
داشته باشد ،در محیط شغلی نیز عملکرد مناسبی دارد( .)14در این صورت ،با احتمال باالیی میتوان
انتظار داشت ،رفتارهایی که فرد در مواجهه با موقعیت شبیهسازی شده از خود بروز میدهد ،در
موقعیتهای واقعی شغلی نیز بروز خواهد کرد( .)15چرا که رفتار افراد بر پایه ترکیبی از دانش ،مهارت
و تجربه فرد در موقعیتهای مشابه است؛ معموالً فرد در مواجهه با موقعیتها ،سعی میکند ،با ترکیب
این عوامل ،به محرکهای محیطی پاسخ دهد( )16که به مجموع این موارد ،شایستگیهای شغلی
اطالق میشود(.)17
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عملکرد مناسب کانونهای ارزیابی ،به دقت و روایی پیشبین آن بستگی دارد و هر چه دقت از
موارد بیشتر باشد ،افرادی با شایستگیهای مناسبتر وارد سازمان میشوند .همانگونه که مطالعه راسل
و تیلور( )1939نشان میدهد ،باال رفتن روایی پیشبین ،میتواند دقت ارزیابی حاصله را تا چند برابر
افزایش دهد .روایی کانونهای ارزیابی به اجزا مختلفی بستگی دارد که میتوان از جمله آن به روایی
ابزارهای شبیهسازی مورد استفاده ،روش کمیسازی نمرات شایستگیها( )18و روایی روش برآورد نمره
نهایی اشاره کرد .کانونهای ارزیابی ،معموالً از روایی مناسبی در سطح ابزار ،یعنی وجود محرکهای
محیطی مناسب و روش کمیسازی شایستگیها ،برخوردار هستند()19؛ اما درسطح مدل جمعبندی و
الگوریتمی که بتواند امتیازات حاصل از ابزارها و ابعاد مختلف را با یکدیگر جمعبندی کرده و امتیازی
نهایی را برای قضاوت در اختیار سازمان قرار دهد ،ضعفهایی وجود دارد .گیتوود و همکاران()2015
روشهای ،جمعبندی ،در فرآیندهای سنجش و ارزیابی را در دو دسته قضاوتی و مکانیکی دستهبندی
میکند .در روشهای قضاوتی ،از قضاوتهای انسانی برای تصمیمگیری استفاده شده و فرد با دیدن
اطالعات و امتیازات شایستگیها ،بر اساس مدل ذهنی خود ،قضاوت میکند؛ اما در دسته دوم ،یعنی
روشهای مکانیکی ،از قضاوت انسانی در تصمیمگیری استفاده نشده و نمرات افراد به صورت خودکار،
با استفاده از روشهای کمی با هم تلفیق میشود .مطالعات انجام شده نشان میدهد ،روشهای قضاوت
مکانیکی ،قضاوت بهتری را در مورد افراد انجام میدهند( .)20از همین رو سرمایهگذاری بر روی ایجاد
روشهای توانمندتر ،بهینهسازی قضاوتهای سنجش و انتخاب مستنتج از آمار چند متغیره ،از اهمیت
فراوانی برخوردار است .گوئین( )2011روشهای مکانیکی مختلف در این حوزه را ،به دو دسته اصلی
جبرانی و غیر جبرانی تقسیم میکند .در روشهای جبرانی ،توانمندی فرد در یک شایستگی ،میتواند
نقاط ضعف او در یک متغیر دیگر را جبران کند؛ اما در روشهای غیرجبرانی ،ضعف فرد ،در یک ویژگی
مانع از جبران ضعف دیگر میشود .روش معادله رگرسیون مهمترین روش جبرانی تلفیق و قضاوت است
و برش چند متغیری و روش چند مانعی مهمترین روشهای غیرجبرانی ،به حساب میآیند(.)21
مدلسازی و برآورد امتیاز نهایی کانونهای ارزیابی ،با استفاده از روشهای مکانیکی ،نیازمند وجود
دادههای عملکرد با دقت و روایی باالست و ممکن است این دادهها در برخی از سازمان وجود نداشته
باشد .در صورتی که داده های عملکرد با دقت مناسبی وجود داشته باشند ،میتوان با استفاده از
تکنیکهای دادهکاوی همچون شبکههای عصبی و نظایر آن به توسعه مدلی برای تخمین عملکرد با
استفاده از دادههای کانون ارزیابی اقدام نمود( .)22در این صورت در ارزیابی اعتبار این دسته از مدلها،
به شاخص پیشبینی کنندگی این مدلها استناد میشود ( .)23اما در صورتی که این دادهها در
سازمان وجود نداشته باشند ،میتوان با انواع روشهای تصمیمگیری چند شاخصه 1اقدام به مدلسازی
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نمود() 22؛ که در این صورت برای ارزیابی اعتبار این دسته از مدلها ،به این نکته استناد میشود ،که
نتایج مدل استفاده شده ،یعنی نمره نهایی آن ،تا چه حد بیان کننده ،تفاوتهای میانفردی افراد بوده
است .یعنی ،نتایج مدل استفاده شده ،باید بتواند تفاوت های میان فردی را نشان دهد .این موضوع که از
آن با عنوان عدالترویهای نیز یاد میشود ،در برآورد نمره نهایی کانونهای ارزیابی ،از اهمیت ویژهای
برخودار است و تحقیقات در این حوزه از سابقهای در حدود  50سال برخوردار است (.)23
برای توضیح بیشتر ،دو ارزیابیشونده ،با نمرات ارزیابی زیر ،برای شِش شایستگی شغلی را در نظر
بگیرید .شش ویژگی از آن جهت در نظر گرفته میشود ،که استانداردهای انجمن روانشناسی بریتانیا
بیان میکند ،حداکثر تعداد شایستگیهای استاندارد در یک کانون ارزیابی شش مورد است (انجمن
روانشناسی انگلستان .)2014 ،1در جدول زیر عدد « »5نشاندهنده وضعیت بسیار خوب ،عدد «»3
نشاندهنده وضعیت متوسط و عدد « »1نشاندهنده وضعیت بسیار ضعیف در شایستگی است.
جدول  -1مثالی برای  2فرد ارزیابی شونده با  6شایستگی
شایستگیها
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جمع نمرات هر دو ارزیابیشونده برابر با  ،18و میانگین هر دو برابر با  3است؛ اما انحراف معیار
اولی ،برابر با صفر و انحراف معیار دومی ،برابر با  1/63است .با توجه به نمرات دو ارزیابیشونده فوق ،نفر
اول ،در همه موقعیتهای شغلی ،از عملکردی متوسط برخوردار خواهد بود؛ حال آنکه ،ارزیابی شونده
دوم در موقعیت شایستگیهای اول و پنجم ،که از اهمیت باالتری برخوردار باشد ،از عملکردی بسیار
خوب؛ در موقعیت شایستگیهای دوم و چهارم که از اهمیت باالتری برخوردار باشد ،از عملکردی
متوسط و در موقعیت شایستگیهای سوم و ششم  ،از عملکردی ضعیف برخوردار بوده  .به بیان دیگر،
ریسک رفتاری ارزیابی شونده اول ،از ارزیابی شونده دوم بیشتر است.
از دیگر سو ،تفاوت ب ین این دو فرد ،که برابر با حاصل جمع قدر مطلق تفاوت نمره ،در هر
شایستگی است 8 ،واحد است؛ اما میانگین هر دو ،برابر با  3شده است؛ که این امر ،نشاندهنده عدم
توانایی شاخص میانگین ،در نمایش تفاوتهای بین فردی است .برای توضیح بیشتر ،نمونهای از ارزیابی
 120مدیر ایرانی در شش شایستگی شغلی با استفاده از الگوریتم  t-SNEدر دو بعد و در نمودار()1
نمایش داده شده است .در این نمودار هر نقطه ،نماینده یک مدیر است و هر چه دو مدیر به هم
نزدیکتر باشند ،یعنی نمرات آنها به هم شبیهتر بوده و تفاوتهای بین فردی کمتری دارند .همچنین
نمره نهایی این افراد ،با استفاده از شاخص میانگین محاسبه شده است .در صورتی که این نمره کمتر از
The British Psychological Society
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 3بوده باشد ،رنگ قرمز و در غیر این صورت با رنگ آبی نمایش داده شده است .همانطور که در شکل
مشخص است ،رنگها کامال در هم تنیده بوده و تفکیک مناسبی از افراد ارائه نشده است.

شکل  -1نمودار پراکندگی نمرات  120مدیر ایرانی در کانون های ارزیابی

پژوهشهای متعددی در زمینه استفاده از انواع مدلهای دادهکاوی و تصمیمگیری چند شاخصه
برای برآورد نمره نهایی کانونهای ارزیابی انجام شده است .تمامی تحقیقات انجام شده در این حوزه از
مدلهای پیچیده استفاده نکرده اند و برخی از تحقیقات ،عمده تمرکز خود را بر استخراج عوامل و
شایستگیهای کلیدی عملکرد ،قرار داده و برای برآورد امتیاز نهایی ،از میانگین استفاده کردهاند (.)24
اما دسته دیگری از تحقیقات این حوزه نیز ،بیشتر بر کاربرد انواع روشهای دادهکاوی و تصمیمگیری
چند شاخصه در این حوزه تمرکز کردهاند؛ به طوریکه ،با انواع روشهای این حوزه ،نظیر شبکههای
عصبی( ،)25تحلیلهای رگرسیونی( ،)26مدلهای تصادفی( )27و دیگر روشها ،اقدام به برآورد امتیاز
نهایی ،حاصل از کانونهای ارزیابی کردهاند .عمده تحقیقات این حوزه به بررسی تناسب یک فرد با تیم
یا معیارهای ارائه شده برای تصمیمگیری پرداختهاند و به مفهوم ریسک انتخاب ،کمتر توجه شده است.
به طور مثال سانچز 1و همکاران ( ،)2013از یک مدل شبیهسازی عاملبنیان ،برای پیشبینی
عملکرد افراد در یک تیمکاری استفاده کردهاند .در این مقاله ،ابتدا مدلی عاملبنیان ،شامل  4عنصر
کاندید ،رهبر ،پیشنهاد و پاداش مبتنی بر شبیهسازی طراحی شده است .سپس ،مدیر به دیگر
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کاندیداهای عضویت در گروه ،پیشنهاد مشارکت میدهد و هر یک از افراد متناسب با ویژگیهای خود
اقدام به رد یا قبول میکنند .در نهایت رهبر با توجه به پیشنهادات قبول شده ،اقدام به انتخاب افراد می
کند( .)28در واقع در این نوع تحقیقات ،یک مدل تصمیمگیری و برآورد امتیاز نهایی به منظور
جمع بندی ارائه شده است که فرد کاندیدای جذب در سازمان را در تناسب با دیگر افراد سازمان قرار
می دهد و در صورتی که فرد بتواند با دیگر افراد سازمان تعامل کند ،مدل امتیاز مناسبی را برای وی
ارائه میدهد .استفاده از این نوع مدلها دارای پیچیدگی بسیاری است و مضاف ًا اینکه ،نمیتوان به
صورت مستقل در مورد یک فرد ،امتیازی نهایی را برآورد نموده و در مورد آن تصمیم گرفت .از جمله
تحقیقات مشابه با این تحقیق ،نیز میتوان به پژوهش واهش 1و همکاران ( )2014اشاره کرد ،که در آن
به جای استفاده از یک مدل شبیهسازی عاملبنیان ،از یک مدل دادهکاوی استفاده شده است( .)29یا
در پژوهش دیگری ،ژانگ 2و همکاران( ،)2013انتخاب افراد ،برای همکاری در تیم توسعه محصول،
دغدغه اساسی این پژوهش است .در این مقاله در ابتدا ،چهار ویژگی تجربه و تخصص ،ارتباطات ،حل
مساله و یادگیری و تسهیم دانش به عنوان شایستگیهای اصلی مدیران ،انتخاب شده است .برای برآورد
امتیاز نهایی از بهینهسازی چند هدفه استفاده شده است .بدین منظور ،بیشینه کردن این چهار عامل
به عنوان تابع هدف اول در نظر گرفته شده است .در ادامه ،نیز وجود ارتباط همکارانه بین افراد و
حداکثر کردن همکاری بین افراد ،مبتنی بر ارتباطات این افراد ،به عنوان تابع هدف دوم در نظرگرفته
شده است که با استفاده از تحلیل آزمون شخصیت  MBTIکمیسازی شده است(.)30
در کنار پژوهشهایی که تناسب فرد با تیم را در نظر گرفتهاند ،دستهای دیگر نیز به تناسب فرد با
معیارهای از پیشتعیین شده پرداخته است .به طور مثال ،تاوانا 3و همکاران( ،)2013از رویهای دو
مرحلهای ،اقدام به انتخاب بازیکنان یک تیم فوتبال کردهاند .در مرحله اول ،سه پست اساسی در زمین
فوتبال ،شناسایی شده است و  18معیار نیز برای ارزیابی بازیکنان در پستهای متفاوت شناسایی شده
است .در ادامه امتیاز هر بازیکن برای هر معیار مشخص شده است .سپس ،با استفاده از سیستم
استنتاج فازی امتیاز هر بازیکن برای هر پست مشخص شده است و در نهایت با در نظر گرفتن یک
سیستم خاص بازی ،همچون (  ) 4 4 2اقدام به انتخاب بهترین بازیکنان برای هر پست شده است(.)31
از مزیتهای این پژوهش ،نسبت به پژوهشهای قبل ،آن است که ،در این پژوهش ،میتوان به تنهایی
در مورد افراد ،به صورت مستقل ،اظهار نظر نمود .و یا در پژوهش دیگری کلمنیس 4و همکاران
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( ،)2010با استفاده از تکنیک تاپسیس 1فازی ،به عنوان یکی از تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه،
اقدام به انتخاب افراد در یک سازمان نمودهاند ( .)32در پژوهش دیگری ،دوکا 2و همکاران (،)2015
سعی در یکپارچه کردن ،فرآیند برآورد امتیازات نهایی ،با سیستمهای اطالعاتی سازمان کردهاند و در
این راه نیز از تاپسیس بهره گرفتهاند (.)33
عمده تحقیقات در حوزه برآورد امتیاز نهایی کانون ارزیابی و یا به تعبیر دیگر ،ارائه مدلی برای
انتخاب کارکنان مبتنی بر امتیازات کانون ارزیابی ،دارای خالءهایی است که از آن جمله میتوان به
عدم وجود مدلی مبتنی بر مفهوم ریسک نام برد .گرچه مفهوم ریسک منابع و سرمایههای انسانی،
همواره به عنوان یک مفهوم ،در حوزه مدیریت منابع انسانی وجود داشته و در مورد آن مباحثی ارائه
شده است ( )35( ،)34و حتی در مواردی برای آن ابزار اندازهگیری نیز توسعه داده شده است ( ،)36اما
از آن برای توجهی به ترکیب امتیازاتِ مبتنی بر مفهوم ریسک نشده است .با توجه به مورد فوق ،این
پژوهش به دنبال ارائه روشی برای جمعبندی امتیازات کانون ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک ،با در نظر
گرفتن تفاوتهای بین فردی ارزیابی شوندگان و همچنین در نظر گرفتن تناسب فرد با معیارهای
ارزیابی است.
 .2روش پژوهش
همانگونه که اشاره شد ،این تحقیق به دنبال ارائه مدلی ،جهت برآورد نمره نهایی کانونهای
ارزیابی ،مبتنی بر مفهوم ریسک است؛ به نحوی که عالوه بر محاسبه ریسک ،تفاوتهای بین فردی
افراد نیز در نظر گرفته شود .برای طراحی مدلی با ویژگیهای فوق ،اصول زیر در نظر گرفته شده است.
در اینجا مقصود از مدل ،ارائه یک روش محاسباتی است.
تفاوتهای ارزیابیشوندگان ،در نمره نهایی روش محاسباتی ،بایستی معرف تفاوتهای شخصیت آنها
باشد.
خروجی مدل ارزیابی بایستی توانایی نشان دادن ریسک های کارکنان را داشته باشد.
مدل تصمیم گیری نباید به تعداد شایستگی ها یا تعداد افراد حساس باشد.
تفاوتهای میان فردی بر مبنای مجموع تفاوت افراد در تمامی ویژگیهای مورد ارزیابی محاسبه
میشود.
فردی که بیشترین نمره را میگیرد ،بیشترین تناسب را با معیارهای ارزیابی داشته باشد و در آن،
بیشترین نمرات را اخذ کرده باشد.
به منظور طراحی چنین مدلی ،مراحل زیر به اجرا درآمده است.
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 )1شبیهسازی دادههای کانون ارزیابی :برای طراحی و اعتبارسنجی  ،این مدل ،از دادههای واقعی تولید
شده در کانونهای ارزیابی استفاده شود ،در این پژوهش ،از دادههای ارزیابی  800نفر از مدیران کشور،
در صنایع مختلف از قبیل صنعت فلزات ،صنعت مخابرات ،صنعت بانکداری و خودرو در سال  96و 97
استفاده شده است .جدول زیر جزئیات داده های جمع آوری شده را نشان می دهد.
جدول  -2جزئیات داده های جمع آوری شده از کانون های ارزیابی
نوع صنعت

تعداد داده ها

صنعت فلزات

280

صنعت مخابرات

240

صنعت بانکداری

220

صنعت اتومبیل سازی

80

تمامی کانونهای ارزیابی ،بر اساس استاندارد انجمن روانشناسی انگلستان و در گروه های  6تا 8
نفری ،برگزار شده است .نمرات هر شایستگی ،بین  1تا  5در نظر گرفته شده است ،که نمره 1
نشاندهنده وضعیت بسیار ضعیف ارزیابیشونده در شایستگی مورد ارزیابی و نمره  5نشاندهده وضعیت
بسیار مناسب است .همچنین ،نمره  ،3نشاندهنده وضعیت در حد انتظار یا قابل قبول خواهد بود .از
میانگین و واریانس این دادهها برای اجرای شبیهسازی مونتکارلو ،به منظور اعتبارسنجی مدلهای
طراحی شده در قسمت بعد ،استفاده شده است .میانگین شایستگیهای ارزیابی شده در این کانونهای
ارزیابی ،برابر با  2/68و انحراف معیار آن برابر با  1/09بوده است.
 )2طراحی  9مدل برآورد نمره نهایی کانون ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک؛ در این مرحله  9مدل برای
برآورد نمره نهایی کانونهای ارزیابی ،مبتنی بر دو تکنیک اصلی ساو 1و تاپسیس طراحی شده است.
 )3ارزیابی مدلهای نُهگانه و انتخاب مدل نهایی :در این مرحله امتیازات نهایی حاصل از هر دو با
تفاوت های بین فردی در هر گروه مطابقت داده شده و خطای هر مدل محاسبه شده است .در این
مرحله برای محاسبه تفاوتهای میانفردی ،از نرم شهری 2و برای محاسبه شاخص خطای هر مدل ،از
 MSEاستفاده شده است.

)Simple Additive Weighted Method (SAW
City Block Distance

1
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 .3یافتههای پژوهش
برای طراحی مدل برآورد امتیاز نهایی مبتنی بر مفهوم ریسک ،مطابق با مراحل تحقیق ،ابتدا الزم
است ،دادههای کانونهای ارزیابی متناسب با واقعیت شبیهسازی شود ،که در این مرحله ،با استفاده از
روش شبیهسازی مونتکارلو به صورت اعداد تصادفی تولید شدهاند .برای تولید اعداد تصادفی ابتدا
فرض شده است که  Kگروه در کانونهای ارزیابی وجود دارند .همچنین ،کانونهای ارزیابی در
گروههای  Nنفره برگزار میشود و در هر گروه و برای هر نفر M ،شایستگی میشود .برای هر شایستگی
از طیف نمرهدهی لیکرت با پنج نمره استفاده شده است .جدول ( )3این مفروضات را نشان میدهد.
جدول  -3نمادهای مورد استفاده در ساخت مدل
توضیحات

مقدار یا نماد

کمترین نمره برای هر شایستگی ()min

1

بیشترین نمره برای هر شایستگی ()max

5

نمره قبولی برای هر فرد ()RiskThreshold

3

تعداد شایستگیها در هر گروه

M

تعداد افراد در هر گروه

N

تعداد گروهها

K

نشاندهنده ارزیابیشونده  iام از  Nنفر در گروه

i

نشاندهنده شایستگی  jام از  Mشایستگی مورد ارزیابی

j

نشاندهنده گروه  kام از  Kگروه ارزیابی

k

برای تولید اعداد تصادفی ،با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو ،تعداد افراد هر گروه ،بین  4تا 12
نفر و تعداد شایستگیها 4 ،تا  12شایستگی ،که با استفاده از توزیع یکنواخت شبیهسازی شده است ،در
نظر گرفته شده است .یعنی در هر گروه بین  4تا  12شایستگی برای  4تا  12نفر ارزیابیشونده ،ارزیابی
میشود .همچنین نمره هر شایستگی نیز با استفاده از یک توزیع نرمال با میانگین  2/68معادل با
میانگین شایستگیهای ارزیابی شده و انحراف معیار  ،1/09متناسب با دادههای نمونه  800نفری تولید
شده است .در واقع از ویژگی میانگین و انحراف معیار دادههای واقعی برای تولید اعداد شبیهسازی شده،
استفاده شده است .در نهایت این دادهها برای  5000گروه و برای  30هزار نفر ،شبیهسازی شده است.
منطق ارائه شده در شبیهسازی اعداد تصادفی مبتنی به روش شبیهسازی مونتکارلو ،با استفاده از
میانگین و انحراف معیار دادههای اصلی ،در نرمافزار متلب ،به صورت زیر ،پیادهسازی شده است.
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for i=1:N
;)n=randi([4,12],1
;)m=randi([4,12],1
;)Z=randn(3,1
;)ZZ=sort(Z,2
;)'D=pdist(ZZ,'CityBlock
;if sum(D(:))>size(D,2)*m*1.5
;C=C+1
;X{C}=Z
end
End
;'X=X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

همچنین در این مرحله و در هر گروه تفاوتهای بین فردی میان کلیه افراد هر گروه ،با استفاده از
رابطه زیر ،ارزیابی میشود .در این رابطه  ،تفاوت میان فردی بین دو ارزیابیشونده و  ،از گروه k
برای  mویژگی ،از  1تا  ،jنشان داده شده است.

تا اینجا ،دادههای کانونهای ارزیابی شبیهسازی شدهاند .در ادامه ،الزم است تا بتوان نمره نهایی
هر یک از افراد را در هر گروه ،مبتنی بر ویژگیهای ارزیابی شده برای هر فرد ،محاسبه نمود.
بدینمنظور ،نُه مدل برای برآورد نمره نهایی کانونهای ارزیابی تولید شده است ،تا نمره نهایی توسط
تمامی این مدلها احصاء شده و سپس بهترین مدل ،انتخاب شود .برای تعریف این  9مدل الزم است،
پارامترهای زیر در نظر گرفته شود.
 :نمره فرد iام در گروه  kام برای شایستگی jام
 :نمره نهایی فرد iام در گروه kام با استفاده از مدل Lام
در ادامه مدلهای طراحی شده آمده است .در هر مدل مولفههایی که با  Rنمایش داده شدهاند،
نشانگر ریسک و مولفهای که با  Fنمایش داده شده است ،نشاندهنده نمره نهایی در آن مدل ،خواهند
بود .الزم به ذکر ،هر یک از مدل های ارائه شده ،مبتنی بر تغییراتی ،در یکی از دو مدل ساو و تاپسیس،
طراحی شده است و در مواردی ،نظیر مدل  ،8مدلهای ارائه شده ،در همین پژوهش ،ترکیب شدهاند.
آنچه در طراحی اینمدلها مورد نظر بوده است ،برآورد پارامتری به عنوان ریسک ،در ترکیب
متغیرهای مدل ،بوده است ،که در مدلهای فعلی تصمیمگیری در خصوص منابع انسانی ،به عنوان
شاخصی مستقل ،ارائه نشده است.
 مدل شماره  1؛ جمع جبری ساده :در این مدل ،نمرات تمامی افراد جمع شده و بر بیشترین
نمراتی که فرد میتواند کسب کند ،تقسیم میشود .یعنی جمع نمرات فرد تقسیم بر تعداد
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شایستگیها ضربدر در عدد پنج .در رابطه زیر ،ماکسیم به معنای بیشترین مقدار ممکن برای
شایستگیهای مورد ارزیابی است؛ که در این پژوهش برابر با  5در نظر گرفته شده است.

 مدل شماره2؛ مدل مبتنی بر ریسک با استفاده از ترکیبات جبری ساده :در این مدل ،از ایده
مدل شماره  ،1برای طراحی این مدل استفاده شده است .در این مدل پارامتر  ،Rبه معنای
ریسک انتخاب است .پارامتر ریسک بیانکننده مجموع فاصله شایستگیها ،با حد رضایت
بخش ،RiskThreshold ،تقسیم بر حاصل ضرب همین مقدار در تعداد شایستگیها است.
حاصل کسر عدد یک از این مقدار ،در ،امتیاز نهایی( ) مدل قبلی ،به عنوان مطلوبیت فرد،
ضرب شده و مطلوبیت تعدیل شده با ریسک را میسازد.

 مدل شماره 3؛ مدل مبتنی بر ریسک با استفاده از سطح زیر منحنی نمودار چند وجهی :از
ساختار مورد استفاده ،در مدل شماره  2استفاده شده است؛ یعنی ،نمره نهایی برابر با حاصل
ضرب مطلوبیت در (یک منهای ریسک) خواهد بود؛ اما ،برای محاسبه مطلوبیت و ریسک ،از
سطح زیر منحنی نمودار چند وجهی ،استفاده شده است .برای محاسبه مطلوبیت ،سطح زیر
نمودار ،یک نمودار  mوجهی ،که فاصله هر راس آن تا مبدا برابر با نمره هر شایستگی است،
در نظر گرفته شده است ،که یک چند وجهی نامنتظم را میسازد .مساحت این چند وجهی به
عنوان مطلوبیت  ،در نظر گرفته شده است .همچنین در صورتی که ،یک  mوجهی منتظم،
که فاصله هر راس آن تا مبدا ،برابر با  ،RiskThresholdباشد ،روی نمودار قبلی ،رسم شود،
یک  mوجهی منتظم به وجود می آید .مقدار سطحی از نمودار چند وجهی منتظم ،که توسط
 ،در نظر
نمودار چند وجهی مطلوبیت ،پوشش داده نشده باشد ،به عنوان مقدار ریسک
گرفته میشود.
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 مدل شماره4؛ مدلی مبتنی بر تاپسیس  :در این مدل ،برای محاسبه امتیاز نهایی مدل ،از روش تقسیم
فاصله نامطلوب بر جمع فواصل مطلوب و نامطلوب ،که در روش تاپسیس مرسوم است ،استفاده شده
است .در این روش ،برای محاسبه فاصله نامطلوب از ،یک منهای مطلوبیت در مدل شماره  ،2و برای
محاسبه فاصله مطلوب از ،یک منهای ریسک ،در مدل شماره  2استفاده شده است.

 مدل شماره 5؛ مدلی مبتنی بر تاپسیس :در این مدل ،برای محاسبه امتیاز نهایی مدل ،از روش تقسیم
فاصله نامطلوب بر جمع فواصل مطلوب و نامطلوب ،که در روش تاپسیس مروسوم است ،استفاده شده
است .در این روش ،برای محاسبه فاصله نامطلوب از ،یک منهای مطلوبیت در مدل شماره  ،3و برای
محاسبه فاصله مطلوب از ،یک منهای ریسک ،در مدل شماره  3استفاده شده است.

 مدل شماره 6؛ مدل تاپسیس :در این مدل ،از الگوریتم تاپسیس ،برای محاسبات استفاده شده است .در
این روش ،فاصله مطلوب و نا مطلوب برابر با فاصله نمرات هر فرد ،از بیشینه و کمینه نمرات ،ارزیابی
است.

 مدل شماره 7؛ ترکیب مدل های تاپسیس ،مدل دوم و چهارم :در این مدل از منطق محاسبه فاصله
مطلوب و نامطلوب ،در محاسبه مطلوبیت و ریسک استفاده شده است .پس از آن ،برای محاسبه امتیاز
نهایی ،حاصلضرب مطلوبیت در ،یک منهای ریسک ،مطابق با روش محاسبه امتیاز نهایی در روشهای
دوم و چهارم ،استفاده شده است.
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 مدل شماره 8؛ مدل تغییر یافته تاپسیس :در این مدل از روش تاپسیس با تغییراتی در محاسبه فاصله
نامطلوب ،استفاده شده است .برای محاسبه فاصله نامطلوب در این روش ،به جای مقایسه نمرات
شایستگیها با بیشینه و ایدهآل مثبت ،این فاصله با حد ریسک مقایسه شده است.

 مدل شماره 9؛ ترکیب مدلهای شماره  2و  :8در این مدل از منطق محاسبه فاصله مطلوب و
نامطلوب ،در محاسبه مطلوبیت و ریسک ،مبتنی بر مدل شماره  ،8استفاده شده است .پس از آن ،برای
محاسبه امتیاز نهایی ،حاصلضرب مطلوبیت در ،یک منهای ریسک ،مطابق با روش محاسبه امتیاز نهایی
در روشهای دوم و چهارم ،استفاده شده است.
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پس از آنکه مدلهای نه گانه طراحی شدند ،الزم تا برای هر فرد در هر گروه ،امتیاز نهایی متناسب
با تمامی مدل های طراحی شده محاسبه شود ،تا با تحلیل این موارد ،بتوان بهترین مدل را انتخاب کرد.
الزم است ،برای انتخاب بهترین مدل ،خ طای هر مدل محاسبه شود .برای محاسبه میزان خطای هر
مدل ،از شاخص و  MSEو در هر گروه ،استفاده شده است .این شاخص ،برای هر گروه محاسبه
میشود و در واقع ،این شاخص بیانگر میزان خطای هر مدل در یک گروه تصادفی ،خواهد بود .برای
مثال ،کانون ارزیابی با  n=4و  m=6یعنی چهار نفر ارزیابی شونده با  6شایستگی برای ارزیابی ،که
دارای نمرات به شرح جدول زیر است ،را در نظر بگیرید.
جدول  -4نمونه یک کانون ارزیابی برای  4نفر با  6شایستگی
ارزیابی شوندگان /شایستگی

1

2

3

4

5

6

ارزیابی شونده 1

1

1

1

5

5

5

ارزیابی شونده 2

3

3

3

3

3

3

ارزیابی شونده 3

1

1

3

3

5

5

ارزیابی شونده 3

2

2

3

3

4

4

برای محاسبه شاخص  MSEبرای هر مدل در هر گروه ،الزم است تا تفاوت بین فردی ،با استفاده از
 ،برای کلیه ترکیبهای ممکن دوتایی بین افراد ،محاسبه شود .یعنی فاصله بین فردی
رابطه
بین تمامی افراد محاسبه میشود .همچنین فاصله بین نمرات حاصل از مدلها نیز باید برای تمامی
افراد محاسبه شده و با فاصله بین فردی مقایسه شود .برای این منظور ،ابتدا الزم است ،ترکیبهای
ممکن محاسبه شود .به طور مثال در گروهی که 4 ،نفر عضو داشته باشد 6 ،ترکیب ممکن دوتایی
وجود د ارد .یعنی فاصله بین فردی بین تمامی اعضا ،دارای شش عضو است که در ستون ترکیب
دوتایی ،در جدول شماره ( ) 5مشاهده شده است .در ادامه ،تفاوت بین فردی بین تمامی اعضای گروه
استفاده
محاسبه و در ستون فاصله بین فردی ثبت میشود که برای این منظور ،از رابطه
می شود .سپس این فاصله با استفاده از نُرم ساعتی ،حاصل تقسیم هر فاصله تقسیم بر مجموع فواصل
بین فردی ،بههنجار می شود و در ستون فاصله بین فردی استاندارد شده ثبت میشود .پس از آن،
فاصله نمرات نهایی حاصل از مدل ها ،با استفاده قدر مطلق تفاوت بین امتیازات ،در ستونهایی جداگانه
ثبت می شود .به طور مثال ،فاصله حاصل از نمرات نهایی در مدل شماره  ،1در جدول شماره ( )5و در
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ستون «فاصله نمره در مدل  »1ارائه شده است .در نهایت مجذور تفاوت بین فاصله بینفردی استاندارد
شده و فاصله نمره در مدل شماره  ،1مجذور خطا به ازای هر ترکیب دوتایی را به دست میدهد.
جدول  -5محاسبات مربوط به MSE
فاصله بین فردی

فاصله نمره در

استاندارد شده

مدل 1
0/2

0/04
0/0169

ترکیب دوتایی

فاصله بین فردی

1و2

12

0/4

1و3

8

0/26

0/13

مجذور خطا

1و4

4

0/13

0/07

0/0036

2و3

4

0/13

0/06

0/0049

2و4

8

0/26

0/13

0/0169

3و4

4

0/13

0/07

0/0036

حال ،با جمع مقادیر مجذور خطا و تقسیم آن بر تعداد ترکیبهای دوتایی ،مقدار  MSEمحاسبه
می شود .برای مثال ارائه شده  ،مقدار این شاخص برابر با  0/0143است .این مقدار میزان خطای هر
مدل برای هر گروه را نمایش میدهد .در واقع این شاخص بیان میکند ،مدل تا چه میزان توانسته
تفاوتهای میان فردی در هر مدل را به درستی نشان دهد .با توجه به این موضوع ، ،به تعداد گروههای
شبیهسازی شده ،برای هر مدل ،شاخص  ،MSEمحاسبه شده و در واقع برای مدل یک توزیع ،MSE
ایجاد میشود .میزان میانگین و انحراف معیار این شاخص برای هر مدل ،در جدول شماره ( ،)6ارائه
شده است .همچنین ،شکل شماره( ،)2شکل توزیع شاخص  MSEرا برای هر یک از مدلهای نهگانه
نمایش میدهد .
جدول  -6ارزیابی مدل های مختلف
مدل

میانگین MSE

انحراف معیار MSE

مدل شماره 1

0/32

0/28

مدل شماره 2

0/26

0/21

مدل شماره 3

0/40

0/26

مدل شماره 4

0/45

0/35

مدل شماره 5

0/31

0/27

مدل شماره 6

0/41

0/34

مدل شماره 7

0/33

0/26

مدل شماره 8

0/51

0/38

مدل شماره 9

0/30

0/26
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با توجه به مقدمه ،مدلی میتواند بهترین مدل باشد که میانگین و انحراف معیار خطای آن نسبت
به سایر مدلها کمتر باشد.
مدل شماره 3

مدل شماره 2

مدل شماره 6

مدل شماره 5

مدل شماره 9

مدل شماره 8

مدل شماره 1

مدل شماره 4

مدل شماره 7

شکل  -2خطا و توزیع هر یک از مدل های ایجادی پژوهش

با توجه به جدول ( ،)6به دلیل اینکه میانگین و واریانس خطای مدل شماره  2از دیگر مدلها
کمتر بوده است ،این مدل به عنوان بهترین مدل انتخاب میشود.
 .4بحث و نتیجهگیری
یکی از مهم ترین چالش های مدیریت در عصر حاضر ،انتخاب افراد در فرایند ارزیابی و انتخاب با
استفاده از مدلی مناسب می باشد .مدلهای متفاوتی در زمینه برآورد امتیازات کانونهای ارزیابی وجود
دارد که میتوان در یک تقسیمبندی ،این مدلها را به مدلهای قضاوتی و مکانیکی تقسیم کرد.
همچنین میتوان مدل های مکانیکی را به دو دسته تقسیم کرد .دسته اول از مدلها ،شامل مدلهایی
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هستند که با توجه به رابطه بین دادههای عملکرد و نمرات کانون ارزیابی توسعه داده شدهاند .این دسته
از تحقیقات ،معموالً با استفاده از انواع تکنیکهای دادهکاوی نظیر شبکههای عصبی( ،)25تحلیلهای
رگرسیونی( )26و مدلهای تصادفی( )27استفاده میشود .محدودیت اصلی در استفاده از این دسته از
روشها ،عدم وجود دادههای عملکرد ،با اعتبار مناسب ،در سازمانها است .در صورتی که دادههای
عملکرد ،وجود نداشته باشند ،از روشهای تصمیمگیری چند شاخصه ،استفاده میشود .در مدلسازی با
استفاده از این روشها ،نیازی به استفاده از دادههای عملکرد در مدلسازی نیست .این پژوهش ،با توجه
به اینکه از دادههای عملکرد ،در مدلسازی استفاده نکرده است ،در گروه تصمیمگیریهای چند
شاخصه قرار میگیرد.
در استفاده از روشهای مختلف تصمیمگیری چند شاخصه ،به مفهوم ریسک ،به عنوان مفهومی
مستقل ،کمتر توجه شده است و بیشتر ،استفاده از دو مفهوم تناسب افراد با گروه و تناسب افراد با
معیارهای تعیین شده ،رواج داشته است .علیرغم اینکه ،در آثاری به مفهوم ریسک اشاره شده است
( )35( ،)34و ( ،)36اما از این مفهوم به صورت مستقل در تصمیمگیری موضوعات منابع انسانی،
مخصوصاً موضو عاتی به جذب ،ارتقا و یا انتصاب مربوط باشد ،استفاده نشده است .لذا ،این تحقیق ،به
طراحی مدلی برای در نظر گرفتن مفهوم ریسک به صورت مستقل ،اختصاص یافته است .بدین منظور
 9مدل محاسباتی طراحی شده است و هر مدل با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو و استفاده از
شاخص  MSEاعتبارسنجی شده است .برای اعتبارسنجی هر مدل نیز از مفهوم مقایسه تفاوتهای
میانفردی در نمره نهایی و نمرات شایستگیها مطابق با ( ،)23استفاده شده است .لذا میتوان ،انتظار
داشت تا عالوه بر مفهوم ریسک ،مفهوم تفاوتهای میانفردی نیز ،به عنوان شاخصی اثرگذار و کلیدی
در مدل لحاظ شده باشد .یعنی ،مدل ارائه شده ،تفاوتهای بین فردی را نیز ،عالوه بر مفهوم ریسک ،به
خوبی نشان میدهد .عالوه بر این ،ویژگی تناسب افراد با معیارهای ارائه شده و بیشینه شدن میانگین
فرد نیز ،در این مدل حذف نشده و همچنان وجود دارد .در واقع در مدل ارائه شده ،سعی شده است تا
تناسب فرد با معیارهای ارائه شده با در نظر گرفتن همزمان مفهوم ریسک به عنوان معیاری مستقل و
اثر گذار ،محاسبه شود.
در ارزیابی  9مدل ارائه شده ،مدل شماره  ،2بهترین عملکرد را داشته است .میانگین خطای این
مدل برابر با  0/26و انحراف معیار خطای آن برابر با  0/21بوده است .مطلوبیت  ،در این مدل را ،به
صورت نیز بازنویسی کرد .در این رابطه ،بیشینه نمره ممکن ،برابر با بیشینه نمرهای است که ارزیاب
میتواند در ارزیابی به یک شایستگی اختصاص دهد .این مقدار در این گزارش  5در نظر گرفته شده
است.
جمع نمرات فرد تمام شایستگیها
= مطلوبیت
تعداد شایستگیها
×
بیشینه نمرات
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همچنین رابطه ریسک ،در این تکنیک را نیز میتوان به صورت زیر نوشت که در آن حد ریسک،
برابر با مقداری است که ،فرد با کسب آن نمره ،حد قابل قبولی از شایستگی را داراست .این مقدار در
این پژوهش  3در نظر گرفته شده است.
جمع قدر مطلق تفاوت نمرات کمتر از حد ریسک تا حد ریسک
حد ریسک

×

تعداد شایستگیها

= ریسک

و در نهایت بازده تعدیل شده با ریسک به صورت زیر قابل بیان است.
(ریسک  × )1 -مطلوبیت = مطلوبیت تعدیل شده با ریسک
در این مدل ،مطلوبیت ،نشانگر میزان مطلوبیت افراد و برابر با نسبت نمرات کسب شده توسط
ارزیابی شونده به بیشترین نمرات قبل کسب در کانون ارزیابی است .در واقع ،این شاخص بیانگر میزان
تناسب فرد با شاخص های ارزیابی است و فرد باید برای کسب نمره در این قسمت ،در هر شاخص،
بیشترین نمره را کسب نماید .همچنین ریسک ،نشاندهنده میزان ریسک ناشی از پراکندگی نمرات فرد
در کانون ارزیابی است .این شاخص نشان میدهد ،عملکرد آتی فرد در موقعیتهای شغلی محتمل ،تا
چه حد نوسان می کند .در این مدل تمایزات بین فردی با استفاده از شاخص مطلوبیت و ریسک و به
وسیله سنجش فاصله با ایدهآل مثبت و حد رضایتبخش سنجش شده است و به وسیله نرم منهتن
سنجیده شده است .در نهایت مطلوبیت تعدیل شده با ریسک ،برابر با مطلوبیت تعدیل شده با ریسک
است .این شاخص بدان معنی است که با در نظر گرفتن ریسک عملکرد آتی ،مطلوبیت فرد برای
سازمان تا چه اندازه خواهد بود.
از جمله کاربردهای این مدل ،میتوان به محاسبه نمره نهایی ،فرآیندهای ارزیابی اشاره کرد .هر
فرآیند ارزیابی ،استفاده از ترکیبی از ابزارهای مختلف و ارزیابی ویژگیهای گوناگون در هر ابزار است.
با استفاده از ابزارهای مختلف امتیازات مختلفی در ابعاد گوناگون برای ارزیابی شونده ،ایجاد میشود که
پراکندگی و حجم باالی این موارد میتواند موجب سردرگمی مدیران ،حین تصمیمگیری شود .لذا باید
از روشی برای یکپا رچه کردن نمرات و ایجاد یک نمره نهایی استفاده کرد که عالوه بر اینکه تناسب
فرد با معیارهای ارزیابی را نشان میدهد ،بتواند تفاوتهای میانفردی را دخیل کرده و در عین حال
ریسک انتخاب فرد را نیز نشان دهد ،که علت اصلی مدل ارائه شده در این مقاله ،همین منظور بوده
است .لذا می توان از این مدل در تمامی فرآیندهای ،جذب و استخدام ،انتصاب ،ارتقا ،ارزیابی عملکرد و
سایر فرآیندهایی که برای هر فرد امتیازات جداگانه ایجاد شده و باید برای تصمیمگیری در مورد
ارزیابی شونده ،نگاهی یکپارچه به فرد داشت ،استفاده کرد.
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چکیده
این پژوهش رابطه بین اجتماع یادگیری حرفهای و خودکارآمدی معلمان با نقش میانجی توسعه حرفهای ،را نشان می
دهد .هدف پژوهش  ،کاربردی و روش آن ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه معلمان مشغول به
تحصیل در سال تحصیلی  1399-1398شهر سنندج  5040نفر بودند که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای و بر اساس
جدول نمونهگیری مورگان  337نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اجتماع یادگیری
حرفهای ،پرسشنامه توسعه حرفهای چامبرالین ( )2008و پرسشنامه خودکارآمدی معلمان اسچانن – موران و وولفولک
( )2001بود .روایی محتوایی و سازه ابزار پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و میزان پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ نشان
داد؛ که ابزار پژوهش از پایایی قابلقبولی برخوردارند .جهت بررسی دادهها آزمونهای آماری کلموگروف اسمیرونوف ،از
ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد .یافتهها نشان داد که بین اجتماع یادگیری حرفهای با
توسعه حرفهای و خودکارآمدی معلمان مدارس شهرستان سنندج رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.نتایج نشان داد که بین
توسعه حرفهای و خودکارآمدی معلمان مدارس شهرستان سنندج نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نهایتا بر اساس
نتایج حاصله میتوان گفت ،که توسعه حرفهای در رابطه بین اجتماع یادگیری حرفهای و خودکارآمدی معلمان میتواند
نقش میانجی را ایفا نماید .بنابراین میتوان گفت که استقرار و تقویت اجتماعات یادگیری در مدارس میتواند در بهبود
کیفیت کار معلمان موثر باشد و به توسعه حرفهای و خودکارآمدی آنان کمک کند.
کلمات کلیدی :اجتماع یادگیری حرفهای ،توسعه حرفهای ،خودکارآمدی معلمان.
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 .1مقدمه
در جوامع امروزی معلمان نقش مهمی در شکل دادن و مدلسازی به عادات و باالتر از همه،
شخصیت دانشآموزان برای تبدیلشدن به انسانهای سالم و شایسته ایفا میکنند[ .]1معلمان
مسئولیت هدایت و پرورش یک نسل را در جامعه دارند[ .]2بدون شک معلم ،از عناصر سازنده
محیطهای آموزشی و عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدفهای آموزشی است[ .]3برای
اینکه معلمان ،بتوانند بهدرستی نقش خود را ایفا کنند ،باید از تواناییها و مهارتهای الزم برخوردار
باشند؛ یکی از توانایی هایی که معلمان باید در این زمینه داشته باشند ،خودکارآمدی است.
خودکارآمدی معلمان تأثیر در تحقق تواناییها و صالحیتهای فردی و حرفهای آنان دارد[ .]4همچنین
معلم میتواند گام مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی مطالب توسط فراگیران داشته باشد[.]5
خودکارآمدی یک محصول از قضاوت افراد درباره اینکه چه کارهایی را میتوانند با استفاده از مهارتهای
خود انجام دهند ،میباشد[ .]6بندورا خودکارآمدی را باور فرد در مورد تواناییهای خود ،برای رسیدن به اهداف
خاص در وظایف خود تعریف میکند[ . ]7احساس خودکارآمدی ،به افراد این توانایی را میدهد تا با استفاده از
مهارتها در برخورد با موانع ،کارهای فوقالعادهای انجام دهند .بنابراین ،خودکارآمدی درك شده عامل مهمی
برای انجام موفقیتآمیز عملکرد و مهارتهای اساسی الزم برای انجام آن است[ ]8و نقش عمدهای در دستیابی
به اهداف ،وظایف و برخورد با چالشها دارد[ .]9فردی که خودکارآمدی زیادی دارد در صورت شکست تالش
بیشتری میکند ،برای فرد با خودکارآمدی کم ،اینگونه نیست[ .]10همچنین افرادی که خودکارآمدی پایینی
دارند ،بیشتر بر روی موانع فرصتها تمرکز میکنند ،قدرت خود را میگیرند و تعهد ضعیفی را از خود برای
رسیدن به اهداف ،نشان میدهند[ .]7بنابراین کمبود خودکارآمدی در فرد میتواند باعث ایجاد اضطراب و
افسردگی شود[ .]11با در نظر گرفتن نقش مهم خودکارآمدی در بهبود انجام وظایف آموزشی معلمان ،در شرایط
ناپایدار و بسیار متغیر کنونی محیطهای آموزشی ما ،به دلیل سیطره فناوریها بر این محیطها و به تازگی
گسترش اپیدمی ناشی از ویروسهای بیماریزا مانند کووید  19و همچنین تغییر سبک یادگیری یادگیرندگان بر
اثردر معرض فناوری ها قرار گرفتن ]، [29یکی از دالیل سازگاری و تطابق اندك معلمان با ویژگی های جدید
محیطهای آموزشی را میتوان به ضعف در خصیصه خودکارآمدی آنها نسبت داد .مصداق این ادعا را میتوان در
وجود یک نوع سراسیمگی و اضطراب در بین معلما ن کشور در یک سال اخیر با روی آوردن اجباری آنها به ارائه
آموزش های مجازی در مدارس کشور قلمداد نمود .

عاملی که می تواند بر خودکارآمدی معلمان تأثیر بسزایی داشته باشد ،اجتماع یادگیری حرفهای
است[.]12جامعه یادگیری حرفهای میتواند یک گروهی از اشخاص ،که با یکدیگر ،با یک هدف
مشترك برای تبادل اطالعات ،خلق دانش ،توسعهی تخصص و حل مشکالت کاری ،کار میکنند ،تعریف
کرد[ .]13جوامع یادگیری حرفهای ،توانایی یادگیری در محیط کاری جمعی است؛ و همچنین اینکه
جوامع یادگیری حرفهای یک پیشنیاز مهم برای مقابله مؤثر با تغییرات و انجام مسئولیتها می
باشد[ .]14مطابق دیدگاه دوفور و همکاران[ ،]15در جامعه یادگیری ،معلمان برای کارجمعی گرد هم،
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رسیدن به نتایج بهتر در قبال دانش آموزان ،در فرایندهای جاری و مستمر نظیر تحقیق جمعی و
مشارکتی شرکت میکنند [.]16مفهوم اجتماعات ،دیدگاه مفیدی را در مورد یادگیری و کسب دانش
فراهم میآورد .بر اساس این دیدگاه ،یادگیری و کسب دانش ،پدیدهای اجتماعی ،مبتنی بر موقعیت
است [.]17بنابراین جوامع یادگیری حرفهای میتوانند مزایای پایداری برای معلمان فراهم کنند که
منجر به افزایش سرمایه انسانی ،حرفهای و اجتماعی شود ،همچنین میتوانند باعث کاهش انزوا در
میان معلمان ،افزایش تعهد به مأموریت و اهداف مدرسه و مسئولیتهای مشترك شوند [ .]18حال به
نظر میرسد که در رابطه بین اجتماع یادگیری حرفهای و خودکارآمدی معلمان ،برخی عوامل میتوانند
نقش میانجی را ایفا نمایند ،یکی از این عوامل ،توسعه حرفهای معلمان میباشد.
توسعه حرفهای ،در مفهوم گسترده ،به توسعه فرد در نقش حرفهای خود اشاره دارد و شامل تجارب
رسمی (مانند شرکت در دورههای رسمی ،دانشگاهی ،کارگاهها و جلسات حرفهای ،ارشادگری و نظایر
آن) و تجارب غیررسمی (مانند مطالعه نشریات حرفهای ،تماشای برنامههای تلویزیونی مرتبط به
زمینههای تحصیلی و نظایر آن) میشود ،گنسر2000 ،؛ به نقل از آخوندی و صفاییموحد[ .]19توسعه
حرفهای عبارتاند از ،استقبال از فرصتهای یادگیری رسمی و غیررسمی که موجب تعمیق و گسترش
شایستگی حرفهای معلمان شامل دانش ،باورها ،انگیزش و مهارتهای خودتنظیمی آنها میشود [.]20
رشد یا بالندگی حرفهای عبارت است از کلیه فعالیتهایی که غنی کردن و ارتقاء سطح حرفهای معلمان
طی دوره شغلی آنها انجام میشود[ .]21همچنین شامل تمام تجربیات یادگیری طبیعی و فعالیتهای
آگاهانه است که مستقیم یا غیرمستقیم به توسعه فرد ،گروه یا مدرسه منجر میشود و به کیفیت
آموزش در کالس درس کمک میکند [ ]22و به بهبود مهارتها و شایستگیهای معلمان برای تولید
نتایج آموزشی درخشان برای دانشآموزان اشاره دارد [ .]23بنابراین توسعه حرفهای معلمان عبارت
است از فرایندها و فعالیتهای بهمنظور افزایش دانش ،مهارتها و نگرشهای حرفهای معلمان تا اینکه
بتوانند موجب بهبود یادگیری دانشآموزان شوند  .توسعه حرفهای ،یکی از هشت مولفه بسیار مهم
شایستگیهای دیجیتال معلمان در کشورهای توسعه یافته قلمداد میشود] .[30که به طبع از آن می
توان این شایستگی را برای معلمان کشورمان نیز ضروری دانست ،با وجود اهمیت توسعه حرفهای به
عنوان یکی از مهارتهای ضروری معلمان در عصر حاضر ،متاسفانه این شایستگی که یکی از
کلیدیترین شایستگیهای کنونی معلمان کشورمان قلمداد میگردد بنا به دالیلی که جعفریفر و
همکاران] [31بیان مینمایند ،در محتواها و برنامههای توسعه و پرورش معلمان کشور مغفول مانده
است و این نادیده نگری بر کیفیت یادگیری دانشآموزان و روشهای تدریس مبتنی بر فناوری معلمان
اثر گذاشته و باعث شده است که بروندادهای آموزشهای رسمی مدارس ما افت محسوسی از نظر کیفی
داشته باشند .در این میان با گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و تسهیل ایجاد اجتماعات
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حرفه ای یادگیری معلمان ،پژوهشگران در این پژوهش به دنبال تبیین ارتباط این اجتماعات در بهبود
خودکارآمدی و توسعه حرفهای معلمان هستند.
در بررسی پیشینه پژوهشهای انجام گرفته در رابطه با متغییرهای پژوهش میتوان گفت بیشتر
پژوهشهای داخلی و خارجی به بررسی اثرپذیری اجتماعات حرفهای یا خودکارآمدی معلمان در بهبود
بروندادهای آموزشی پرداختند و یا در محیطهای خارج از محیط آموزشی کشورمان به تبیین رابطه
بین این دو متغیر پرداختهاند .برای مثال حاتمیان ،زینآبادی ،عبداللهی و عباسیان؛ به شناسایی،
طراحی و آزمون الگوی پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفهای در مدارس ابتدایی به شیوه پژوهش
آمیخته پرداختهاند .پیشایندها در پنج بعد شامل رهبری آموزشی ،فرهنگ سازمانی ،یادگیری مشارکتی
و ساختار سازمانی با الگوی ارتباطی در مدل مفهومی خاصی شناسایی شدند] [32حسینپور و همکاران
در پژوهشی با عنوان مدرسه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفهای پژوهش محور(یک پژوهش پدیدار
نگارانه) انجام دادهاند.
نتایج این پژوهش نشان داد که شاخصهای جامعه یادگیرنده حرفهای در قالب پنج بعد ارزشها و
باورهای مشترك معلم یادگیرنده حرفهای ،گفتگوها و همکاریهای حرفهای ،یادگیری جمعی و باالخره
ارتباطات و تعامالت و نشانگرهای مربوط به هر بعد تعیین میگردد].[33
همچنین در برخی پژوهشهای دیگر استلزامات ایجاد جامعه یادگیرنده حرفهای پژوهش محور در
مدرسه نیز بر اساس نتایج حاصل از مصاحبهها تبیین شده که برخی از آنها عبارتاند از؛ باور داشتن
به نقش پژوهش و اهمیت آن در فرآیند آموزش و یادگیری ،تمرکز بر یادگیری جمعی ،تقویت
گفتگوهای حرفهای بین معلمان و کارکنان ،تعامل حمایتی مدیر مدرسه ،ارتباط مستمر با مراکز علمی.
استین پژوهشی با عنوان توسعه حرفهای معلمان از طریق همکاری در جوامع یادگیری حرفهای انجام
داد .نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که مدارس میتوانند از طریق ترویج همکاری،
یادگیری تیمی و گفتوگو در میان کارکنان ،ایجاد فرصتهای یادگیری مداوم ،ایجاد سیستم برای
یادگیری و به اشتراكگذاری یادگیری ،از یادگیری معلم و توسعه حرفهای او حمایت کنند].[34
همچنین ویلن و همکاران در پژوهشی با عنوان یادگیری حرفهای در میان رهبران مدرسه در آموزش
متوسطه :تأثیر عواملفردی و عوامل شرحکار را انجامدادند .نتایج بهدستآمده نشانداد که خودکارآمدی
بهطور مثبت ،تمام چهار فعالیت آموزشی را پیشبینی میکند .نتایج همچنین نشان داد که حمایت
اجتماعی دارای تاثیر دوگانه میباشد :پیشبینی مثبتی از یادگیریاجتماعی و یادگیری فردی را به
صورت منفی پیشبینی نمود] [35در نهایت پژوهش نشان داد که خودکارآمدی دارای نقش واسطهای
در رابطه بین محیط مدرسه و یادگیری حرفهای است.
وجه متمایز این پژوهش ،با بیشتر پژوهشهای انجام گرفته ،این است که در این پژوهش ،عالوه بر
تبیین میزان اثرگذاری اجتماعات حرفهای یادگیری معلمان با بهبود خودکارآمدی آنان در محیطهای
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آموزشی کشورمان ،به بررسی نقش یک متغییر سوم با عنوان توسعه حرفهای نیز پرداخته شده است .
تا ضمن بررسی مداخلهای این متغییر ،اهمیت و ضرورت اجتماعات حرفهای یادگیری معلمان ،جهت
ارتقاء مهارت خودکارآمدی آنان ،بیشتر مورد توجه قرار گیرد و همچنین به بررسی این مورد پرداخته
شود که آیا میتوان با تمرکز بر اجتماعات یادگیری معلمان به بهبود توسعه حرفهای و خودکارآمدی
معلمان کمک نمود؟
حال با توجه به مطالبی که بیان گردید میتوان به این موضوع اشاره نمود ،که در محیطهای متغیر
و دگرگون امروزی که هر روز شاهد ایجاد تغییرات اساسی و پیشرفتهای بیشماری میباشیم؛ برای
موفقیت سازمانهای آموزشی که رکن اساسی جامعه به شمار میروند ،توجه به معلمان و ایجاد شرایط
مناسب برای رشد و توسعه آنها ،امری بسیار ضروری و مهم میباشد .چرا که با رشد و پیشرفت
معلمان ،شرایط مناسب برای رشد و پیشرفت دانش آموزان و به تبع آن جامعه مهیا میشود؛ الزمه این
امر تشکیل اجتماعات یادگیری حرفهای میباشد .معلمان میتوانند از این طریق در جهت رفع نواقص
خود اقدام و مشکالت خود را رفع نمایند ،زیرا امروزه به دلیل شرایط خاصی که در جوامع حاکم می
باشد و به دلیل حجم بسیار وسیع دانش ،معلمان همواره نیازمند بهروزرسانی دانش موجود خود می
باشند که اجتماعات یادگیری حرفهای میتواند کمک شایانی به این امر بنماید و همین امر سبب رشد
حرفهای و توسعه خودکارآمدی معلمان میشود ،لذا سئواالت پژوهش حاضر این گونه مطرح شدهاست :
به چه میزان بین اجتماع یادگیری حرفهای با توسعه حرفهای و خودکارامدی معلمان رابطه وجود
دارد ؟
به چه میزان توسعه حرفهای در رابطه بین اجتماع یادگیری حرفهای و خودکارآمدی معلمان
مدارس ،میتواند نقش میانجی را ایفا نماید؟
 .2روش پژوهش
این تحقیق از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از جنبه روش پژوهش ،جزء پژوهشهای
توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری در این بخش شامل کلیه معلمان مشغول به تحصیل در سال
تحصیلی  1398-1399شهر سنندج ،به تعداد  5040نفر بوده ،که به روش نمونهگیری تصادفی طبقه
ای و بر اساس جدول نمونهگیری مورگان  337نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
جدول  .1جامعه و نمونه آماری
ناحیه آموزشی

جامعه

نمونه

ناحیه اول

2963

192

ناحیه دوم

2077

145
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ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای زیر بود:
 -1پرسشنامههای اجتماع یادگیری حرفهای معلمان  :این پرسشنامه بر اساس یافتههای بخش
کیفی ،تدوین و اعتبار یابی شد؛ که شامل  63سؤال بود و سه شاخص اصلی فردی ،گروهی و سازمانی؛
اجتماع یادگیری حرفهای معلمان را در برداشت (الزم به ذکر است که نتایج این پژوهش قسمتی از
رساله دکتری محقق میباشد که به روش آمیخته اکتشافی انجام گردید و در این مرحله نتایج بخش
کمی آمده است) .شاخصهای فردی ،شامل  22سؤال بود که مؤلفههای آگاهی و توسعه حرفهای ،توجه
به آموزش و یادگیری دانشآموزان ،مهارتهای حلمسئله ،انگیزش و استفاده از فناوریهای نوین را
شکل میداد .شاخصهای گروهی ،شامل  19سؤال بود ،که مؤلفههای یادگیری مشارکتی ،اهداف و
چشمانداز مشترك ،پژوهش محور بودن گروه ،گفتگوی انعکاسی و همکاری و مشارکت را شکل میداد
و شاخصهای سازمانی ،شامل  22سؤال بود که مؤلفههای دورههای آموزشی ،فرهنگ حمایتگر ،رهبری
مشارکتی ،تمرکززدایی ،نظاممند نمودن اجتماعات یادگیری و حمایت سازمانی را شکل میداد.
 -2پرسشنامه خودکارآمدی :جهت سنجش خودکارآمدی معلمان در این پژوهش از پرسشنامه
خودکارآمدی معلمان اسچانن – موران و وولفولک ( )2001که شامل  24گزاره و سه مؤلفه در
گیرکردن فراگیران ،روشهای تدریس و مدیریت رده است ،استفاده میشود .درگیر کردن فراگیر،
سؤاالت  ،22-14-12-9-6-4-2راهبردهای آموزشی ،سؤاالت ،24-23-20-18-17-11-10-8-7
مدیریت کالس ،سؤاالت .21-19-16-15-13-5-3-1
 -3پرسشنامه توسعه حرفهای معلمان :جهت سنجش توسعه حرفهای معلمان در این پژوهش از
پرسشنامه ادراك از توسعه حرفهای چامبرالین ( )2008استفاده شد .در ادامه روایی و پایایی هریک از
ابزارهای پژوهش ارائهشده است.
جهت بررسی روایی در بخش کمی از تحلیل عاملی تأیید ی و جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای
کرونباخ و ضریب پایایی مرکب استفاده گردید.
مدل اندازهگیری متغیر اجتماع یادگیری حرفهای در حالت بار عاملی سؤاالت شکل ( )1و حالت
ضرایب معناداری سؤاالت شکل ( )2آورده شده است؛
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شکل .1مدل اجتماع یادگیری حرفهای درحالت تخمین ضرایب استاندارد (بارهای عاملی)

شکل.2مدل اجتماع یادگیری حرفهای درحالت معناداری ضریب
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با توجه به نتایج ارائهشده در شکل ( 1و )2تمام ضرایب مسیر استانداردشده (بار عاملی) بین
نشانگرها و شاخصهای اجتماع یادگیری حرفهای باالتر از  0/5میباشد؛ و همچنین تمامی ضرایب بین
شاخصها با متغیر اجتماع یادگیری حرفهای و نیز شاخصها با ابعاد ضرایب مسیر باالتر از  0/5و مقدار
 tنیز باالتر از  1/96است.
مدل اندازهگیری متغیر توسعه حرفهای در حالت بار عاملی سؤاالت شکل ( )3و حالت ضرایب
معناداری سؤاالت شکل ( )4آورده شده است؛

شکل .3مدل متغیر توسعه در حالت تخمین ضرایب استاندارد (بارهای عاملی)

91

رابطه بین اجتماع یادگیری حرفهای و خودکارآمدی معلمان  /.....ژیاررفاع ی ،رفیق حسنی  ،مجید محمدی

شکل .4مدل توسعه در حالت معناداری ضریب

در شکل  5و  6مدل اندازهگیری متغیر خودکارآمدی آورده شده است؛

شکل  .5مدل خودکارآمدی در حالت تخمین ضرایب استاندارد (بارهای عاملی)
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شکل  .6مدل خودکارآمدی در حالت معناداری ضریب

با توجه به نتایج ارائهشده تمام ضرایب مسیر استانداردشده(بار عاملی) بین نشانگرها و
شاخصهای خودکارآمدی باالتر از  0/5میباشد؛ و همچنین تمامی ضرایب ،بین ابعاد با متغیر
خودکارآمدی ،ضرایب مسیر باالتر از  0/5و مقدار  tنیز باالتر از  1/96میباشند.
جهت بررسی پایایی ابزار پژوهش از مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب
استفاده گردید.
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جدول  .2نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان تحقیق
ابعاد

شاخصهایفردی

اجتماع یادگیری حرفهای

شاخصهای گروهی
شاخصهای سازمانی
خودکارآمدی
توسعه حرفهای

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

آگاهی و توسعه حرفهای

0/92

0/94

توجه به آموزش و یادگیری دانشآموزان

0/88

0/92

مهارتهای حل مسئله

0/90

0/93

انگیزش

0/93

0/95

استفاده از فناوریهای نوین

0/83

0/88

کل

0/94

0/95

یادگیری مشارکتی

0/85

0/89

اهداف و چشمانداز مشترك

0/84

0/90

پژوهش محور بودن گروه

0/76

0/86

گفتگوی انعکاسی

0/77

0/85

همکاری و مشارکت

0/79

0/86

کل

0/91

0/92

دورههای آموزشی

0/78

0/86

فرهنگ حمایتگر

0/62

0/80

رهبری مشارکتی

0/62

0/79

تمرکززدایی

0/81

0/88

نظاممند نمودن اجتماعات یادگیری

0/77

0/85

حمایت سازمانی

0/78

0/86

کل

0/90

0/91

کل اجتماع یادگیری حرفهای

0/95

0/96

درگیر کردن فراگیر

0/94

0/95

راهبردهای آموزشی

0/93

0/95

مدیریت کالس

0/96

0/96

کل

0/92

0/93

-

0/96

0/97

مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  0/7است و این معیارها در مورد متغیرهای مکنون
اجتماعات یادگیری حرفهای ،خودکارآمدی و توسعه حرفهای و مؤلفههای آنها ،مقدار مناسبی را اتخاذ
نمودهاند ،پس میتوان مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را تائید نمود.
جهت تجزیه دادهها در بخش کمی ،عالوه بر کاربست شاخصهای آمار توصیفی؛ همچون جداول و
توزیع فراوانی و از شاخصهای آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت
ساختاری ،جهت تأیید یا رد فرضیهها ،استفاده گردید .در پژوهش حاضر از مدل معادالت ساختاری
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رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهدهشده و متغیرهای
مکنون استفاده شد .تجزیه دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS23و  SMART PLS2صورت پذیرفت.
 .3یافتههای پژوهش
مشخصات جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش در این مطالعه در نمونهی  337نفری در جدول
زیر آمده است
جدول  .3توزیع پاسخگویان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی
متغیر
جنسیت

تحصیالت

سنوات

سطح

فراوانی

درصد

زن

148

43/9

مرد

189

56/1

مجموع

337

100

کاردانی

22

6/5

کارشناسی

238

70/6

کارشناسی ارشد و باالتر

77

22/9

مجموع

337

100

کمتر از  10سال

135

40/1

 10تا  20سال

114

33/8

بیشتر از  21سال

88

26/1

مجموع

337

100

بر اساس نتایج ارائهشده در جدول ( )3مشاهده میشود که از بین نمونه پژوهش ،معلمان مرد با
 189نفر ( 43/9درصد) و معلمان زن با  148نفر ( 43/9درصد) نمونه پژوهش را تشکیل دادهاند .از
جنبه تحصیالت بیشترین فراوانی ،مربوط به تحصیالت کارشناسی است که  238نفر ( 70/6درصد) و
کمترین فراوانی ،مربوط به تحصیالت کاردانی با  22نفر ( 6/5درصد) از معلمان میباشد .همچنین
تعداد  77نفر ( 22/8درصد) از نمونه پژوهش نیز دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر بودهاند و از
جنبه سنوات کاری بیشترین فراوانی ،مربوط به سنوات کاری ،کمتر از  10سال با تعداد  135نفر
( )40/1و کمترین فراوانی مربوط به سنوات کاری باالی  21سال با تعداد  88نفر ( 26/1درصد) بود.
همچنین تعداد 114نفر( 33/8درصد) از معلماننمونه پژوهش بین  10تا 20سال سنواتکاری داشتهاند.
در ادامه برای بررسی تحلیل دادهها و فرضیات پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و مدلسازی
معادالت ساختاری استفادهشده است.
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جدول .4آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر
اجتماع
یادگیری
حرفهای
شاخصهای
فردی
شاخصهای
گروهی
شاخصهای
سازمانی
خودکارآمد
ی
درگیر
کردن
فراگیر
راهبردهای
آموزشی
مدیریت
کالس
توسعه
حرفهای

2

1

4

3

6

5

8

7

1
**

0/787

1

**

**

**

0/847
0/871

0/479

**

0/658

**

**

0/567

**

0/626

0/501

0/548

0/501

**

0/603

0/534

0/718

1
1
**

1

0/633

**

**

**

**

0/633

**

0/643

**

**

**

**

0/643

**

**

0/652

**

**

**

0/561

**

0/652

**

**

**

0/634

**

**

**

**

0/577

0/553

**

**

0/507
0/583
0/481

0/532
0/488
0/527

0/570

**

1
0/514
0/484
0/486

1
0/903
0/514

1
**

0/484

** همبستگی در سطح کمتر از 0/01
طبق جدول( )4اجتماع یادگیری حرفهای با رفتار خودکارآمدی به مقدار()r= 0/718, sig= 0/001
رابطهی مستقیم و مثبت دارند .شاخصهای فردی ،گروهی و سازمانی ،اجتماع یادگیری حرفهای با
خودکارآمدی به ترتیب به مقادیر ( )r= 0/567, sig= 0/001( ،)r= 0/603, sig= 0/001و ( =r= 0/626, sig
 )0/001ارتباط مستقیم و مثبت دارند .همچنین طبق نتایج جدول فوق ،اجتماع یادگیری حرفهای با
رفتار توسعه حرفهای به مقدار ( )r= 0/634, sig= 0/001رابطهی مستقیم و مثبت دارند .همچنین
شاخصهای فردی ،گروهی و سازمانی اجتماع یادگیری حرفهای با توسعه حرفهای به ترتیب به مقادیر
( )r= 0/527, sig= 0/001( ،)r= 0/481, sig= 0/001و ( )r= 0/577, sig= 0/001ارتباط مستقیم و مثبت
دارند.
جهت بررسی نقش میانجی توسعه حرفهای در رابطه بین اجتماع یادگیری حرفهای و خودکارآمدی
معلمان از مدل معادالت ساختاری استفاده گردید ،که نتایج آن در ادامه آمده است.
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شکل  .7بررسی مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب مسیر

شکل  .8بررسی مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری

96

97

رابطه بین اجتماع یادگیری حرفهای و خودکارآمدی معلمان  /.....ژیاررفاع ی ،رفیق حسنی  ،مجید محمدی

برازش مدل:
نتایج روایی واگرا نشان داد که تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEبرای
متغیرهای مکنون و مؤلفههای آنها از  0/4بیشتر میباشد؛ برای متغیرهای مکنون و مؤلفههای آنها
مقدار پایایی ترکیبی ( )CRاز  AVEبیشتر میباشد؛ بارهای عاملی برای تمام سؤاالت معنادار میباشد
(در قسمتهای قبلی توضیح داده شد)؛ ضرایب معناداری (مقادیر  )t-valuesبرای تمام سؤاالت معنادار
میباشد (در قسمتهای قبلی توضیح داده شد)؛
میتوان بیان نمود که مدل اندازهگیری از روایی همگرای مناسبی برخوردار است .معیار دوم از
بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،روایی واگر ا است که به بررسی میزان همبستگی هر سازه با
سؤاالت (شاخصها) خود میپردازد .اندازهای است که یک سازه بهدرستی از سایر سازهها با معیارهای
تجربی متمایز میشود .بنابراین تحقق روایی افتراقی نشان میدهد که سازه منحصربهفرد بوده و پدیده
ی احاطهشده بهوسیلهی سایر سازههای مدل نشان داده نمیشود ،که در  PLSاز طریق آزمون فورنل-
الرکر سنجیده میشود :در پژوهش حاضر مقدار جذر متغیرهای مکنون (متغیرهای اصلی) که در خانه-
های  AVEموجود در قطر اصلی ماتریس قرارگرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای
زیرین و چپ قطر اصلی قرار دارند ،بیشتر است.
پس از بررسی روایی واگرا از طریق ماتریس بارهای عرضی معرفها و همچنین ماتریس روایی واگرا
به روش فورنل  -الرکر در پژوهش حاضر ،میتوان اظهار داشت که سازهها (متغیرهای مکنون) در مدل
تعامل بیشتری با شاخصهای سازههای دیگر ،بهبیاندیگر روایی واگرای مدل در حدمناسبی است .معیار
دیگر برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضرایب  R2مربوط به متغیرهای پنهان
درونزای (وابسته) مدل است .مقدار  R2معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر
درونزا دارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
 R2در نظر گرفته میشود که نتایج نشان داد مقدار  R2برای سازههای پژوهش محاسبهشده است که
با توجه به سه مقدار مالك ،قوی بودن برازش مدل ساختاری را تائید میسازد.
مقدار ( GOFبرازش مدل کلی) هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند که سه
مقدار  0/25 ،0/01و  0/36بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای GOFمعرفیشده است .این
معیار از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد:

communalit ies  R 2

GOF 

از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان پژوهش بهدست میآید.
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جدول .5نتایج برازش مدل کلی

GOF
0/634

0/520

0/574

0/634  0/520

0/574

GOF 

با توجه به مقدار بهدستآمده برای  GOFبه میزان  ،0/559برازش بسیار مناسب و قوی مدل کلی تائید
میشود.
جدول زیر به بررسی هدف اصلی پژوهش ،نقش میانجی توسعه در رابطه بین اجتماع یادگیری
حرفهای و خودکارآمدی معلمان پرداخته است.
جدول  .6نتایج سؤال هشتم
ضریب مسیر
مستقیم

جهت سؤال
اجتماع
یادگیری حرفه-
ای

<---

خودکارآمدی

0/619

ضریب
مسیر
غیرمستقیم

سطح
معناداری

نتیجه

0/103

15/732

تائید

اجتماع
یادگیری حرفه-
ای

<---

توسعه حرفهای

0/632

-

14/592

تائید

توسعه حرفهای

<---

خودکارآمدی

0/164

-

3/487

تائید

نتایج جدول فوق نشان میدهد که ضریب مسیر اجتماع یادگیری حرفهای با خودکارآمدی و توسعه
حرفهای به ترتیب  0/619و  0/632میباشد و تی معناداری به ترتیب  15/732و  14/592که حاکی از
معناداری روابط بین این متغیرها داشت .همچنین ضریب مسیر توسعه حرفهای بر خودکارآمدی 0/164
و تی معناداری  3/487بود؛ که حاکی از معناداری روابط بین این دو متغیر داشت .درنهایت ضریب
غیرمستقیم اجتماع یادگیری حرفهای بر خودکارآمدی با نقش میانجی توسعه حرفهای  0/103بود که
این رابطه نیز معنادار بود و اثر کل رابطه اجتماع یادگیری حرفهای با نقش میانجی توسعه حرفهای بر
خودکارآمدی معلمان درمجموع{ 0/722 }0/722=)0/164*0/632(+0/619به دست آمد.
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یافتهها نشان میدهند که برای تقویت خودکارآمدی معلمان در محیطهای آموزشی ناپایدار کنونی
میتوان بر تشکیل اجتماعات یادگیری و توسعه این اجتماعات و ایجاد شبکهسازی بین این اجتماعات
بر اساس میزان معناداری به دست آمده در تحلیل دادهها تمرکز نمود زیرا ارتباط مستقیم با درجه
معناداری باال بین گسترش اجتماعات حرفهای معلمان و ارتقای خودکارآمدی آنان وجود دارد .همچنین
یافتههای حاصل از برازش مدل پژوهش این اطمینان را به ما میدهد که توسعه حرفهای معلمان و
آگاهی از تجربیات آموزشی همکاران و پیبردن به نقاط ضعف خویش از راه شرکت در اجتماعات
یادگیری حرفه ای امکان پذیر است و رابطه معناداری بین این دو موضوع وجود دارد .یکی از یافته های
جالب پژوهش ،تبیین ارتباط بین خودکارآمدی و توسعه حرفهای معلمان است .در واقع میتوان گفت
که این دو مهارت اساسی برای معلمان از همدیگر نیز تاثیرپذیر هستند و تقویت یکی از آنها باعث ارتقاء
دیگری میگردد.
 .4بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر نقش میانجی توسعه حرفهای در رابطه بین اجتماع یادگیری حرفهای و
خودکارآمدی معلمان مدارس شهرستان بانه میباشد .نتایج بررسی فرضیات پژوهش نشان داد که بین
اجتماع یادگیری حرفهای و توسعه حرفهای معلمان مدارس شهرستان بانه رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .این نتیجه با یافتههای پژوهش [ ]25 ,24همسو بود .در تبیین نتایج میتوان بیان داشت
که الزمه موفقیت تالشهای بهسازی ،توسعه حرفهای و افزایش دانش و مهارت معلمان است .یکی از
عواملی که میتواند تأثیر بسیار مثبت و مؤثری در بهبود سطح توسعه حرفهای معلمان داشته باشد،
اجتماع یادگیری حرفهای میباشد .اجتماع یادگیری حرفهای زمانی که فعالیت خود را انجام دهد ،باعث
می شود که دانش و معلومات زیادی وارد این اجتماعات شود و معلمان بتوانند از این دانش و معلومات
استفاده نمایند و با توجه به آن نسبت به رفع نواقص خود اقدام نمایند و جنبههای مختلف را در خود
توسعه و رشد دهند .همین امر سبب میگردد تا معلمان بتوانند به توسعه حرفهای دست پیدا کنند .از
سوی دیگر دانشی که در اجتماعات یادگیری حرفهای ارائه میشود ،اوال مرتبط با شغل معلمی میباشد
و میتواند تمام جنبههایی که در ارتباط با رفتار معلمان در کالس درس میباشد را پوشش بدهد و دوما
اینکه مطالب؛ جدید  ،نو و مطابق روز میباشد که همین امر سبب میگردد معلمان در این اجتماعات
بتوانند به رشد و پیشرفت دست پیدا کنند .لذا با توجه به مطالبی که بیان گردید میتوان بیان داشت
که بین اجتماع یادگیری حرفهای و توسعه حرفهای معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هرچه
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این اجتماعات تقویت شوند ،معلمانی خواهیم داشت که دارای دانش و معلومات مناسب و بهروز خواهند
بود؛ که این امر میتواند زمینه رشد و پیشرفت دانشآموزان و جامعه را نیز مهیا نماید.
نتایج همچنین نشان داد که بین اجتماع یادگیری حرفهای و خودکارآمدی معلمان مدارس
شهرستان سنندج ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این نتیجه با یافتههای پژوهش [ ]26،27همسو
بود .در تبیین نتایج میتوان بیان داشت که زمانی که معلمان در این اجتماعات شرکت میکنند دانش
و معلومات زیادی به آنها منتقل میشود که این سبب میگردد معلمان با تسلط بیشتری بر
فعالیتهای خود ،در کالس درس حاضر شوند و همین امر ،خود سبب بهبود وضعیت خودکارآمدی در
معلمان خواهد شد و معلمان را با تواناییهای خود آشنا خواهد نمود .جنبهی دیگری که الزم است به
آن توجه شود این است زمانی که معلمان در اجتماعات یادگیری حرفهای شرکت میکنند با مشکالت
خود آشنا میشوند و مشکالتی را که دارند در این اجتماعات ارائه میدهند و برای آنها به دنبال راهحل
میگردند ،حال زمانی که مشکالت معلمان در کالس درس حل شود ،معلمان روحیه مناسب برای امر
تدریس را به دست خواهند آورد و در جهت رشد و بهبود تواناییهای خود اقدام خواهند نمود که همین
امر زمینهساز رشد خودکارآمدی آنها خواهد گردید .لذا با توجه به مطالبی که بیان گردید میتوان
گفت که بین اجتماع یادگیری حرفهای و خودکارآمدی معلمان ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و
شرکت معلمان در این اجتماعات زمینهساز خودکارآمدی آنها خواهد بود.
سایر نتایج نشان داد که بین توسعه حرفهای و خودکارآمدی معلمان مدارس شهرستان سنندج نیز
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این نتیجه با یافتههای پژوهش [ ]7 :1همسو بود .در تبیین نتایج
میتوان بیان داشت که هرچه یک معلم در زمینه فعالیت خود که همانا امور مربوط به تدریس و
مدیریت کالس درس میباشد ،توانایی بیشتری داشته باشد و بتواند کالس درس خود را به شکل
مناسبی اداره نماید و اطالعات و دانش الزم را در اختیار دانشآموزان خود قرار دهد ،خود نیز به طبع
آن رشد و پیشرفت خواهد داشت و به دانش و توانایی های خود واقف خواهد شد و توانمندهای خود را
بروز خواهد داد .به عبارتی هرچه سطح توسعه حرفهای معلمان افزایش یابد و معلمان رشد و پیشرفت
نماید ،جنبههای نهان خود را بیشتر خواهند شناخت و زمینه مناسب برای بروز آنها را فعال خواهند
نمود ،بنابراین بین توسعه حرفهای و خودکارآمدی معلمان مدارس ،رابطه مثبت و معناداری وجود
داشته باشد و تا زمانی که معلم در کار خود حرفهای نشده باشد و دانش الزم را کسب نکرده باشد
توانایی اداره کالس را به شکل مناسبی نخواهد داشت؛ دانش و معلومات مناسب را که الزمه اداره کالس
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میباشد ،ندارد .این امر خود سبب میگردد تا سطح خودکارآمدی معلمان کاهش یابد و نتوانند از
تواناییهای خود استفاده مناسب بنمایند.
نهایتا نتایج نشان داد که توسعه حرفهای در رابطه بین اجتماع یادگیری حرفهای و خودکارآمدی
معلمان میتواند نقش میانجی را ایفا نماید .این نتیجه با یافتههای پژوهش [ ]28همسو بود .در تبیین
نتایج میتوان بیان داشت که اجتماع یادگیری حرفهای به دلیل نحوه فعالیتی که دارد ،زمینهساز رشد و
پیشرفت معلمان خواهد بود و هرچه معلمان در این اجتماعات فعالیت بیشتری داشته باشند زمینه رشد
و پیشرفت خود را فراهم خواهند نمود که این امر سبب میگردد تا معلمان تواناییهای نهفته خود را
بشناسند و در جهت تقویت آنها اقدام نمایند ،در این رابطه برخی عوامل میتوانند تأثیرگذار باشند و
نقش میانجی را ایفا نمایند ،یکی از این عوامل توسعه حرفهای معلمان میباشد .توسعه حرفهای میتواند
از اجتماعات یادگیری حرفهای تأثیرپذیر باشد و هرچه این اجتماعات قویتر باشد ،زمینه برای توسعه
حرفه ای معلمان بیشتر فراهم خواهد شد و از سوی دیگر هرچه توسعه حرفهای معلمان افزایش یابد،
خودکارآمدی نیز افزایش مییابد زیرا از این طریق میتوانند ،مشکالت خود را رفع و در جهت بهبود
توانایی های خود اقدام نمایند .بنابراین با توجه به مطالبی که بیان گردید میتوان گفت که توسعه
حرفهای در رابطه بین اجتماع یادگیری حرفهای و خودکارآمدی معلمان مدارس میتواند نقش میانجی
را ایفا نماید و تأثیر اجتماعات یادگیری حرفهای را بر خودکارآمدی معلمان افزایش دهد .با توجه به
نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود؛ در سطح نظام آموزشی کشور ،بحث مربوط به شکلگیری
اجتماعات یادگیری حرفهای پررنگتر شود و از طریق دستورالعملهای مختلف شرایط برای شکلگیری
این اجتماعات مهیا شود .همچنین پیشنهاد میشود جهت بهبود توسعه حرفهای معلمان نظارت
مناسبی بر فعالیت معلمان در کالسهای درس صورت گیرد که این کار میتواند توسط جمعی از
معلمان که مورد تأیید همهی اعضا باشد صورت گیرد ،که این امر از نتایج شکلگیری اجتماعات
یادگیری حرفهای میباشد.
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چکیده
با توجه به نقش کارکنان دانشی در سازمانهای دانش محور و نیز اهمیت انگیزش این گروه از کارکنان؛ در ارتقای
اثربخشی و بهرهوری سازمان؛ هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان دانشی در
پژوهشگاه صنعت نفت است .پس از مرور ادبیات تحقیق و بهرهگیری از نظرات خبرگان ،مدل نهایی پژوهش آماده شد .این
پژوهش به لحاظ شیوه انجام ،کیفی -کمی؛ از نظر جهتگیری ،کاربردی و از حیث استراتژی ،پیمایشی است .ابزار گردآوری
اطالعات در مرحله کمیِ پژوهش ،پرسشنامه میباشد .روایی ابزار پژوهش؛ بهصورت محتوایی توسط اساتید دانشگاهی و
خبرگان صنعت تأیید شد و همچنین بهمنظور سنجش پایایی ابزار از ضریب نرخ ناسازگاری به روش گاگوس و بوچر
( )1998استفاده شد؛ که مقدار آن کمتر از  0/1محاسبه گردید و پایایی تأیید شد .جامعه آماری پژوهش ،مدیران ،اعضای
هیأت علمی و پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت و روش نمونهگیری بهصورت هدفمند و برگزاری گروه کانونی با  6نفر از
خبرگان ،بوده است  .برای رتبه بندی عوامل شناسایی شده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و با نظرسنجی از 11
خبره استفاده شد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین عوامل مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان دانشی به ترتیب
اولویت عبارتند از :کمبود فرصتهای پیشرفت و ارتقاء ،فقدان کارهای چالشبرانگیز ،کمبود آزادی عمل و استقالل ،فرآیند
ارزیابی عملکرد نامشخص کارکنان ،پایین بودن حقوق و مزایا ،عدم حمایت مدیریتی ،نبود ارتباطات مستقیم با مدیر و
همکاران راحتطلب میباشند.
کلماتکلیدی :انگیزش ،انگیزش منفی ،تحلیل سلسله مراتبی فازی ،کارکنان دانشی .
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 .1مقدمه
در جهان کنونی ،نیروی کار به سرعت در حال تغییر است و این تغییرات پویا در نحوه ادراک
سازمان ،کسب ،استفاده و تولید دانش تأثیرگذار است ] .[1در عصر اطالعات ،دانش به حیاتیترین منبع
و مواد اولیه ایجاد ارزش تبدیل شده ؛ و تأکید از سرمایه فیزیکی به سمت سرمایه انسانی منتقل شده
است .تمرکز ویژه بر کارکنان دانشی 1است که از طریق یادگیری و نوآوری مستمر بهعنوان کلیدیترین
عامل مزیت رقابتی سازمانها در نظر گرفته میشوند ].[2
بسیاری از پژوهشگران بیان می کنند که کارکنان دانشی با اقتصاد دانشی ظهور یافتهاند ].[3
داونپورت )2002( 2بیان می کند که اگرچه شناسایی و تعریف کارکنان دانشی بسیار مشکل است؛ ولی
بدون شک آنان مهمترین و در عین حال اصلیترین عنصر اقتصاد کشور آمریکا و دیگر کشورهای
پیشرفته هستند ] .[4همانگونه که پیتر دراکر )2002( 3اذعان میدارد که کارکنان دانشی بیش از
نیمی از کارکنان کشور آمریکا را در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل میدهند ] .[5عالوه بر این ،گاتریج 4و
همکاران ( )2008بر این باورند که چیزی نزدیک به  48میلیون نفر از  137میلیون نیروی کار در
آمریکا ،جزء دسته کارکنان دانشی قلمداد میشوند ] .[6آنان اضافه میکنند که هر کدام از کارکنان
دانشی ،بیش از سه برابر دیگر کارکنان میتوانند به شرکت سود و منفعت برسانند ] .[7در گزارشی از
برنامه اقتصاد دانشی اتحادیه اروپا؛ رودریگر و مکوری )2007( 5بیان کردهاند  37درصد از کارکنان
اتحادیه اروپا جزء کارکنان دانشی میباشند .جای تعجب نیست که آنان بیان میکنند کارکنان با سطح
تحصیالت باالتر بهرهوری باالتری در مشاغل دانشی ،نسبت به بقیه کارکنان دارند ].[8
هر سازمانی که می خواهد همچنان از این مزیت رقابتی استفاده کند ،باید توجه ویژهای به این گروه
از کارکنان خود داشته باشد .کارایی و اثربخشی کارکنان دانشی در این ساختار بهشدت وابسته به
شیوههای انگیزشی سازمان است ] .[9اما ،اندیشمندانِ مدیریت منابع انسانی برای انگیزش کارکنان
دانشی با چالشهایی مواجه هستند .معموالً مشاهده میشود که اقدامات مدیریت منابع انسانی سنتی
برای انگیزش کارکنان با انتظارات کارکنان دانشی سازگار نیست .مدیریت منابع انسانی جدید نیازمند
ابتکاراتی برای به حداقل رساندن مشکالت انگیزش کارکنان دانشی میباشد .طبق آمار ،در پژوهشگاه
صنعت نفت ساالنه بهطور متوسط حدود30نفر از کارکنان دانشی سازمان را ترک کرده و به شرکتهای
خصوصی داخلی یا خارجی میپیوندند ] .[10لذا ،با توجه به این شواهد؛ پژوهشگاه صنعت نفت باید به
نقش انگیزش کارکنان دانشی بیش ا ز پیش توجه کند .با توجه به اهمیت موضوع؛ پژوهش حاضر در پی
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پاسخ به این سوال است که مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان دانشی در پژوهشگاه
صنعت نفت کدامند؟ و رتبهبندی آنها چگونه است؟
مرور ادبیات پژوهش
کارکنان دانشی
واژه کارکنان دانشی ،اولین بار توسط پیتر دراکر در سال  1959مطرح گردید .او کارکنان دانشی را
افرادی توصیف کرد که با پردازش اطالعات موجود برای ایجاد اطالعات جدید ،ارزش افزودهای را برای
سازمان پدید میآورند و میتوان به کمک آنها به تعریف و حل مسائل پرداخت ] .[11داونپورت در سال
 2005بیان کرد که کارکنان دانشی افرادی هستند؛ که درجه باالیی از خبرگی ،تحصیالت یا تجربه را
دارند؛ و هدف عمده شغل آنان در تولید ،توزیع و به کار بستن دانش میباشد .بهعبارت دیگر عمل تولید
ارزشافزوده سازمانی ،مرتبط با کارکنان دانشی در ذهن آنها و با استفاده از قابلیت تجزیه و تحلیل،
سنتز و پردازش اطالعات صورت میپذیرد ] .[4آلوسون )2004( 1و گت )1995( 2کارمند دانشی را به
عنوان فردی تعریف میکند که دارای انگیزه و ظرفیت الزم برای تولید بینشهای جدید و قابلیت
ارتباط ،مربیگری و تسهیل اجرای افکار جدید است ].[12
لی و مورر )1997( 3اشاره میکنند که ارزشافزوده کارکنان دانشی برای سازمان به خاطر کار و
سوابق کاری آنها نیست بلکه به خاطر دانشی است که حامل آن هستند .کارکنان دانشی شامل
مهندسین ،مشاوران ،متخصصان رایانه ،متخصصان علوم انسانی و  ...هستند؛ اما محدود به اینها
نمیشوند و به این دلیل دارای ارزش هستند که میتوانند به طور کارا؛ با ایدهها ،نمادها و سایر
پدیدههای انتزاعی کار کنند ] .[10کارکنان دانشی ،دارای سطوح باالی آموزش ،سواد تکنولوژیکی،
مهارتهای شناختی ،توانایی استنتاج انتزاعی ،ترکیب و تفسیر دادهها و ارتباط با دیدگاهها و بینشهای
جدید هستند .این کارکنان آخرین حلقه زنجیر انواع کارکنانی هستند که در دنیای امروزه به تولید
ارزش افزوده میپردازند ].[12
انگیزش
از میان همه مفاهیمی که متخصصان مدیریت ،رفتار سازمانی ،روانشناسان سازمانی و صنعتی در
موقعیتهای سازمانی مختلف مورد مطالعه قرار دادهاند؛ انگیزه از مهمترین زمینههای پژوهشی مؤثر بر
رفتار فرد در سازمان است ] .[13انگیزه ،حالتی از برانگیختگی است که موجود زنده را وادار به عمل
می کند؛ و انگیزش فرآیند میانجی یا یک حالت درونی موجود زنده است که او را وادار به فعالیت می
کند و او را به عمل سوق میدهد ] .[14یکی از اصطالحاتی که برای نشان دادن کیفیت ،کمیت و
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تعریف انگیزش به کار گرفته شده است ،مفاهیم مربوط به پویایی رفتار بوده است .دلیل استفاده از این
اصطالح برای انگیزش رفتار آن است که انگیزش رفتار نیز باعث حرکت موجود زنده میشود و او را به
تکاپو برای ارضای نیازهایش وامیدارد ] .[15یکی از شرایط مهم و اساسی برای رسیدن به هدف در هر
کاری ،برانگیختن و ایجاد انگیزه در افرادی است که آن کار را انجام میدهند ].[16
برانگیختن کارکنان از لحاظ استراتژیک برای رقابتپذیری سازمانها بسیار مهم میباشد .موضوع
انگیزش ،بخش مهمی از مدیریت است؛ زیرا رقابت ،فقط با توجه به منابع مانند دسترسی به سرمایه،
تکنولوژی و منابع طبیعی نمیباشد ] .[17متأسفانه ،زمانی که انگیزه دادن به کارکنان مطرح میشود،
هیچ فرمول عمومی وجود ندارد که متناسب با هر سازمانی باشد و هیچ الگوی انگیزشی پذیرفته شده
جهانشمولی برای همه افراد اثربخش نیست؛ از طرفی این اتفاق میافتد ،زیرا انسانها پیچیده هستند و
از طرف دیگر ،هیچ مدل کسب و کار منطقیای وجود ندارد که ساختار سازمانی یا سبک مدیریت را
مشخص نماید ].[18
نظریهها برای شناسایی برخی از ویژگیهای عمومی کمک میکنند؛ زمانیکه ،بهدرستی ترکیب و
استفاده شوند؛ میتواند موفقترین راه ایجاد انگیزه در کارکنان باشد .شناختهترین و عمومیترین نظریه
های پذیرفته شده در ادبیات مدیریت؛ نظریههای مازلو ،1مکگریگور 2و هرزبرگ 3میباشند .بر اساس
این نظریهها ،تحقیقات فراوانی صورت گرفته که عوامل زیادی از قبیل جبران خسارت ،مسئولیت کاری،
همکاری ،امکانات کار ،احساس موفقیت و برابری و عدالت را بهعنوان اهرمهای انگیزه کارکنان معرفی
کردهاند ].[19
انگیزش منفی کارکنان دانشی
منابع ویژه نیاز به توجه ویژه دارند؛ بنابراین نوع جدیدی از مدیریت منابعانسانی ،مشخصه سازمان
های مبتنی بر دانش است که با مدیریت منابع انسانی سنتی تفاوت دارد .در این میان ،رویکرد تمایز به
متخصصان منابع انسانی باید به طور جداگانهای مدنظر مدیریت منابع انسانی سازمان قرار گیرد .باید
توجه ویژهای به ویژگیها ،انگیزهها ،انتظارات و تفاوتهای آنها در تمام مراحل مدیریت منابع انسانی
صورت گیرد ] .[18در ارتباط با مدیریت کارکنان دانشی و مالحظات عملکردی ،انگیزش آنها بسیار مهم
است .سازمان باید قادر به پرداخت مناسب در برابر فعالیتهایی که کارکنان دانشی انجام میدهند،
باشد وگرنه انگیزه آنان از بین خواهد رفت ] .[2کارکنان دانشی نیازمند داشتن کارهای چالشبرانگیز،
فکری و با آزادی عمل هستند ،تا بتوانند برای سازمان ارزشافزوده ایجاد نمایند ] .[20دراکر پیشتر
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اذعان کرد که مدیران باید با کارکنان دانشی خود در مورد آنچه که میتوانند انجام دهند تا از نظر
عملکردی (زمان ،منابع ،دستیابی به اطالعات) بهبود یابند ،صحبت کنند ].[5
درک قرارداد روانشناختی بین کارمند-کارفرما ،نقش مهمی در حفظ کارکنان دانشی و خلق دانش
دارد .تعهد عاطفی یک رابطه مبتنی بر سرمایه اجتماعی است و باعث نوآوری بیشتر میشود؛ وقتی
کارکنان دانشی احساس امنیت میکنند دانش خود را به اشتراک میگذارند ] .[14ارتباط بین مدیریت
و کارکنان دانشی بسیار قابل توجه است؛ زیرا مدیران در مرکز محیط حمایتی هستند و اجازه میدهند،
تا کارکنان دانشی شکوفا شوند .کیفیت این رابطه و منصفانه بودن برنامه کاربردی سیاست و عمل،
مبنایی برای تعهد کارکنان و ایجاد دانش است ].[2
البته ،تنها مدیرانِ کارکنان دانشی میتوانند به تحریک و بهرهوری آنها کمک کنند ،و برعکس.
مدیریت ضعیف عملکرد ضعیفی دارد ] .[14مدیران منبع اصلی انگیزه کارکنان دانشی هستند ،زیرا آنها
کلید تقویت مثبت و الهامبخش هستند ] .[20; 21واضح است که رفتار و نگرش مدیر ،میزان نوآوری و
بهرهوری کارکنان دانشی را تحت تأثیر قرار میدهد .رفتار ناعادالنه مدیران ،سطح انگیزه کارکنان
دانشی را از بین میبرند ،و مانع اثربخشی سازمانی ،حل مسأله و ابتکار عمل میشود ] .[2بنابراین،
چالش کارفرمایان دنبال کردن استراتژیهای حفظ کارکنان دانشی با استفاده از انگیزش؛ نه تنها در
کوتاه مدت بلکه در بلندمدت و شرایط عدم اطمینان جهانی است .با توجه به هزینههای زیاد گردش
کارکنان متخصص و حرفهای ][22; 23؛ مهم است ،بدانیم که چرا کارکنان یک سازمان را ترک می
کنند و چگونه باید آنها را برانگیخته و حفظ کرد؟
کارلتون ) 2011( 1مشارکت کارکنان دانشی در یک گروه را از عوامل اصلی انگیزش و کمبود
تعامالت را عواقب جدی برای اقتصاد میداند ] .[2فیلیپس و ادواردز )2009( 2بیان کردند که بحران
انگیزش بهوسیله کنترل کنندههای داخلی و خارجی ایجاد میشود و سازمان هیچگونه کنترلی بر عوامل
خارجی از قبیل رشد اقتصادی ،رشد آهسته شغلی ،کمبود مهارتهای ویژه ،بیکاری سطوح پایین افراد
جامعه ،کارآفرینی و تغییرات شغلی برای بهبود شرایط ندارند .آنان همچنین استدالل میکنند که
مسائل داخلی ،همراه با محرکهای خارجی ،باعث افزایش میزان گردش کارکنان دانشی میشوند.
برخی از کنترل کنندههای داخلی عبارتند از :وفاداری به سازمان ،تمایل به چالش کشیدن و کار
معنادار ،نیاز به استقالل ،نیاز به پاداش بر اساس عملکرد ،نیاز به شناخت ،نیاز به یادگیری مهارتهای
جدید ،رشد حرفهای و تعادل کار و زندگی ] .[24کای و جوردن -ایوانز ( )2012بیان کردند که اگر به
انگیزش کارکنان دانشی و بااستعداد سازمان توجهی نشود؛ با ترک سازمان؛ عملکرد و بهرهوری سازمان
دچار کاهش میشود ] .[25محققان پیشین نیز توصیه کردند که «در اقتصاد جهانی ،دانشمحوری به
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طور فزایندهای در حال افزایش است؛ بنابراین ،سازمانها باید فرهنگی را بکار گیرند؛ که بتوانند زنده
بمانند ،رشد کنند و استعدادهای خود را حفظ کنند» ].[23
3
محققانی از جمله اروین ،)2011( 1بنست ،)2008( 2جامروگ ( )2004و کای و جوردنایوانز
( )2012بینشهایی درباره استراتژیهای انگیزش کارکنان دانشی ،ارائه دادهاند ].[20; 25; 26; 27
برای مثال ،جامروگ ( ) 2004معتقد است که کارفرمایان باید در جهت ایجاد فرهنگ حفظ ،انگیزش و
تعامل تالش کنند ] .[20بنست ( )2008اظهار داشت که «برای برنده شدن در جنگ استعدادها،
کارفرمایان باید مزایا را با ارزشهای کارکنان پیوند کنند» ] .[27شورلند و جوردن )2004( 4دریافتند
که فقدان کارهای چالش برانگیز ،سطح اعتماد پایین مدیریت ،کمبود فرصتهای پیشرفت شغلی ،پایین
بودن خدمات رفاهی /پاداش /پرداختهای متغیر ،پایین بودن حقوق پایه ،عدم شناخت فردی ،کمبود
آزادی عمل و استقالل کاری ،عدم برنامهریزی حرفه ای توسط سازمان و ارتباط با واسطه با مدیر؛ مهم
ترین عوامل کاهش انگیزش کارکنان دانشی در موسسات مالی هستند ].[28
رددی و گاوندر )2014( 5پاداش ها و منافع؛ مزایای کارکنان؛ تعادل زندگی با کار؛ تحسین شدن؛
ابتکارات؛ مسئولیت اجتماعی؛ یادگیری و توسعه و فرهنگی که تنوع را محترم میشمارد ،مطرح کردهاند
] .[29میلن )2007( 6اظهار داشت که کار دانشی در دست کارگر دانشی است و کارگر دانشی اگر
بخواهد دانش را انتقال دهد؛ باید انگیزه داشته باشد ] .[30کالینز )2010( 7انگیزه را بهعنوان محرکی
ایجاد شده برای دستیابی به یک هدف تعریف کرده است ] .[31ساموئل و چیپونزا )2009( 8بیان کردند
که متغیر انگیزشی بر حفظ کارکنان دانشی تأثیر دارد و این متغیرها عبارتند از :آموزش و توسعه ،کار
چالش برانگیز ،آزادی تفکر خالق و امنیت شغلی ].[32
تاکنون در مورد عواملی که باعث افزایش انگیزه کارکنان میشود ،صحبت شد .اما انگیزه نیز سمت
تاریکی دارد؛ که انگیزه منفی نام دارد .تحقیقات کمی در مورد عوامل منفی انگیزش انجام شده است.
در جدول شماره  1عوامل مؤثر بر انگیزش منفی مستخرج از تحقیقات پیشین نشان داده شده است.
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جدول  .1عوامل مؤثر بر انگیزش منفی کارکنان
محقق
شورلند و
جوردن ()2004

عوامل
فقدان کارهای چالش برانگیز ،سطح اعتماد پایین مدیریت ،کمبود فرصتهای پیشرفت شغلی،
پایین بودن خدمات رفاهی /پاداش /پرداختهای متغیر ،پایین بودن حقوق پایه ،عدم شناخت
فردی ،کمبود آزادی عمل و استقالل کاری ،عدم برنامهریزی حرفهای توسط سازمان؛ ارتباط با
واسطه با مدیر ].[28

وبر
()2009

ابزار انگیزشی اشتباه؛ شیوههای مدیریتی نادرست؛ نبود فعالیتهای مدیریتی؛ بینظمی؛
تعارض بین گفتار و عمل؛ فقدان و کمبود اطالعات؛ ذهنیتگرایی؛ شایعات؛ وظایف و دستورات
نامشخص؛ ارزیابی عملکرد نامعلوم؛ اخالق بدکاری؛ رفتار غیر اخالقی مدیران ].[33

فریک
()2011

منابع ناکافی؛ مدیران ناالیق؛ عدم حمایت مدیریتی؛ عدم رعایت استانداردها؛ تردد بیش از
حد؛ تکنولوژی ناکارآمد؛ عدم برنامهریزی؛ همکاران راحتطلب و تنبل؛ سرپرستان سوء استفاده
کننده؛ عدم تمایل به کار تیمی(فردگرایی)؛ عدم فرصت ارتقاء؛ فساد در محل کار؛ مقاومت مدیریت
نسبت به تغییر؛ فرهنگ سازمانی منفی ].[34

موضوع انگیزه منفی تا حدی در زمینه مدیریت رهبری ناکارآمد یا رهبران زهرآگین مورد توجه قرار
گرفته است ] .[35و بهعنوان اثر رفتار ناکارآمد مدیر ،مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما بهطور مستقیم
به آن توجه نشده است ] .[36; 37; 38تمرکز بر سوءاستفاده از نظارت ،بهعنوان یکی از ویژگیهای
رهبری ناکارآمد میباشد ].[39; 40
با بررسی ادبیات انگیزش منفی مشخص گردید که عوامل مختلفی بر کاهش انگیزش کارکنان
دانشی تأثیرگذار هستند .سپس خروجی بررسی ادبیات نظری در این حوزه جمعبندی گردید و در
مرحله بعد با برگزاری گروه کانونی بین خبرگان پژوهشگاه صنعت نفت عوامل مؤثرِ انگیزشِ منفی
کارکنان دانشی ،استخراج گردید .گروه کانونی بهمنظور اعتبارسنجی عوامل تأثیرگذار بر انگیزش منفی
کارکنان دانشی ،با حضور  6نفر از متخصصان حوزه منابعانسانی و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه صنعت
نفت که حداقل دارای 10سال سابقه کاری بودند؛ به مدت  2ساعت و  30دقیقه برگزار گردید .در این
نشست که با مدیریت ،پژوهشگر برگزار شد؛ نظرات صاحبنظران مورد بررسی و جمعبندی قرار گرفت و
در نهایت با اجماعنظر خبرگان ،هشت عامل مؤثر بر کاهش انگیزش در پژوهشگاه صنعت نفت استخراج
گردید .عوامل هشتگانه مستخرج از ادبیات تحقیق و گروه کانونی عبارتند از:
 )1فقدان کارهای چالشبرانگیز ()A؛  )2عدم حمایت مدیریتی ()B؛  )3پایین بودن حقوق و مزایا
()C؛  )4آزادی عمل و استقالل پایین ()D؛  )5کمبود فرصتهای پیشرفت و ارتقاء ()E؛  )6همکاران
راحتطلب ()F؛  )7فرآیند ارزیابی عملکرد نامشخص ()G؛  )8عدم ارتباطات مستقیم با مدیر (.)H
مدل سلسله مراتبی پژوهش دارای دو سطح هدف و شاخصهای اصلی میباشد؛ که در شکل شماره
 1نشان داده شده است.
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:

شکل  .1مدل پیشنهادی برای تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر انگیزش منفی کارکنان دانشی

 .2روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ مبانی فلسفی در دسته پارادایم عملگرایی قرار میگیرد .از حیث جهتگیری
پژوهش ،کاربردی و شیوه انجام آن نیز کیفی-کمی است .این پژوهش از حیث مکانی ،جزء پژوهشهای
میدانی دستهبندی میشود .از لحاظ استراتژیهای پژوهش ،از استراتژی پیمایشی استفاده میکند .در
مرحله کیفی ،شیوهی گردآوری دادهها ،مطالعات کتابخانهای ،برگزاری گروه کانونی بوده است .با توجه
به بررسی جامع ،مبانی نظری در حوزه انگیزش منفی ،عوامل مؤثر و تأثیرگذار شناسایی شدند و سپس
جمع بندی آن با برگزاری گروه کانونی و نظرخواهی مستقیم از خبرگان حاضر در جلسه؛ عوامل مؤثر بر
کاهش انگیزش کارکنان دانشی در پژوهشگاه صنعت نفت نهایی شد .سپس در مرحله کمی ،گردآوری
دادهها ،با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت .پرسشنامهها توسط مدیران ،اعضای هیأت علمی و
پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت که دارای حداقل  10سال سابقه کار در پژوهشگاه صنعت نفت می
باشند؛ تکمیل شده است .در پژوهش حاضر ،بهمنظور رتبهبندی عوامل شناسایی شده از روش تحلیل
سلسله مراتبی فازی ( )FAHPاستفاده شده است.
وقتی تصمیمگیرنده با یک مسأله غیرقطعی و پیچیده مواجه میشود و قضاوتهای خود را در مورد
مقایسه بین عوامل بهصورت نسبتهای غیرقطعی مانند «حدوداً دو برابر مهمتر» و «بین دو تا چهار
برابر کم اهمیتتر» بیان میکند ،گامهای روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستاندارد و بهخصوص،
رویکرد اولویتبندی بردار ویژه نمیتوانند بهعنوان روشهای درست در نظرگرفته شوند ] .[41در سال
 ،1996محققی چینی به نام «یونگ چانگ» ،روش تحلیل توسعهای را ارائه کرد .در این روششناسی،
اعداد فازی مثلثی ،همه عناصر در ماتریس قضاوت قرار میگیرد .بردارهای وزن این روش ،به علت

112

فصلنامه توسعه استعداد ،سال دوم ،شماره  ،3تابستان 1399

چانگ1

سادگی محاسباتش ،در اکثر تحقیقات بهکار میرود .روش تحلیل سلسله مراتب فازی که توسط
( )1996پیشنهاد شد ][42؛ در این مقاله به کار رفته است.
مراحل اجرای این روش بهصورت زیر میباشد:
مرحله اول :رسم نمودار سلسله مراتبی

مرحله دوم :تعریف اعداد فازی به منظور انجام مقایسه های زوجی :در این مرحله الزم است اعداد
فازی ،را که برای انجام مقایسههای زوجی نیاز است؛ تعریف نمایید ،تا خبرگان طبق آن نسبت به ارائه
پاسخ های خود اقدام نمایند .متغیرهای زبانی طبق جدول ( )2تعیین میشوند.
جدول  .2مقیاس زبانی برای مقایسات زوجی
مقادیر زبانی برای مقایسات زوجی

مقیاسهای فازی مثلثی

مقیاسهای فازی مثلثی معکوس

ترجیح یکسان

() 1 ،1 ،1

() 1 ،1 ،1

نسبتاً مرجح

()0/5 ،1 ،1/5

()0/666 ،1 ،2

ترجیح قوی

()1 ،1/5 ،2

()0/5 ،0/666 ،1

قویاً مرجح

()1/5 ،2 ،2/5

()0/4 ،0/5 ،0/666

ارجحیت بسیار قوی

()2 ،2/5 ،3

()0/333 ،0/4 ،0/5

بیاندازه قوی

()2/5 ،3 ،3/5

()0/285 ،0/333 ،0/4

مرحله سوم :تشکیل ماتریس مقایسه زوجی با بهکارگیری اعداد فازی :فرض کنید
یک ماتریس مقایسه زوجی فازی میباشد که بهصورت رابطه ( )1معرفی میشود.

()1
آنگاه رابطه

برقرار خواهد بود.

مرحله چهارم :محاسبه ماتریس  Sبرای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی :حال برای
حل مدل در هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی ،ارزش
است؛ بهصورت رابطه ( )2محاسبه میشود:

که خود یک عدد فازی مثلثی

()2
که در آن  kبیانگر شماره سطر و  iو ، jبه ترتیب نشاندهنده گزینهها و شاخصها هستند.
Chang

1
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مرحله پنجم :محاسبه درجه بزرگی  Sها نسبت به همدیگر :پس از محاسبه
آنها را نسبت بههم باید بهدست آورد .بهطور کلی ،اگر
بزرگی

بر

و

ها درجه بزرگی

دو عدد فازی مثلثی باشند ،درجه

بهصورت زیر تعریف میشود:

()3
در غیر اینصورت:

()4
مرحله ششم :محاسبه وزن معیارها در ماتریسهای مقایسه زوجی :برای محاسبه وزن شاخصها در
ماتریس مقایسات زوجی بهصورت زیر عمل میشود:

…k=1،2,
…
,n,k≠i

()5
بنابراین ،بردار وزن شاخصها بهصورت زیر خواهد بود:

() 6
که همان بردار ضرایب نابهنجار است.
مرحله هفتم :محاسبه بردار وزن نهایی :براساس رابطه ( )7اوزان بهنجار شده شاخصها بهدست
میآید.

()7
بهمنظور سنجش روایی پرسشنامه ،از چهارنفر از پژوهشگران و اعضای هیأت علمی خبره پژوهشگاه
صنعت نفت و دو نفر از اساتید دانشگاه بهره گرفته شدهاست .برای محاسبه پایایی از ضریب نرخ
ناسازگاری ماتریسهای مقایسه زوجی فازی مثلثی استفاده شد؛ بدینصورت که پس از تلفیق ماتریس
های مقایسات زوجی ،فازی خبرگان مختلف ،بهمنظور بررسی نرخ ناسازگاری ،از روش گاگوس و بوچر
( )1998استفاده شد CR .محاسبه شده برای هر دو ماتریس کمتر از  0/1است .بنابراین ،ماتریس
تجمیع مقایسات زوجی با معیارهای اصلی مربوط به ماتریس تجمیع نظرات خبرگان ،کامالً سازگار
است .مقایسات نرخ ناسازگاری نظرات فازی خبرگان در جدول ( )3نشان داده شدهاند.
جدول  .3نرخ ناسازگاری پرسشنامههای جمعآوری شده
خبره

CRg
0/015664

CRm
0/027825

تأیید

2

0/013248

0/024358

تأیید

3

0/021289

0/043921

تأیید

4

0/025492

0/049384

تأیید

1

سازگاری پرسشنامه

B
C
D
F
G
H

خبره

CRg
0/019487

تأیید
6

0/045871

0/088382

تأیید

7

0/031245

0/066349

تأیید

8

0/028713

0/052438

تأیید

9

0/011924

0/027239

تأیید

10

0/038422

0/079568

تأیید

11

0/016873

0/038809

تأیید

A
E

سازگاری پرسشنامه
CRm
0/035476
5
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 .3یافتههای پژوهش

براساس دادههای گردآوری شده از نظرات  11خبره پژوهشگاه صنعت نفت؛ تجزیه و تحلیلهای
الزم بر اساس روش سلسله مراتبی فازی چانگ ] [42صورت پذیرفت.

پس از تشکیل ماتریس مقایسه زوجی ،با بهکارگیری اعداد فازی؛ اقدام به محاسبه ماتریس  Sبرای
هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی میشود .این مراحل در جدول ( )4و ( )5نشان داده شده
است.
جدول  .4ماتریس تجمیع نظرات فازی خبرگان

1

1

1

1.4

1.14

0.82

1.61

1.12

0.65

2.26

1.75

1.3

0.83

0.68

0.58

1.18

1.06

0.94

1.57

1.2

0.85

1.62

1.25

0.91

A

1.17

1.08

0.94

1.35

0.97

0.66

1.61

1.33

1.03

0.75

0.61

0.52

1.24

1.02

0.77

1.51

1.16

0.84

1

1

1

1.1

0.8

0.62

B

1.52

1.1

0.69

1.13

0.97

0.79

1.789

1.28

0.76

0.85

0.67

0.57

1.24

0.98

0.71

1

1

1

1.2

0.86

0.66

1.18

0.83

0.64

C

1

1.75

1.42

0.32

0.92

0.66

0.52

1.31

0.78

0.56

1.39

1.08

0.71

2.52

1.99

1.43

1.62

1.07

2.49

0.7
9
1.1
7
1.5
6

1

1.23

0.83

0.57

1.19

0.84

0.64

0.5
1
0.6
9
0.8
4
1.1
9
1.5
7
1

1.5
5
0.7
4
1.0
3
1.5
1
0.8
8
1.0
3
1.2
6
0.6
2
0.9
3
1.3
6
0.4

0.6
2
0.9

G

1

1.44

3.173

1

2.66

1

1.97

0.74

1.91

1.52

1.09

0.47
2.15

0.7

1

0.96

1

1

0.57

1

1

1.02

0.81

0.38

1

1.41

1.04

1.75

1.48

1.17

1.91

0.97

0.75
1.29

0.98

0.81

1.64

1.33

0.62

1.06

0.57
1.72

1.46

1.2

F

0.44

E

0.77

0.94

0.85

D

1

1

0.8
5
1.2
6
1

1.7
63
0.64

0.8
1
1.2

0.7

0.5

0.7
1
0.8
7
1.2
2
0.8
5
0.9
3
1.0
6
0.6
6
0.9
1
1.4
5
0.7
2
0.9
3
1.4
1
0.4

H
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جدول  .5محاسبه ماتریسS
تجمیع نظرات فازی

ارزشهای دامنه ترکیبی فازی
U

M

L

U

M

I

0.217

0.136

0.082

11.48

9.205

7.049

فقدان کارهای چالش برانگیز ()S1

0.183

0.118

0.074

9.719

7.976

6.395

عدم حمایت مدیریتی ()S2

0.187

0.114

0.068

9.911

7.684

5.829

پایین بودن حقوق و مزایا ()S3

0.201

0.123

0.076

10.63

8.317

6.565

کمبود آزادی عمل و استقالل ()S4

0.308

0.202

0.125

16.33

13.64

10.78

کمبود فرصت های پیشرفت و ارتقاء ()S5

0.148

0.086

0.054

7.85

5.81

4.665

همکاران راحت طلب ()S6

0.198

0.115

0.068

10.49

7.768

5.9

ارزیابی عملکرد نامشخص ()S7

0.186

0.106

0.067

9.861

7.196

5.797

نبود ارتباطات مستقیم با مدیر ()S8

با استفاده از روابط  3و  ،4نتایج حاصل از مقایسه ارزشهای ترکیبی و یا بهعبارت دیگر ،محاسبه
درجه امکان ،بهصورت جدول ( )6بدست آمده است.
جدول  .6درجه امکان حاصل از مقایسه جفتی ارزشهای دامنه ترکیبی معیارها
S8

S7

S6

S5

S4

S3

S2

S1

0.78

0.846

0.57

1

0.901

0.824

0.848

1

فقدان کارهای چالش برانگیز
()S1

0.91

0.976

0.698

1

1

0.963

1

1

عدم حمایت مدیریتی ()S2

0.94

1

0.744

1

1

1

1

1

پایین بودن حقوق و مزایا ()S3

0.87

0.937

0.66

1

1

0.922

0.955

1

0.39

0.457

0.167

1

0.49

0.414

0.411

0.583

1

1

1

1

1

1

1

1

همکاران راحت طلب ()S6

0.93

1

0.734

1

1

0.99

1

1

ارزیابی عملکرد نامشخص ()S7

1

1

0.798

1

1

1

1

1

نبود ارتباطات مستقیم با مدیر
()S8

کمبود آزادی عمل و استقالل
()S4
کمبود فرصت های پیشرفت و
ارتقاء ()S5
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با استخراج مقادیر حداقل درجه امکان برای هر معیار موجود در جدول  ،6بردار وزنی معیارها مطابق با
رابطه  6بدست میآید .در نهایت ،با نرمالسازی بردار وزنی معیارها ،وزن نسبی هر معیار بهصورت اعداد
غیرفازی بین صفر و یک بهدست میآید .این دو گام در جدول ( )7نشان داده شدهاند.
جدول  .7بردار وزنی و وزن نهایی و رتبه هر کدام از معیارها
H

G

F

E

D

C

B

A

0.39

0.457

0.167

1

0.49

0.414

0.411

0.583

بردار وزنی عوامل

0.1

0.117

0.043

0.256

0.125

0.106

0.105

0.149

وزن نهایی عوامل

7

4

8

1

3

5

6

2

رتبهبندی

همانگونه که در جدول شماره  7نمایان است؛ رتبه اول مربوط به عامل (کمبود فرصتهای
پیشرفت و ارتقاء)؛ رتبه دوم (فقدان کارهای چالشبرانگیز)؛ رتبه سوم(کمبود آزادی عمل و استقالل)؛
رتبه چهارم (فرآیند ارزیابی عملکرد نامشخص کارکنان)؛ رتبه پنجم (پایین بودن حقوق و مزایا)؛ رتبه
ششم (عدم حمایت مدیریتی)؛ رتبه هفتم (نبود ارتباطات مستقیم با مدیر) و رتبه هشتم (همکاران
راحتطلب) میباشد.
 .4بحث و نتیجهگیری
اذعان به اهمیت مدیریت مناسب منابع انسانی برای هر سازمانی که پیشرفت را دنبال میکند
ضروری است .در حالی که پاداشهای مالی مطمئناً نقش مهمی ایفا میکنند ،مدیران باید درسهای
مدیریت بحران را در نظر بگیرند و در مورد بهترین راههای جایگزین برای مشارکت و الهام بخشیدن به
کارکنان ،آن هم کارکنان دانشی و مزیتساز سازمان فکر کنند .یک استراتژی که بر استفاده مکرر از
انگیزههای غیر مالی و غیر ضروری تأکید میکند ،بهترین راهحل برای مدیران منابع انسانی بهمنظور
پیشگیری از مشکالت ناشی از بحران مالی این است که برای کارکنان دانشی شرایطی را فراهم آورد تا
آنها را ترغیب به استفاده از دانش خود جهت دستیابی به اهداف سازمان کند.
امروزه بزرگترین گروه در نیروی کار کشورهای توسعه یافته ،کارکنان دانشی هستند .کارکنان
دانشی با استقالل و عزم جدی کار می کنند .آنان عمدتاً به منابع شناختی خود برای کار میپردازند و
دیگر مانند چندین دهه قبل ،به مواد یا ماشینهای خاص برای انجام کار وابسته نیستند .کارکنان
دانشی فقط نیاز به یک لپ تاپ یا یک گوشی هوشمند دارند؛ تا با محیط کار خود ارتباط برقرار کنند و
بتوانند کار خود را انجام دهند ].[7
پژوهشگاه صنعت نفت بهعنوان یکی از مهمترین سازمانهای پژوهشمحور و مبتنی بر منابع انسانی
نخبه و ارائه دانشهای نو در کشور ،نیازمند داشتن کارکنانی با انگیزه ،با دانش و مهارت است که
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بتوانند به راحتی با شرایط سخت و پیچیده امروزی مقابله نموده و مسیر پیشرفت و ترقی صنعت نفت
ایران را فراهم نمایند .با عنایت به گزارشات ارائه شده از سوی مرکز نیروی انسانی پژوهشگاه صنعت
نفت و دیگر گزارشات صنعت نفت؛ ساالنه بهطور متوسط حدود  30نفر از کارکنان دانشی ،سازمان را
ترک کرده و به شرکتهای خصوصی داخلی یا خارجی میپیوندند .لذا ،با بررسی صورت گرفته روی این
حجم از ریزش نیروی انسانی دانشی در پژوهشگاه صنعت نفت ،مشخص گردید که یکی از عوامل مهم
در این زمینه بحث انگیزشی آنان میباشد ] .[10بنابراین ،هدف از انجام این پژوهش در مرحله نخست
شناسایی عواملی که باعث کاهش انگیزش کارکنان دانشی میشود ،بوده و در مرحله دوم رتبهبندی این
عوامل با استفاده از تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی فازی است.
با بررسی تحقیقات صورت گرفته روی مبحث انگیزش کارکنان دانشی ،مشخص گردید؛ که تعداد
تحقیقات بسیار کمی وجود دارد .محقق در این زمینه پا را فراتر گذاشته و هدف تحقیق خود را عوامل
انگیزشی منفی معرفی نموده است که تحقیقات انگشتشماری در سطح بینالمللی در این حوزه صورت
گرفته است .از سوی دیگر ،از همین تعداد تحقیق اندک در حوزه انگیزش منفی کارکنان دانشی دیدگاه
فراگیر و جامعی نسبت به موضوع وجود ندارد .لذا ،نتایج این پژوهش را میتوان با نتایج پژوهشهای
دیگر در این زمینه مورد مقایسه قرار داد.
با مرور ادبیات پژوهش ،گزارشات پژوهشگاه صنعت نفت و بهرهگیری از نظرات  6نفر از خبرگان و
کارشناسان عوامل  8گانه مؤثر بر انگیزش منفی کارکنان دانشی شناسایی شد .در مرحله بعد ،عوامل
شناسایی شده در قالب پرسشنامه در اختیار  12نفر از خبرگان پژوهشگاه صنعت نفت قرار گرفت و
عوامل رتبهبندی شدند .نتایج پژوهش نشان داد؛ که مهمترین عامل تأثیرگذار کاهش انگیزش کارکنان
دانشی ،کمبود فرصت های رشد و ارتقاء برای آنان بوده و رتبه آخر از این عوامل هشتگانه مربوط به
عامل همکاران راحتطلب میباشد.
بهمنظور روشن شدن اهمیت انگیزش کارکنان دانشی در سازمانهای مختلف و دوری از عوامل
کاهش انگیزش این گروه مزیتساز برای سازمان؛ مقایسهای بین تحقیقات پیشین با پژوهش حاضر
صورت گرفته شده و هشت عامل مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان دانشی مشخص گردیده است .این
مقایسه در جدول شماره  8نشان داده شده است .همانگونه که در جدول زیر مشخص است؛ بنا به
ماهیت سازمان مورد بررسی از نظر محققین ،عوامل مختلفی باعث کاهش انگیزشِ کارکنان دانشی
میشود .در پژوهش حاضر مهمترین عامل تأثیرگذار روی کاهش انگیزش کارکنان دانشی ،کمبود
فرصتهای رشد و ارتقاء برای آنان بوده در صورتی که این عامل در مطالعه شورلند و جوردن ()2004
در رتبه سوم قرار دارد .رتبه دوم عوامل در مطالعه حاضر مربوط به معیار «فقدان کارهای
چالشبرانگیز» است که با مطالعات ] [24; 28; 32; 34همخوانی دارد .باید اشاره کرد که در مطالعه
شورلند و جوردن ( )2004معیار فقدان کارهای چالشبرانگیز در رتبه اول قرار دارد .در مطالعه حاضر
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معیار «کمبود آزادی عمل و استقالل» است که با مطالعات پیشین ،از قبیل ][20; 24; 28; 32
همخوانی دارد ،در انتها باید اشاره شود که در مطالعه حاضر معیار «همکاران راحتطلب» در رتبه آخر
قرار گرفته است .در مطالعه فریک ( )2011نیز این معیار در رتبه هشتم قرار گرفته است که با مطالعه
حاضر همراستا است.
جدول  .8هشت محرک انگیزشی برتر در مطالعات مختلف
شورلند
()2004

و

جوردن

وبر ()2009

فریک ()2011

مطالعه حاضر

فقدان کارهای چالش برانگیز

ابزارهای انگیزشی اشتباه

منابع ناکافی

کمبود فرصتهای پیشرفت و
ارتقاء

سطح اعتماد پایین مدیریت

شیوههای مدیریتی
نادرست

مدیران ناالیق

فقدان کارهای چالشبرانگیز

کمبود فرصتهای پیشرفت
شغلی

نبود فعالیتهای مدیریتی

عدم حمایت مدیریتی

کمبود آزادی عمل و استقالل
کاری

پایین بودن خدمات رفاهی

بینظمی

عدم رعایت استانداردها

فرآیند ارزیابی عملکرد
نامشخص کارکنان

پایین بودن حقوق پایه

تعارض بین گفتار و عمل

تردد بیش از حد
(آلودگی صوتی)

پایین بودن حقوق و مزایا

عدم شناخت فردی

فقدان و کمبود اطالعات

تکنولوژی ناکارآمد

عدم حمایت مدیریتی

کمبود آزادی عمل و
استقالل کاری

ذهنیتگرایی ارزیابی
عملکرد کارکنان

عدم برنامهریزی مسیر
حرفهای

نبود ارتباطات مستقیم با مدیر

عدم برنامهریزی حرفهای
توسط سازمان

شایعات

همکاران راحتطلب و
تنبل

همکاران راحتطلب

هر چند به مفهوم انگیزش در کتب و مطالعات رفتار سازمانی ،روانشناسی و مدیریت منابع انسانی
بسیار پرداخته شده است؛ اما باید ا شاره کرد که هر سازمان ماهیت خاص خود را دارد و باید با توجه به
فرهنگ ،ساختار ،استراتژی ،سرمایه انسانی و محیط سازمانی به این مفهوم توجه ویژهای داشت .با توجه
به یافتههای پژوهش؛ پیشنهادات زیر به مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی پژوهشگاه صنعت نفت
میگردد:
 شناسایی و طراحی مدیریت مسیر شغلی کارکنان دانشی و بااستعداد در پژوهشگاه
صنعت نفت با توجه به ردههای مختلف گروه شغلی در این سازمان؛ از قبیل :پژوهشگری،
مدیریتی و پژوهشگر هیأت علمی؛
 توسعه ،غنیسازی و گردش شغلی در بین مشاغل همخانواده بهمنظور چالشی
کردن فعالیتها و وظایف کارکنان دانشی؛
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 طراحی مدل شایستگی کارکنان دانشی در ردههای مختلف پژوهشگری ،مدیریتی و
پژوهشگر هیأت علمی و ارزیابی عملکرد آنان بر اساس شایستگیهای هر رده شغلی؛
 یکپارچگی بین فرآیند ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش و جبران خدمات؛ بهعبارتی
دیگر ،باید طراح ی سیستم پاداش و جبران خدمات برای این گروه از کارکنان مبتنی بر
عملکرد باشد؛
 ایجاد ساختاری منعطف و چابک بهمنظور برقراری ارتباط سازمانی افقی ،مورب و
عمودی در سازمان و تسریع ارتباط بین کارکنان دانشی و مدیران سازمان؛

 ایجاد محیطی با نشاط و پویا در پژوهشگاه و تشویق کارکنان به تالش و فعالیت
بیشتر.
در پایان باید اشاره کرد که این پژوهش نیز بهمانند هر پژوهش علمی دیگری عاری از محدودیت
نبوده است .یکی از محدودیتهای اصلی پژوهش ،بحث تعمیمپذیری آن میباشد .بهمنظور رفع این
محدودیت میتوان عوامل مؤثر روی کاهش انگیزش کارکنان دانشی را در سازمانهای پژوهشی و
صنایع مختلف دیگر شناسایی و با نتایج این پژوهش مقایسه کرد .پژوهش حاضر ،فقط بخش کوچکی از
مأموریت اکتشافی بسیار بزرگتر برای شناسایی عوامل تأثیرگذار روی کاهش انگیزش کارکنان دانشی و
دوری از این عوامل بوده و در نهایت تنظیم بهترین راهبردهای انگیزشی برای هر سازمان و هر کارمند
است .موضوع پیشنهادی دیگر ،بررسی ارتباط بین این عوامل انگیزشی منفی هشتگانه در پژوهشگاه
صنعت نفت با یکدیگر و تدوین مدل جامعتری است که ارتباط متقابل عوامل برهم دیده و سنجیده
شود.
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Abstract
Considering the role of knowledge workers in knowledge-based organizations
and the importance of the motivation of this group of employees to enhance the
effectiveness and efficiency of the organization; the main objective of the research
was identifying and ranking the factors affecting the reduction of the motivation of
knowledge workers and providing a model for its improvement at the Research
Institute of Petroleum Industry. After reviewing the research literature and using the
experts' opinions, the final research model was prepared. This research was
qualitative-quantitative in terms of its approach, in terms of orientation, applied and
in terms of strategy, survey. The data collection tool was a questionnaire. The
content validity of the tool was confirmed by academic professors and industry
experts. Also, in order to measure the reliability of the instrument, the
incompatibility rate coefficient was used by Gagos and Butcher (1998) method, the
value of which was calculated less than 0.1 and the reliability was confirmed. The
statistical population of the research was managers, faculty members and
researchers and the sampling method was purposeful. Data were collected by a
focus group of 6 members of the Research Institute of Petroleum Industry. Fuzzy
hierarchy analysis technique was used to rank the identified factors, consulted by 11
experts. The results of the research indicate that the most important factors affecting
the reduction of motivation of knowledge workers in order of priority are the lack of
opportunities for improvement and progress; lack of challenging tasks; lack of
freedom of action and independence; the process of evaluating the uncertain
performance of employees; low salaries and benefits; lack of managerial support;
lack of direct communication with the manager; and willing co-workers.
Keywords: fuzzy hierarchy analysis; knowledge workers; motivation; negative
motivation.
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Abstract
This study aimed to investigate the relationship between the professional learning
community and teachers' self-efficacy with the mediating role of professional
development. The purpose of the research was an applied goal and in terms of
method, it was a descriptive correlation. The statistical population included all the
teachers in Sanandaj, which numbered 5040 people. 337 of these teachers were
selected as the research sample using stratified random sampling. Three tools were
used to collect data: the professional Learning Community Questionnaire, the
Chamberlain professional Development Questionnaire (2008), and the SchanenMoran and Wolflock Teachers' Self-Efficacy Questionnaire (2001). Structural validity
and content validity of research tools were confirmed and Cronbach's alpha method
was used to ensure their reliability. Kolmogorov-Smirnov statistical tests, Pearson
correlation coefficient, and structural equation modeling were used to analyze the
data. Findings showed that there is a positive and significant relationship between
vocational learning community with professional development and self-efficacy of
school teachers in Sanandaj. The results also showed that there is a positive and
significant relationship between professional development and self-efficacy of school
teachers in Sanandaj. Finally, based on the results, it can be said that professional
development in the relationship between the professional learning community and
teachers 'self-efficacy can play a mediating role. Therefore, it can be said that
establishing and strengthening learning communities in schools can improve the
quality of teachers' work. And contribute to their professional development and selfefficacy.
Keywords: professional development; professional learning communities; teacher
self-efficacy
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pp. 62-82
Abstract
One of the methods to assess and evaluate employees is to use the assessment
center. Assessment centers usually have good validity at the tool level; But at the
level of the final score estimation model, there are some drawbacks. The final score
of the assessment centers is the score based on which various managerial related
decisions can be made. This research has designed a computational method to
estimate the final score of evaluation centers, based on the concept of risk, taking
into account interpersonal differences. For this purpose, at first 9 models were
designed based on the concept of risk. Then, to select the best model among them,
Monte Carlo simulation based on the data of evaluation centers of 800 managers of
the country and estimating the error rate of each model, the calculation of
interpersonal differences based on MSE index was used. Finally, the model that was
able to create the lowest error rate, with an average of 0.26, was selected as the best
computational model. In the proposed model, three elements of utility, risk and
expected return are calculated, which can be referred to as the adjusted score with
the risk being evaluated and used as the final score of the assessment center.
Keywords: assessment center; final score estimation; interpersonal distinctions;
risk based assessment center score.
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pp. 47-61
Abstract
The main purpose of this study was Investigating the impact of identifying and
directing top talents plan (Shahab) on equal training opportunities and students’ selfactualization in Shirvan in 2018-2019. The causal-comparative research was
descriptive in terms of method and nature. The statistical population consisted all the
2550 students of fifth grade in Shirvan who did not pass the Shahab plan and 2100
sixth graders who passed the Shahab plan. Statistical sampling was selected by
simple random sampling method using Gorges Morgan table with 334 and 325
subjects, respectively. The data were collected by Javanmard’s Equal Educational
Opportunities Questionnaire (2014) and Ahvaz Self-actualization Questionnaire
(2009). The validity of the tools was a formal and content type, approved by the
professors, and their reliability were estimated through Cronbach's alpha for passed
(0.71), (0.87) and not passed (0.73), (0.94) respectively. Data were analyzed by
descriptive statistics (frequency distribution table, graph, mean, standard deviation
and central indexes and dispersion calculation) and inferential statistics (covariance
analysis and t-test) using Spss21 software. The results showed that 99% the Shahab
Plan had an impact on equal educational opportunities and self-actualization of sixth
grade students passed the plan. It can be concluded that guiding all the top talents
can be an important step towards equal opportunity for education and academic selfactualization.
Keywords: equal educational opportunities; identifying and directing top talents
plan(Shahab); self-actualization
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(Received: 2020/09/08; Accepted: 2020/10/18)
pp. 26-46
Abstract
Economic growth and development and labor specialization as a sustainable
competitive advantage in maximizing organizational performance is a factor in
creating competition among skilled employees for key positions in organizations,
hence succession planning can meet the needs of society in acquiring knowledge
and skills of the workforce in accordance with international standards. For this
purpose, the present study has investigated the relationship between the transfer of
management skills to subordinates and succession planning with regard to the
mediating role of coaching in Mobarakeh Steel Company of Isfahan and has
represented and assessed the relationship in the form of a conceptual model. This
descriptive-correlational study was conducted in 1398 and its statistical population
included 432 managers, deputies, heads and supervisors of Mobarakeh Steel
Company. The sample size was 205 people through Morgan table and the samples
were selected by simple random sampling method. The data collection tool was a
researcher-made questionnaire with 76 questions. Data were analyzed by SmartPLS
2.0.M3. The findings showed that there is a significant relationship between the
transfer of managerial skills (technical, perceptual, human and professional) and
succession planning. There was also a significant relationship between the transfer
of management and coaching skills and between succession planning and coaching.
The results of this study can be used as an effective step to explain the importance
of the role of coaching in the transfer of management skills and succession planning
in organizations.

Keywords: technical skills; perceptual skills; professional skill; human skills;
succession and coaching.
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Abstract
The purpose of this study was to study the evaluation and effectiveness in
organizational trainings in private banks in order to propose an integrated model for
evaluation and effectiveness of training and development in private banks. The
present study was conducted through mixed method. In the qualitative section, the
inductive content analysis method, and in the quantitative part, the survey design
was used. The statistical population of this study was all the employees and
managers of the training and development unit of private banks, of which 15 were
selected by non-randomized sampling, and for the quantitative part, 68 training and
development experts were selected by simple random sampling. A semi-structured
interview and a researcher-made questionnaire were used to collect data. Validity
and reliability of the tools used in the research were confirmed. Also, for analyzing
qualitative data, Graneheim and Lundman's method was applied and for analyzing
quantitative data one-sample t-test was used. The results revealed that the
evaluation and effectiveness system in private banks is not well-suited and it is not
done in a coherent, organized and integrated way. The findings also showed that the
components of the integrated evaluation and effectiveness model of training and
development can be classified into eight main categories. Finally, the results
showed that the proposed model is valid from the perspective of experts.
Keywords: effectiveness; evaluation; private bank; training and development;
training evaluation
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