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چکیده
هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مهارتهای مدیریتی مدیران در قالب یك الگوی پاارادایيی باا روش
دادهبنیاد بود.روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری دادههاا توصایفی اسات کا باا
رویکرد پیيایشی مقطعی انجام گرفت .جامع آماری شامل  022نفر از خبرگاان متخصصاین و افاراد آگااه
درزمین مهارتهای مدیریتی مدیران بود .روش نيون گیری غیرتصادفی هدفيند بود ک  02نفر از آنها جاء
اعضای هئیت عليی دانشگاه جامع عليی کاربردی شهرداری تهران بودناد با عناوان نيونا انتخاا شادند.
روش گااردآوری دادههااا ب ا صااورت سااندپژوهی و می ادانی و ابااءار گااردآوری دادههااا شااامل مصاااحب
نیي ساختاریافت بود و پرسشنام گردآوری دادهها ازطریق روش دادهبنیااد باا رهیافات نظااممناد انجاام شاد.
روایی پژوهش از روش س سوی سازی و پایایی آن نیء ب روش توافق بین کدگذاران تعیین شده است .بارای
تحلیل داده های کیفی از فراترکیب تحلیل مضيون و نرم افءار  MAXQDAاستفاده شد .درنهایات  0بعاد
 20مؤلف و  56شاخص نهایی شد .یافت های حاصال از پاژوهش نشاان داد کا ابعااد مهاارتهاای مادیریتی
مدیران شامل بعد فردی (خودآگاهی مادیریت اساتر ،مادیرت حال اثاربخش مسائل ) بعاد میاان فاردی
(مهارت ارتباطات ساازنده مهاارت انگیاءش اثاربخش مهاارت تأثیرگاذاری مهاارت مادیریت تضااد) و
بعدگروهی مهارت تفویض اختیاار مهاارت تیيای مهاارت هادایت تغییرمثبات با کاارگیری تکنولاويی
 .2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکءی تهران ایران ایيیل:
hamidreza_asad@yahoo.com
 .1استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکءی تهران
ایران (نویسنده مسئول) ایيیلdr.mahmoodi1964@gmail.com :

 .0استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکءی تهران ایران
bsherzad86@yahoo.com

 .4استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکءی تهران ایران
fatemehhamidifar@gmail.com
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ب کارگیری الءامات مدیریتی) بود .بار اساا ،یافتا هاای با دساتآماده الگاوی ارائا شاده از بارازش نسابتا
قابلقبولی برخوردار بوده ک مورد تأیید قرارگرفت است.

واژگان کلیدی :مهارت ،مهارتهای مديريتي مديران ،دادهبنياد ،رهيافت نظاممند.

مقدمه
آنچ دنیای امروز را از دنیای چند ده قبل متيایء مینياید محیط رقابتی و پیچیده
تحوالت سریع و توسع روزافءون ارتباطات و تحوالت دانش مدیریت میباشد بقای
سازمانها در چنین شرایطی ب مءیتهای رقابتی پایدار آنها منوط میشود (ساین و
موهانتی 1221:02ب نقل از خجست پور .2)2096محققان اقدامات و قابلیتهای مدیران در
استفاده از منابع سازمانی را عاملی کلیدی در توسع مءایای رقابتی سازمانها برشيردهاند.
درحقیقت موفقیت سازمان در گروی مدیرانی شایست و کاردان است (اسپارل و
هيکاران  .1)1220:1226مهارت مدیریتی از سرچشي علم و دانایی نشأت گرفت و
هيگان ب خوبی میدانند ک مدیریت یك علم است و این علم از یك منطق و سیستم
تبعیت میکند ک رفتارهای مدیر تابع آن سیستم است و ن بالعکس .اعتياد ب نفس
احتیاط عقالنی هدفيند بودن و جسارت تصيیمگیری و تصيیمسازی از جيل
مسائلیاست ک میتواند مهارتهای مدیریتی را ب بلوغ برساند (جانسون  :1222ب نقل
از کرمی  .0) 2092در فضای رقابتی قرن  12مهارتها و تواناییهای رهبرانی ک میتوانند
دگرگونی را مدیریت کنند و توانایی اجرای استراتژیهای تجاری بسیار پیچیده را دارند
مدیریت کار آمد تغییرات نیروی کار کلید موفقیت کسب و کار است (اکوور .4)1221
محققان اقدامات و قابلیتهای مدیران در استفاده از منابع سازمانی را عاملی کلیدی در
توسع مءایای رقابتی سازمانها برشيردهاند در حقیقت موفقیت سازمان در گروی مدیرانی
شایست و کاردان است (اسپارل و هيکاران  .6)1220:1226اما با بررسی آن ب این نتیج
میرسیم ک یك تعریف واحد و اصطالح معین در مورد مهارت وجود ندارد )مجا و
هيکاران  .5)1222مهارتها ب عنوان یك دست از دانش خصوصیات نگرشهای مرتبط
1. Sain & Moohanty
2. Sparl & Colobrait
3. Jonson
4. Okoor
5. Sparl & Colobrait
6. Mogab & Colobrait
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ب هم تعریف میشوند ک تأثیر زیادی بر شغل افراد میگذارد و با عيلکرد افراد در کار
هيبستگی دارد و میتوان آن را با استانداردهای قابل قبول ارزیابی کرد و از طریق آموزش
و توسع بهبود داد )سانچء .2)1222هيچنین میتوان مهارتها را ب عنوان مجيوع
رفتارهایی ک ابءاری در رسیدن ب نتایج یا برونداد هستند توصیف کرد )بارترام .1)1226
مهارت را ب عنوان دانش یا نگرشی ک فرد را توانيند میسازد تا ب طور مؤثر فعالیتهای
یك شغل یا یك وظیف را با استانداردهای مورد انتظار شغل انجام دهد تعریف نيودند .با
توج ب اینک منابع انسانی ثروت یك ملت و سازمان هستند و ستون فقرات هر سازمانی ب
وسیل منابع انسانی آن شکل داده می شود در اهيیت مهارتهای مدیریتی مدیران آنها
شکی وجود ندارد (چیانگ و هيکاران .0)1225
مدیریت نيودن مجيوع عوامل انسانی و غیرمادی مستلءم توانيندی و دانشی است ک
بتواند در تدوین راهبردها و هيچنین عيلکردی مبتنی بر دانش روز توفیق کسب نياید؛
شرکت متروی تهران نیء مانند دیگر سازمانها ازاین قاعده مستثنی نیست ب نظر میرسد
چنین صنعت عظیيی در کشور احتیاج مبرم ب مدیریتی کارآمد داشت و مدیریتی میتواند
کارآمد باشد ک ب مهارتهای ویژه مدیران آشنا بوده و در راستای بهرهگیری از این
مهارتها ب برنام ریءی سازماندهی فرماندهی هياهنگی هدایت وکنترلکارکنانخویش
بپردازد (امیرخانی  .)2090در آستان هءاره سوم سازمانها ب انعطافپذیری بیشتری برای
پاسخگویی ب فشارها و تهدیدات درون و برون خود نیاز دارند و مدیران مجبور ب
بازنگری و بازاندیشی در سبكها روشها و رفتارهای مدیریت خویش هستند (جهانیان
2092ب نقل از خجست پور )2096؛ بنابراین شایست است ک در بازار رقابت تنگاتنگ
کنونی سازمانها از یك سو در کنار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و از سوی
دیگر بر اسا ،سیاست کلی اصل  44قانون اساسی در بخش جذ منابع و مصارف
هرچ سریعتر برای بقا و افءایش کارایی خود چارهاندیشی کنند .تحقق این امر ب دست
مدیران الیق صورت میگیرد .بر این اسا ،جهت تقویت بنی عليی و ساختار مدیریتی
سازمانها ابتدا باید مهارتهای مورد نیاز شناسایی شده سپس ب دنبال آن ب ارتقای
مهارتهای مدیران پرداخت .مهيترین نکت در علم مدیریت این است ک مدیران اغلب
1. Sanchez
2. Bartram
3. Chaing
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نیازمند شناخت مهارتهای مدیریتی هستند تا زمین مناسب برای کارآمد شدن آنها فراهم
آید (دعائی و مرتضوی  .)2004توسع مدیران صنعتی برای حضور در عصر جهانی شدن
یکی از ضروریات کشور ماست .ب قول برخی محققین مدیران باید بفهيند ک
جهانیسازی تأثیرات متفاوتی بر مردم و کشورها دارد (اسوانسون و هولتون .)1229

2

ارزش مهارتهای مدیریتی مدیران در سازمانها :امروزه یکی از مءیتهای نسبی مهم و
اساسی سازمانها در محیط رقابتی و نامطيئن عامل مدیریت آنهاست .با توج ب این ک
در دنیای کنونی در پشت هر ماشین بءرگ اقتصادی نام یك مدیر ب چشممی خورد
(کوالسکی  .1)1224ب عنوان مثال :در مدل ایءوما هر سازمان ب یك ماشین ارگانیك
سنتءی هوشيند )ایءوما (0با چهار رکن زیر مدلسازی میشود (رشیدآباد -2 .)2096
هدف  /مأموریت  -1آگاهی  /دانش و اطالعات  -0کاربری  /سطوح عيلیات -4
انسان  /انگیءه و خالقیت .از این منظر هر ایءوما در س بعد در بخشی از یك طیف
تکاملی 22مرحل ای قرار میگیرد .حرکت این ماشین نیء بر بستر بعد چهارم یعنی زمان
سنجیده میشود .طرحواره این ماشین در شکل  2نيایش داده شده است با نگاهی ب این
طرحواره اهيیت و جایگاه مهارتهای مدیریت مدیران آشکار میگردد.

شکل  .1طرحواره سازمان قرن بيستويکم به صورت ماشين ارگانيک سنتزی هوشمند

1. Osooansoon & Hooltoon
2. Kowalaski
3. ISOMA: Intelligence, Synthetic, Organic, Machine
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ب عبارتی قرن بیستویکيی بودن برای یك سازمان س بعد تکوینی بر بستر یك
بعد زمانی دارد .س بعد تکوینی فضای سازمان قرن بیستویکم را شکل داده و
افءودهشدن زمان بافت فضازمان سازمان در قرن بیستویکم را بوجود میآورد (شکل
.)1

شکل  .2سازمان های قرن بيست ويک

شکل .3سطوح سازماني برای سه سطح سرپرستان ،مديران مياني و مديران عالي

با توج ب اهيیت مهارتهای مدیریت مدیران ک ذکر گردید نیازمندیهای مهارتهای
مدیران را میتوان براسا ،سطوح سازمانی برای س سطح سرپرستان مدیران میانی و
مدیران عالی تقسیمبندی نيود(ميفورد.)1222 2
1. Mamford
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ازسوی دیگر با نگاهی ب تحوالت اخیر علیالخصوص پس از انتخابات سال  2091و
حرکت ب سيت دیپلياسی نوین ایران در عءص بین اليلل ضرورت این امر بیش از پیش
احسا ،می گردد و با نگاهی ب مفهوم صنعت متوج خواهیم شد این وايه دارای
تقسیمبندهایی است ک نشاندهنده بخشهایی مختلف صنعتی در هر کشور است (نظیر:
صنایع نفت و گاز پتروشیيی فوالد نساجی شیيیایی غذایی حيل و نقل الکتریکی و
مکانیکی و غیره) ب هر روی آنچ مشخص و مبرهن است آن است ک نادیده گرفتن و
شناسایی مؤلف های سازنده مهارتهای مدیریتی مدیران نيیتواند آسیبها و یا مءیتهای آن
را حذف کند و بیگيان تنها پاک کردن صورت مسئل ب جای حل آن است .در حال حاضر
در سازمانها الگوی جامع برای مهارتهای مدیریتی مدیران وجود ندارد و ضرورت دارد ک
برای سطوح مختلف مدیریت سازمانها بر حسب ضرورت الگوی برای تبیین مهارتهای
مدیریتی در سطوح مختلف سازمان تعیین شود .این امر از یك طرف امکان تربیت مدیران و
آموزش آنان را دریك چارچو منظم فراهم میآورد و از سوی دیگر در انتخا مدیران
جدید معیار مشخصی برای ارزیابی صالحیت مدیران پیشنهادی فراهم مینياید .بنابراین در
تحقیق حاضر پژوهشگر درصدد استجهت ارتقا مهارتهای مدیریتی مدیران الگوی
مناسبی ارائ نياید.
جدول  .1خالصه مدلها ،الگوها و تئوریهای مهارتهای مديريتي مديران
نام مدل /الگو /تئوری

طراح

خالص مدل /الگو/تئوری

طراحی مدل ارتباطی مهارتهای

محيد

مهارتهای س گان مدیریتی ب عنوان پای و اسا،

مدیریتی مدیران و آموزش عالی

وهيکاران 1212

پرورش مهارتهای مدیریتی مدیران دانشگاه میباشد.

طراحی مدل ارتباطی مهارتهای

هاروین و

رابط بسیار قوی بین مهارتهای مدیریتی مدیران با

مدیریتی مدیران و آموزش و پروش

هيکاران 1212

رهبری معليان وجود دارد.

طراحی مدلی برای ارتباط بین

داهو کیم چول

این مطالع نشان داده است طبق نظری تبادل اجتياعی
ادراک کارمندان از رهبری و حيایت اجتياعی در محیط

توانيندسازی مدیران و رفاه ذهنی و

وو مون و

کاری و عيلکرد کاری آن ها جریان دارد این نتایج با

عيلکرد کاری از طریق حيایت

جیسون شین

یافت های پژوهشهای قبلی هيراستا هستند و بیان میکنند

سازمانی

1229

ک حيایت اجتياعی برای پیشبینی و عيلکرد کاری

دیدگاه اجتياعی

پرسیکلیا 1220

حیاتی است.
مهارتهای :اجتياعی شبک سازی بهبود مستير
مدیریت بحران و استر ،خالقیت و نوآوری
برنام ریءی
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دیدگاه سیاسی

جانسون 1222
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مهارتهای :سیاسی اجتياعی و ارتباطی خالقیت و
نوآوری
هدف از این مطالع خلق یك مدل از شایستگیهای

طراحی مدل مهارتهای مدیریتی

کریستوف

مدیران پرويه برای صنعت ساخت و
ساز

دیءیکوفسکی
1222

مدل پیامدهای مهارتهای مدیریتی

کیم و هيکاران

در گردشگری

1222

مدیران پرويه ساختوساز در لهستان است .این مدل
شامل عوامل مرتبط با صفات مدیر پرويه میشود .مدل
ایجاد شده میتواند ب عنوان مرجع در توسع یك
رویکرد یکپارچ برای مدیریت پرويههای ساخت و ساز
در لهستان ب کار گرفت شود.
در مطالع ای ب بررسی پیامدهای مهارتهای مدیریتی
در گردشگری پرداختند .نتایج نشان داد مهارت
مدیریتی تأثیرات زیادی در انواع مختلف کسب و کار
عيلکرد دارد و هيچنین مفاهیم نظری توسع مطالعات
کشاورزی ب عنوان مفاهیم مدیریتی برای صاحبان
مشاوران و سیاستگذاران مربوط ب گردشگری کسب
و کار در مناطق روستایی ارائ شده است.
مهارتهای مدیریتی و توسع آنها پای موفقیت فرآیند

مدل مهارتهای مدیریتی و

سیتکوو

مدیریت در شرکتهای امروزی است یافت های دیگر

سبكهای یادگیری در مدیریت

ياکوبیاک

دیگر این تحقیق نشان میدهد ک مهارتهای مدیریت و

تنوع

1225

سبكهای یادگیری نقش حیاتی در توسع اثربخشی

احيدی

2099

کریيی

2092

سادات عربی

2092

کيری

2095

ایءارهای مدیریت منابع انسانی در شرکتها دارد.
وی معتقد است در اثر تعهد سازمانی با س بعد و 20
مؤلف مهارتهایی مدیریتی مدیران ایجاد میگردد.
وی معتقد است در میان ابعاد مهم مهارتهای مدیران
مهارتهای کارتیيی تکنولويی و حل مسئل برای
مدیران عالی مهارتهای تکنولويی یادگیری و
ارتباطی برای مدیران میانی و در نهایت مهارتهای
یادگیری ارتباطی و تکنولويی برای مدیران عيلیاتی
دارای بیشترین اهيیت می باشند.
وی ب تأثیر مهارتهای مدیریتی مدیران شهرداری بر
توسع گردشگری شهری( استان مازندران( پرداخت
ک یافت های تحقیق حاکی از آن است ک مهارتهای
مدیریتی مدیران شهرداری بر توسع گردشگری شهری
تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
وی معتقد است انوا ع نوآوری شامل ( سازمانی فرایند
و استراتژیك) با مهارتهای س گان مدیریتی (ادراکی
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انسانی و فنی ) رابط معناداری دارد.
وی در پژوهشی مدل توسع مهارتهای مدیریتی
مدیران صنعت خودروی ایران در کال ،جهانی
خجست پور

2096

تدوین نيوده و عالوه بر رتب بندی مهارتهای
مدیریتی ویژگیهای هر مهارت نیء احصا و
رتب بندی نيوده است.

روش
از نظر هدف کاربردی است .از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی است ک با رویکرد
پیيایشی مقطعی انجام گرفت .از آنجا ک در این پژوهش هدف اصلی طراحی الگوی
توسع مهارت ورزی مهارتهای مدیریتی مدیران با روش نظری دادهبنیاد بود ب منظور
بررسی عيیق و شناخت بیشتر موضوع درزمین مؤلف ها و شاخصهای ارتقا مهارتهای
مدیریتی مدیران ابتدا ب مطالع ادبیات و پیشین مرتبط پرداخت (روش فراترکیب) سپس
موضوع پژوهش از طریق مصاحب با شرکتکنندگان محدود بررسی شاخصها و
مؤلف های اولی مهارت های مدیریتی مدیران شناسایی شد و مدل اولی تحقیق شکل گرفت.
لذا با استفاده از مصاحب نیي ساختاریافت ابعاد مؤلف ها و شاخصهای شناساییشده را
بررسی (تحلیل مضيون) و در ادام از تکنیك دادهبنیاد رهیافت نظاممند ب منظورتوج ب
هریك از نظرات و یکپارچ نيودن آنها برای دستیابی توافق گروهی برای اصالح
تأیید رد و یا اضاف کردن شاخصها و مؤلف های مهارتهای مدیریتی مدیران پرداخت
شد .جامع آماری شامل  022نفر از خبرگان متخصصین و افراد آگاه در زمین مهارتهای
مدیران بود .خبرگان پژوهش افرادی بودند ک از نظر آگاهی و اطالعات در زمین
مهارتهای مدیران برجست بوده و این ک بتوانند با ارائ اطالعات دقیق نيادی از جامع
باشند (اعضای هئیت عليی دانشگاه جامع عليی-کاربردی شهرداری تهران) .برای تعیین
نيون های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نيون گیری غیرتصادفی
استفاده شد .حجم نيون با روش هدفيند و با توج ب اصل اشباع نظری  02نفر تعیین شد.
ابءار پژوهش پرسشنام مستخرج از تکنیك دادهبنیاد رهیافت نظاممند و روش تجءی و
تحلیل دادهها تحلیل مضيون با استفاده از نرمافءار  MAXQDAبود.
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهان تضيین حریم خصوصی و
رازداری رعایت شد .هيچنین زمان تکيیل پرسشنام ها ضين تأکید ب تکيیل تکامی
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سؤالها شرکت کنندگان در مود خروج از پژوهش در هر زمان و ارائ اطالعات فردی
مختار بودند و ب آنها اطيینان داده شد ک اطالعات محرمان میماند و این امر نیء کامال
رعایت شد .پژوهش حاضر با کد اخالق  IR.IAU.TMU.REC.1399.375ثبت شد.

یافتهها
ابعاد مؤلف ها و شاخصهای ارتقا مهارتهای مدیریتی مدیران شرکت متروی تهران
کدام اند؟ جهت پاسخگویی ب این سؤال پژوهش مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده
در ایران و جهان با استفاده از روش فراترکیب هفتمرحل ای سندلوسریوباروسو ( )1222ب
شرح ذیل مورد مطالع قرار گرفت -2 :تنظیم سؤال پژوهش  -1انجام ادبیات نظاممند -0
جستجو و انتخا مقاالت مناسب  -4استخراج اطالعات مقال  -6تجءی و تحلیل ترکیب
یافت هایکیفی  -5کنترل کیفیت و  -2ارائ یافت ها میباشد .در این پژوهش بعد از
استخراج متون از مقاالت منتخب با توج ب هممعنی بودن وايهها هيپوشانی الزم صورت
گرفت شد ب طوری ک  095کد شناسایی و با توج ب هممعنی بودن برخی از آنها
هيپوشانی الزم صورت پذیرفت و در نهایت  169کد یا مفهوم استخراجگردید .با در
نظرگرفتن مفهوم این کدها آنها دریك مفهوم مشاب ب عنوان معیار دست بندی گردید ک
در نهایت 92مهارت شناسایی شدند .با عنایت ب مفاهیم مستخرج شده پس از شناسایی
مهارتها و انطباق بیشتر با مدلهای معرفی شده مجددا غربالگری صورت گرفت شده و در
نهایت این مفاهیم با نظر اساتید راهنيا و مشاور ب  0بعد و سیءده مؤلف و  56شاخص ارائ
گردید .سپس جهت بررسی کنترل کیفیت و یا ب عبارت دیگر پایایی از شاخص کاپا
استفاده شده است .طبق محاسبات صورت گرفت مقدار شاخص کاپا برابر است با  2565ک
در سطح معتبر قرار گرفت است .در این پژوهش با نظر اساتید و صاحبنظران  20مؤلف
استخراج شد .پس از کدگذاری ابعاد نامگذاری گردید و س بعد فردی بینفردی و
گروهی کشف گردید بعد از کدگذاری واحدهای معنایی و رسیدن ب حد اشباع (زمانی
ک از تحلیل متن یا مصاحب های جدید مقوالت یا کدهای جدیدی ب دست نیامد)
براسا ،مشابهت کدها ب یکدیگر مقول بندی شدند و در نهایت  20مقول از دادههای
کیفی پدیدار شدند.
ارائه مدل پارادایمي :با توج ب نتایج استخراج شده از فرآیند تئوری دادهبنیاد
(رهیافت نظاممند) :جدول شياره دو ب شرح ذیل:
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جدول .2مفاهيم استخراجشده از تکنيک مصاحبه نيمهساختاريافته با خبرگان
کدگذاری
انتخابی

کدگذاری

کدگذاری باز

محوری

منبع

I6, I8, I10, I17,
I4 I16
I10, I6, I5, I1,
I7 I20

دقت
مسئولیت پذیری

خود آگاهی

I13, I14, I15

روشنفکری

وتن و کيرون ()1222

هوش اجتياعی

Developing
management skills
by
David
A
Whetten Kim S
)Cameron (z-lib.org

حکيت مدیریت
تحرک
دانش
مدیریت زمان
فردی

مدیریت
استر،

امیدواری
حذف عوامل استر ،زا

وتن و کيرون ()1222
Developing
management
skills by David A
Whetten Kim S
Cameron
(zlib.org

بکارگیری ابتکارها

اثربخش
مسئل

بکارگیری مدلهایتجاری
فکر و عيل کار آفرینان

کریيی 2092

مهارتهای زبان خارجی
دانش فرهنگ ها
ارتباط شفاهی مؤثر

بینفردی

انگیءش

شهرت اجتياعی

I 11 I2 I1
I12, I5, I14, I2,
I11 I12
I10, I9, I1, I13,
I11 I14
I6, I8, I10, I17,
I4 I29
I6, I8, I10, I17,
I4 I10

I10, I6, I5, I1,
I7 I19

I13, I14, I15 I6

تفکر خالقان

مدیریت حل

کد مصاحب شونده

اسچنگل و هيکاران 1220

I16
I12, I5, I14, I2,
I11 I02
I10, I9, I1, I13,
I11 I12
I10, I9, I1, I13,
I11 I25
I2, I6, I10,
I20 I10
I10, I6, I5, I1,
I7 I29
I13, I14, I15
I19
I12, I5, I14, I2,
I11 I15
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درک سیستم های سیاسی و

I10, I9, I1, I13,
I11 I12

ارائ مشاوره و مهارتهای

I10, I6, I5, I1,
I7 I02

دولتی
مشاوره ی

I13, I14, I15

انريی

I16
I12, I5, I14, I2,
I11 I25

محیط کار بهره ور
تعریف
کارکنان

موفقیت

برای

I10, I9, I1, I13,
I11 I20

انعطاف پذیری
رفتار بی طرفان
مدیریت
تضاداثربخش

توانایی قضاوت

نصرالهی 94

کنار آمدن با ابهامات

اقدام مسئوالن بجای سرزنش
در خارج

خجست پور 2096

سازنده

I10,
10I I20
I10, I6, I5, I1,
29 I I7

دانش فرهنگ ها

در خارج

19I
خجست پور 2096

مهارت
تاثیرگذاری

سخنوری

I10, I8, I1, I3,
11 I I4
I10, I8, I1, I3,
16 I I4

فکر و عيل استراتژی
سخنوری

I2,

I13, I14, I15

ارتباط شفاهی مؤثر
تيایل قوی برای کارکردن

I10, I8, I1, I3,
11 I I4
I6,

مهارتهای زبان خارجی
ارتباطات

I13, I14, I15
I15
I 2 I13, I14,
I15 I10
I12, I5, I14, I2,
I11 I10

قاطعیت

تيایل قوی برای کارکردن

I10, I8, I1, I3,
I4 I29
I6, I8, I10, I17,
I4 I11
I10, I6, I5, I1,
I7 I14

اشرفی 96

I2, I6, I10, I20
19I
I10, I6, I5, I1,
20I I7
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مذاکره مؤثر

1 I I13, I14, I15

کارکردن مؤثر با مدیران باال

I12, I5, I14, I2,
9 I I11

دست
ظرفیتسازی برای یادگیری
تفویض
اختیار

توانيندسازی

کافين  1221وتن و
کيرون 1222

توسع کارکنان

I13, I14, I15

تفویض اختیار
الهام

بخشیدن

I15
بهدیدگاه

I12, I5, I14, I2,
I11 I5

مشترک
توانایی اجتياع سازی
مهارتتیيی

تیمسازی

ویلسون  1224و کریيی
2092

مشارکت در پرويهها
کار مؤثر در تیمها
گروهی
رهبری دیگران
نگاه ب

تغییرات ب عنوان

تغییر دادان
سازگاری با تغییرات
اجازه دادن ب افراد چ کسی

کافين  1221وتن و
کيرون 1222

ساختن ارزشهای اخالقی
تجرب کار در خارج
سازگاری

تنظیم
خانواده

صحیح

مصاحب
وضعیت

I12, I5, I14, I2,
I11 I11
I10, I9, I1, I13,
I11
I13, I14, I15 I5

را باید راضی کنند

تنوعپذیری فرهنگی

I10, I9, I1, I13,
I11 I11
I6, I8, I10, I17,
I4 I22
I10, I8, I1, I3,
I4 I29
I6, I8, I10, I17,
I4 I20
I10, I6, I5, I1,
I7 I26
I13, I14, I15 I5

فرصت
هدایت تغییر
مثبت

I12, I5, I14, I2,
I11 I12
I10, I9, I1, I13,
I11 I19
I10, I6, I5, I1,
I7 I12

I12, I5, I14, I2,
I11 I9
I12, I5, I14, I2,
I11 I02
I12, I5, I14, I2,
I11 I20
I10, I9, I1, I13,
I11 I5
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سازگاری با محیط کسب و

I6, I8, I10, I17,
I4 I11

کار

I12, I5, I14, I2,
I11 I2
I10, I9, I1, I13,
I11 I16

سازگاری با تفاوتهای زمانی
بکارگیری
تکنولويی

مهارتهای رایان ای
بکارگیری

تکنولويی

مصاحب

اطالعات در تصيیمگری
نگرش مثبت ب

الءامات

I10, I9, I1, I13,
I11 I0

مدیریتی
ترسیم چشم انداز
بکارگیری

استخدام با دقت

الءامات
مدیریتی

I13, I14, I15 I2

مصاحب
توانایی فنی قوی
ریسك
مهارتهای بهرهبرداری از
فضا

اشتراو ،وکوربین در اثر2990با تدوین روالهای کتا

I6, I8, I10, I17,
I4 I6
I12, I5, I14, I2,
I11 I9
I10, I9, I1, I13,
I11 I0
I10, I9, I1, I13,
I11 I2
I6, I8, I10, I17,
I4 I1

کشف نظری دادهبنیاد

( )2952س فن کدگذاری پیشنهاد دادند :کدگذاری باز کدگذاری محوری وکدگذاری
انتخابی و سپس دیگر مقول ها را ب آن ربط میدهند .این مقول های دیگر عبارتند از:
شرایط علّی زمین ای محیطی پدیده محوری راهبردها و پیامدهای مربوط .
شرایط علّی :مقول هایی (شرایطی) هستند ک مقولۀ اصلی را تحت تأثیر قرار میدهند
و ب وقوع یا گسترش پدیده مورد نظر میانجامد.
مقولۀ اصلی (محوری) :پدیدۀ اصلی(هست ) مورد مطالع  .پدیده مورد نظر ایده و فکر
محوری حادث اتفاق یا واقع ای است ک جریان کنشها و واکنشها ب سوی آن رهنيون
میشوند تا آن را اداره کنترل و یا ب آن پاسخ دهند.
راهبردها :راهبردها مبتنی بر کنشها و واکنشهایی برای کنترل اداره و برخورد با
پدیده مورد نظر هستند .راهبردها مقصود داشت هدفيند است و ب دلیلی صورت میگیرد.
هيواره شرایط مداخل گری نیء حضور دارند ک راهبردها را سهولت میبخشند یا آن را
محدود میسازند.
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پیامدها :نتایجی ک در اثر راهبردها پدیدار میشود .پیامدها نتایج و حاصل کنشها و
واکنشها هستند .پیامدها را هيواره نيیتوان پیشبینی کرد و الءاما هيانهایی نیستند ک
افراد قصد آن را داشت اند.
بستر(زمین ) :بستر یا زمین مجيوع مشخص های ویژهای است ک ب پدیده موردنظر
داللت میکند؛ یعنی محل حوادث و وقایع متعلق ب پدیده .بستر نشانگر مجيوع شرایط
خاصی است ک در آن راهبردهای کنش و واکنش صورت میپذیرد .استفاده از
کدگذاری انتخابی و خلق نظری استراوش کوربین کدگذاری انتخابی را ب هيراه
کدگذاری باز و محوری این گون تشریح میکنند :در کدگذاری باز تحلیلگر ب پدید
آوردن مقول ها و ویژگیهای آنها میپردازد و سپس میکوشد تا مشخص کند ک چگون
مقول ها در طول بعدهای تعیینشده تغییر میکنند .در کدگذاری محوری مقول ها ب طور
نظاممند بهبود یافت و با زیرمقول ها پیوند داده میشوند.
با این حال اینها هنوز مقول های اصلی نیستند ک در نهایت برای تشکیل یك آرایش
نظری بءرگتر یکپارچ شوند بطوریک نتایج تحقیق شکل نظری پیدا میکند کدگذاری
در حقیقت فرآیند یکپارچ سازی و بهبود مقول ها است.
در پژوهش حاضر مصاحب های ضبطشده پس از پیادهسازی با استفاده از روش
تحلیل محتوا بصورت سطر ب سطر بررسی مفهومپردازی مقول بندی و سپس بر اسا،
مشابهت ارتباط مفهومی و خصوصیات مشترک بین کدهای باز مفاهیم و مقوالت طبق ای
از مفاهیم مشخص شدند .در شکل شش مقول ای ذیل شامل اطالعات کدهای باز
مقول های فرعی و مقول های مربوط ب شرایط علی زمین ای محیطی پدیده محوری و
راهبردها و پیامدهای مربوط ارائ شده است.
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شکل  .4الگوی پارادايمي مستخرج از رهيافت نظاممند (اشتراوس و كورببن)

اعتبارسنجي الگوي پارادایمي :روایی و پایایی الگوی پارادایيی :باتوج ب مفاهیم
ذکر شده دراین پژوهش از روش اجياع س سوی (اجياع دادهها اجياع پژوهشگران و
اجياع تئوریها و اجياع روششناسی) بهره بردیم.
روشهای مثلثسازی برای تحقیقات کیفی عبارتانداز :الف) مثلثسازی منابع
دادهها :ب استفاده از منابع متعدد دادهها درمطالع مانند مصاحب باپرستاران و بیياران
پیرامون یك موضوع یکسان اطالق میشود) .مثلثسازی محقق :بکار گرفتن بیش از
یك پژوهشگر برای جيع آوری تجءی تحلیل یا تفسیر دادهها میباشد .ج) مثلثسازی
نظری تئوری :استفاده از دیدگاههای متعدد برای تفسیر دادههاست .د) مثلثسازی روش:
استفاده از روشهای متعدد برای جيعآوری دادهها مانند مصاحب و مشاهده است (اسکریم
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و بچين  )1221در این پژوهش در مثلثسازی منابع :دادهها عالوه بر مصاحب با مدیران
نخبگان صنعت مترو از نظر اساتید راهنيا و مشاور استفاده گردید در مثلثسازی محقق:
استفاده از نظرات اساتید راهنيا و مشاور از چند تحلیلگر آماری هم در بخش کیفی و هم
در بخش کيی بهره بردهایم .در مثلثسازی نظری ها و تئوریها :ب دلیل اینک مبانی نظری
پژوهش مءبور از پتانسیل قوی برخوردار بوده است اهم از نظریات تئوریپردازان داخلی و
هم خارجی بهره بردهایم .در مثلثسازی روش در جيعآوری دادهها :هم از روشهای
مصاحب و مشاهده و هم از روشهای پرسشنام بهره بردهایم.
جدول .3نتايج آزمون تي تکنمونهای برای تعيين درجه تناسب الگوی پيشنهادی
میانگین مورد انتظار = 0

ردیف

آیتم

2

تطبیق

1

قابلیت

0
4
6
5

فهم

سواالت
آیا مفاهیم از دادههای بررسی شده تولید شده
است؟
آیا مفاهیم تشخیص داده میشوند و ب شکل
کلی نظاممند ب هم مرتبط شدهاند؟
آیا مقول ها ب خوبی تدوین شدهاند؟
آیا نظری چنان تبیین شده ک تغییر شرایط

قابلیت

متفاوت را در نظر بگیرد؟

تعيیم

آیا شرایط کالنتری ک ميکن است بر پدیده
موردمطالع اثر گذارد تشریح شده است؟

کنترل

آیا یافت های نظری با اهيیت ب نظر میرسند؟

انحراف

t

df

Sig.

0/50

2/162

9/46

19

2/222

0/04

2/116

22/92

19

2/222

0/55

2/000

0/51

19

2/222

0 /0

2/162

22/26

19

2/222

0 /2

2/206

22/12

19

2/222

0/54

2/006

9/54

19

2/222

میانگین

معیار

نتایج جدول فوق نشان میدهد .2:تطبیق :در تطبیق آماره  tمحاسب شده ( )9/46در
سطح  2522معنادار است .مقایس میانگین این جء از الگو ( )0/50با میانگین مورد انتظار
نشان میدهد ک تطبیق الگو ازنظر متخصصان دارای اعتبار است و با اطيینان  99درصد
مورد تأیید قرار گرفت است .1.قابلیت فهم :در قابلیت فهم بودن الگو آماره  tمحاسب شده
( )22/92در سطح  2/22معنادار است .مقایس میانگین این جء از مدل ( )0/26با میانگین
مورد انتظار نشان میدهد قابلیت فهم بودن الگو ازنظر متخصصان دارای اعتبار است و با
اطيینان  99درصد مورد تأیید قرارگرفت است .در رابط با سؤاالت قابلیت فهم آماره t
محاسب شده برای هر دو سوال در سطح  2/22معنادار و میانگین مشاهدهشده در هر یك از
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این دو سوال از میانگین مورد انتظار ( )0باالتر است؛ لذا ازنظر متخصصان جء قابلیت فهم
مدل محسو میشود .0.قابلیت تعيیم :در قابلیت تعيیم بودن الگو آماره  tمحاسب شده
( )22501در سطح  2522معنادار است .مقایس میانگین این جء از الگو ( )0526با میانگین
مورد انتظار نشان میدهد قابلیت تعيیم بودن الگو از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با
اطيینان  99درصد مورد تأیید قرار گرفت است .در رابط با سؤاالت قابلیت تعيیم آمارهt
محاسب شده برای هر دو سوال در سطح  2522معنادار و میانگین مشاهدهشده در هر یك از
این دو سوال از میانگین مورد انتظار ( )0باالتر است؛ لذا ازنظر متخصصان جء قابلیت
تعيیم الگو محسو

میشود .4.کنترل :در کنترل الگو آماره  tمحاسب شده ( )9554در

سطح  2522معنادار است .مقایس میانگین این جء از مدل ( )0554با میانگین مورد انتظار
نشان میدهد قابل کنترل بودن الگو از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با اطيینان 99
درصد مورد تأیید قرار گرفت است .در رابط با سواالت کنترل آماره tمحاسب شده برای
هر دو سوال در سطح  2522معنادار و میانگین مشاهدهشده در هر یك از این دو سوال از
میانگین مورد انتظار ( )0باالتر است؛ لذا ازنظر متخصصان جء کنترل الگو محسو
میشود.

بحث و نتیجهگیری
یکی از روشهایی ک می تواند ب مثاب پلی بین دو پارادایم گذشت و آینده نقش اساسی
ایفا کند .روش نظری داده بنیاد است .روشی ک با استفاده از استقرا و بر اسا ،دادههای
واقعی و کیفی ب خلق و ایجاد نظری میپردازد .این روش با شکستن قالبهای محدود
گذشت ک غالبا ب آزمونهای نظری های مستفاد از قیا ،اکتفا میکرد .خود ب نظری سازی
میپردازد .هيانطور ک پیشتر اشاره شد اشتراو ،و کوربین س فن کدگذاری در این نظری
را پیشنهاد دادند :کدگذاری باز کدگذاری محوری وکد گذاری انتخابی و سپس دیگر
مقول ها را ب آن ربط میدهند .این مقول های دیگرزعبارتند از :شرایط علّی زمین ای
محیطی پدیده محوری راهبردها و پیامدهای مربوط .
شرایط علّی :در این پژوهش نبود برنام های منسجم برای مهارتیابی مدیران قوانین و
مقررات (نامناسب) دغدغ های معیشتی و مالی از جيل شرایط علی بودند ک با نظر
خبرگان اساتید راهنيا و مشاور احصا گردیدند.
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مقولۀ اصلی(محوری) :در این پژوهش ابعاد مهارتهای مدیریتی مدیران ک شامل :بعد
فردی (خودآگاهی مدیریت استر ،مدیرت حل اثربخش مسئل ) بعد میانفردی (مهارت
ارتباطات سازنده مهارت انگیءش اثربخش مهارت تأثیرگذاری مهارت مدیریت تضاد)
بعد گروهی شامل مؤلف های (مهارت تفویض اختیار مهارت تیيی مهارت هدایت تغییر
مثبت بکارگیری تکنولويی بکارگیری الءامات مدیریتی) ب عنوان مقول محوری پژوهش
معرفی گردیدند.
راهبردها :دراین پژوهش مواردی از قبیل :تشکیل تیم تخصصی جهت تهی
استانداردهای مهارتهای مدیرتی مدیران در واحد منابع انسانی شرکت ارزیابی مستير
استانداردهای مهارتی تهی شده استفاده بهین از استاندارهای مهارتی تهی شده برای تدوین
استانداردهای آموزشی و تدوین برنام عيلیاتی(تعیین روشها و ابءارها) اجرای برنام ب
عنوان راهبردهای مبتنی بر کنترل یا اداره و برخورد با پدیده مورد نظر بودند ک با نظر
خبرگان و اساتید راهنيا و مشاور احصا گردیدند و هچنین ویژگیهای فردی مدیران و
جایگاه یا منءلت اجتياعی ایشان در بین کارکنان ب عنوان شرایط محیطی مشخص
گردیدند.
پیامدها :دراین پژوهش مواردی از قبیل :ایجاد تعامالت اجتياعی مناسب بین مدیران و
محیطهای آکادمیك تعیین جایگاه واقعی و نظاممند کردن مهارتها در سازمانها توسع
حرف ای و ارتقای سطح مهارتی مدیران سازمانها توسع و ب کارگیری تجار

و دانش

کسب شده مدیران در مواجه با مسائل و مشکالت فراهم نيودن زمین ارتقای عليی
تخصصی و بروزرسانی اطالعات کسب مهارتهای جدید و توانيندسازی مدیران ایجاد
عالق و تيایل ب یادگیری دانش روز توسط مدیران و تدوین سیاست در جهت اصالح
نظام و ساختار آموزشی ب منظور ایجاد یك ساختار مهارتمحور و بهبود کیفیت
مهارت های اکتسابی مدیران از جيل پیامدهای مهم رهیافت نظاممند بودند ک با نظر
خبرگان و اساتید راهنيا و مشاور احصا گردیدند.
بستر(زمین ) :در پژوهش حاضر با توضیحات اشاره شده مواردی از قبیل :ارتقا سطح
دانش بینش و مهارتهای مدیریتی مدیران بروزسازی دانش و توانایی مدیران در سازمان
در انجام وظایف محول ارتقا مهارتهای شغلی کارآیی و اثربخشی مدیران کيك ب
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مدیران برای برنام ریءی ارتقا و رشد مهارتهای مدیریتی کيك ب مدیران برای تبدیل
سازمان خویش ب یك سازمان پویا و اثربخش ب عنوان شرایط زمین ای شناخت شدند
امروزه دانش مدیریت ( البت ن علم مدیریت ) موضوع و مفهومی نیست ک بتوان با
مطالع چند کتا و گذراندن چند دوره آموزشی یا حتی دورههای دانشگاهی ب آن
دانش واقف گردید .از این رو با هیچ یك از مباحث عليی دیگر تحت هیچ شرایطی قابل
قیا ،نيیباشد .چرا ک اگر اینگون نبود افرادی چون استیو جابء

2

جك ولش  1ب عنوان

برترین مدیران قرن بیستم و یا لری پیج  0از بنیانگذاران و مدیرعامل موفق شرکت گوگل
بعنوان برترینهای حوزه مدیریت در دنیا شناخت نيیشدند و در کنار آنها هي افرادی ک
در پست مدیریت نشست اند در رست مدیران برتر دنیا قرار میگرفتند .ارزشیابی هر فردی
در یك سازمان (البت سازمانهای هوشيند و بالغ) بر اسا ،معیارها و شاخصهایی چون
عيلکرد گذشت فعالیتهای انجام شده اثرات مثبت یا منفی و ب عبارتی با رزوم خویش

مورد سنجش قرار میگیرد .و هیچ کسی نيیتواند بدون داشتن "دانش" "استعداد"
"توانيندی" و "مهارت" در مورد فرد دیگری اظهار نظر نياید .بر هیچ کس در سازمانها

پوشیده و قابلانکار نیست در سازمانی ک تحقق اهداف سازمان با درک عيیقتر شرایط
کشور محقق میگردد داشتن مهارت و هيچنین تجرب موفق و دانش روز مدیریت جء
الینفك رسیدن ب تعالی و رشد و بالندگی است.
-2نتایج حاصل از این پژوهش با نتایح حاصل از پژوهش ویلیام و هيکاران ()1222
ک در آن مهارتهای ارتباطی تصيیمگیری و مشکلیابی (حل مسئل ) را اولویتهای اول
تا سوم مهارت های مدیران اعالم کرده بود تفاوت دارد نتایج حاصل از این پژوهش نتایج
حاصل از پژوهش برهام و هيکاران ( )1222را تأیید میکند ک در آن عالوه بر
مهارتهای پای ای هيچون مهارتهای ارتباطی سازگاری مدیریت استر ،و...
مهارتهای دیگری را نیء برای مدیران آینده ضروری دانست اند ک از جيل آنها ب
مهارتهای رایان ای و اینترنت اشاره کرده بود -0 .نتایج حاصل از این پژوهش نتایج
حاصل از پژوهش اولوریسید ( )1222را تأیید میکند ک در آن وی تأثیر مهارتهای
ارتباطی انگیءشی تصيیم گیری و حل مسئل را برای مدیران میانی دانشگاه آزمون می
1. Steve Jobs
2. Jack Welch
3. Larry Page
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کند -4 .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش خانگ مطابقت داشت
بطوریک در آن وی مدلی مبتنی بر  0مهارت برای مدیران سطح اول معرفی و آزمون نيود
کوتاه سخن آنک بررسی مدلهای گذشت خارجی مانند مدل کاتء )2924( 2یائو و
5
اسکولی )2901( 1کنتء)2904( 0کیو و وانگ )1220(4بیهام و هيکاران )1221(6گریفین
 1221نشان میدهد ک مهارتهای کيتری بررسی و مهارتهای دیگر را نادیده گرفت اند
و یا طبق بندی کلی ارائ شده است .در این پژوهشها مدلی جامع ک در برگیرنده ابعاد و
مؤلف های مختلف باشد و بررسی هي جانب ای از پژوهشهای متنوع انجام داده باشد تا
کنون ارائ نشده است .در پژوهشهای داخلی مانند :پژوهشهای نادریان جهرم ()2002
گودرزی و هيکاران ( )2000سبءیکاران و هيکاران ( )2091محيدی و نیکپور ()2090
و دیگران اغلب مدل کاتء مبنای پژوهشها میباشد این پژوهشگران شاخصهایی را
برای ابعاد خود ک عيدتا شامل مهارتهای ادراکی انسانی و فنی معرفی کردهاند و
تيامی مهارتها را در زیر مجيوع این چند بعد قرار دادهاند یا مهارتهای مدیریتی
کاتء و ارتباط آنها با متغیرهای دیگری را بررسی کردهاند .در حالی ک در این پژوهش ب
طور مثال مهارت حل مسئل ک در پژوهشهای این افراد ب عنوان مهارت ادراکی معرفی
شده خود ب عنوان یك مؤلف مستقل از بعدفردی معرفیشده و شاخصهایی جداگان
برای آن تعریف شده است .هيچنین پژوهشگرانی مانند مردانی ( )2009داشتن مهارت فن
مذاکره را در زیرمجيوع مهارتهای فنی آوردهاند ک در این تحقیق این مهارت ب
عنوان یك مؤلف مستقل از بعد فردی بنام مهارت ارتباطی معرفی شده است .افرادی مانند:
گودرزی و هيکاران ( )2092آهنچیان و هيکاران ( )2002و مرادی و زنجانی ( )2091نیء
مهارتهای ارتباطی را محدود ب مهارتهایی چون کالمی غیرکالمی و نوشتاری
کردهاند و یا در برخی پژوهشها این مهارتها در مجيوع مهارتهای انسانی قرار گرفت
است .مشکل عيده پژوهشهای گذشت عدم بررسی هي جانب و جامع مهارتها و
تقسیمبندی مناسب آنها است .بنابراین وج تيایء این پژوهش آن است ک تقسیمبندی
1. Katz
2. Yao & Scooli
3. Kontez
4. Kio&Wang
5. Bieham & Colobraite
6. Grifien
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جدید و دقیقتری را با بررسی ادبیات و پیشین پژوهش و ب کارگیری مدلهای مختلف و
استفاده از روش فراترکیب ک دربرگیرنده ابعاد گوناگون در سطوح مختلف باشد ارائ
.نيوده ک تا کنون ارائ نشده است
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