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چکـیده
هدف از این پژوهش بررسی نقش عشق به برند بر رفتار مصرفکننده در هتل استقالل تهران میباشد .پژوهش حاضر
ازلحاظ هدف کاربردی بوده زیرا هدف تحقيقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمينه خاص میباشد و ازنظر شيوه
گردآوری و تحليل اطالعات ،توصيفی  -همبستگی است چراکه به توصيف وضعيت متغيرها و نيز روابط ميان آنها
میپردازد .مشتریان هتل استقالل تهران در تابستان  98که با توجه به نامحدود بودنشان با کمک فرمول کوکران
تعدادشان  384نفر شد .دادهها با کمک پرسشنامه محقق ساخته تائيد شده گردآوری شدند و با استفاده از نرمافزار SPSS
و ليزرل تحليل شدند .و نتایج زیر حاصل شدند .عالقه برند بر رفتار مصرفکننده  ،لذت بردن از برند بر رفتار مصرفکننده،
شيفتگی برند بر رفتار مصرفکننده  ،پيوندهای احساسی بر رفتار مصرفکننده و وابستگی به برند بر رفتار مصرفکننده
تأثيرگذار میباشند .در ادامه پيشنهادهایی برای بهبود پژوهش ارائه شدند.

واژگـان کلـیدی :عشق به برند ،رفتار مصرفکننده ،هتل استقالل ،تهران.
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امروزه با توجه به رشد و توسعه صنعت گردشگری در کشورها ،رقابت شدیدی در این عرصه در جریان است و سازمانها و
نهادهایی گردشگری در تالش برای جذب مشتریان هر چه بيشتر بهسوی خود هستند .هتلها یکی از نهادهایی هستند که در
رقابت شدیدی با یکدیگر قرار دار ند و هرچه هتلی بهتر بوده و جلوه بهتری در دیدگاه مشتری داشته باشد ،میتواند موفقيت بيشتری
را کسب کند .در سالهای اخير توسعه رابطه مصرفکننده با برند از مسائل مهم در نظریههای برند سازی بوده است و تحقيقات بر
نوع رابطه مصرفکننده با برند مصرفیشان متمرکزشده است .انواع روابطی که میتوان بدان اشاره کرد عبارت است از :وفاداری به
برند ،تعهد به برند ،اعتماد به برند ،رضایتمندی و  ... .در بين این سازههای مختلف ،عشق به برند سازهای بسيار جدید میباشد و
تاکنون توجه زیادی به آن نشده است؛ درحالیکه این سازه باالترین درجه رابطه مصرفکننده با برند را نشان میدهد )اسمائيل و
اسپينلی.(2012،برندها نقش محوری در رفتار مصرفکننده ایفا میکنند و ایجاد روابط قدرتمند بين مشتری و برندهای منتخب آنها،
تأثير شگرفی بر رفتارهای مشتری و ترجيح برند دارد .ایجاد چنين روابط قدرتمندی در پاره ای از مواقع موجب شکل گيری
پيوندهای احساسی عميق و در نهایت عشق به برند می شود( .حاجی بابایی اسماعيل پور .)1397 ،ایجاد ارتباطات عاشقانه بين برند
و مشتری موجب می شود مشتری احساس کند برند مدنظر آنقدر مهم و منحصر بفرد است که نمیتواند آنرا با دیگر برندها
ج ایگزین کند .این احساس موجب ایجاد سرمایه ایی هنگفت برای برند خواهد شد( .تاال و آیدین )2013 ،اخيرا پيوندهای شدیدی
در رابطه با محصول ،برند و حس احساس شده از آنها شکل گرفته است که بيان کننده عشق است (یونال و آیدون .)2013 ،عشق
به برند یکی از مولفه هایی است ک ه در بخش خدمات و بخصوص صنعت هتلداری بسيار مهم و ضروری است .با توجه به ،ملموس
بودن خدمات هر چه خدمات ارائه شده به مشتری دارای کيفيت بهتری باشد ،میتواند باعث عالقه مند شدن بيشتر مشتری گردد.
در صنعت هتلداری هم این امر صدق می کند .هرچه مشتریان عالقه بيشتری به یک هتل داشته باشند ،تمایل بيشتر به استفاده از
آن هتل خواهند داشت .عشق به برند بر جنبه های مختلفی از رفتار مشتریان موثر است(.دیویس سرامک و همکاران .)2007،از
اینرو بررسی عشق به برند و تأثير آن بر ویژگی های مختلف رفتار مصرفکننده بسيار مهم است .لذا این پژوهش قصد دارد تا به
بررسی عشق به برند بر رفتار مصرفکننده بپردازد.
رابطه ميان شکست خدمات ،فعاليتهای احياء خدمات با وفاداری مشتریان در حوزه خدمات شرکتهای هواپيمایی چگونه
است؟

-2عشق به برند
عشق به برند ،درجه ایی از وابستگی عاطفی پورشور که یک مشتری راضی با یک برند خاص دارد ،عشق به برند است( .کارول
و اهویا  .) 2006،به عبارت دیگر وقتی برندی به شکلی عمل می کند که توانایی ارضای نيازهای واقعی و ملموس از طرف دیگر
داشته باشد ،میتواند به عشق تعبير کرد و اینگونه و رفته رفته مفهوم عشق برند وارد تحقيقات مصرفکننده شد( .النگنز و
همکاران .) 2014 ،مصرف کنندگان اصطالح عشق به برند را برای توصيف احساسات خود نسبت به یک برند ،به منظور نشان دادن
ارتباط عاطفی شان با آن برند به کار می برند( .اوتيرز و هریسون .)2011 ،فورنير و ميک ( )1999عشق به برند را رابطه بلندمدت
مشتری با برند تعریف کرد .رابرت ( ) 2005بيان می دارد که عشق به برند بيان کننده قوی ترین پيوند عاطفی بين مصرفکننده و
برند است( .آقازاده و همکاران ) 1394 ،برگویس و الرسن ( ) 2010عشق به برند را دیدگاهی غير منطقی در مصرف می دانند که بر
اساس آن  ،مصرف کنندگان واقعيت هایی را براساس تجربه های خود در مصرف کاال شکل می دهند.باترا و همکارانش نشان دادند
یکی از ابعاد اصلی عشق به برند ،یکپارچگی با برند خود درجه ایی را که تصویر برند با تصویر فرد از خودش مطابقت دارد ،ارزیابی
می کند ،این ارزیابی جنبه منطقی دارد( .باترا و همکاران )2012 ،عشق به برند مفهومی زیبا برای قدرت نفوذ برند یک شرکت نزد
هوادارانش میباشد  .کيفيت باال ،در دسترس بودن ،بر طرف کردن انواع خواسته های مشتری از توجه به محيط زیست گرفته تا
رنگ و زیبایی و  ...مولفه هایی هستند که موجب آن می شود یک مش تری شيفته یک برند شده و بدان عشق بورزد(.بيگ زاد و
همکاران .)1395،عشق به برند متغيری است که از مدل مثلثی استرنبرگ الهام گرفته شده که شامل شور و حرارت ،صميميت و
تعهد می شود و فراتر از رضایت خاطر مشتریان است(.زارانتونلو و همکاران .)2016،عشق به برند ،مفهومی بسيار نوین و حياتی است
که در دهه اخير توجه بسياری از صاحب نظران بازاریابی را به خود جلب کرده است .عشق به برند بيانگر رابطه ای احساسی پر شور
بين مصرفکننده و یک برند است(..مطهری نژاد و همکاران.)1393،کارول و آهوویا( )2006عشق به برند را درجه وابستگی هيجانی
احساسی که یک مصرفکننده راضی نسبت به نام تجاری خاصی دارد ،می دانند .عشق به برند رابطه ای دو جانبه  ،پویا و هدفمند
بين مصرف کنندگان و یک برند است که این رابطه دارای ویژگی های احساسی  ،شناختی و عاطفی است(.پنگ و
همکاران .)2009،عشق مردم به برند ها چنان است که در بعضی از کشورها مصرف کنندگان واقعی بعضی برند ها ،لوگوی برند
مورد عالقه ی خود را بر روی بدن خود خالکوبی میکنند مانند اپل در آمریکا و نوکيا در فنالند( .جعفرپيشه .)1391،نشانه عشق

زمانی ایجاد می شود که یک برند غير قابل تعویض  ،اما جذاب و قوی باشد .تاکيد بر برندینگ عاطفی و اینکه احساسات
مصرفکننده الزم است که ارضا شود به این منظور است که مصرفکننده عاشق یک برند شود(.مطهری نژاد و همکاران.)1393،

-1-2ابعاد عشق به برند
یافته های اخيرِ علوم اعصاب ( )2006و روانشناسیِ اجتماعی نشان میدهد که احساس عشق دو بعد دارد(آلبرت و والت
فلورنس:)2010 ،
عالقه  :با یک دید مفهومی به نظر می رسد در عشقِ بين فردی دو مفهوم عالقه و پيوند یک بعد باشند .به عالقه ،صميميت
یا وابستگی هم گفته می شود .وابستگی عموماً عنصری در نظر گرفته می شود که عالقه یا صميميت رامشخص می کند.
(هينریش و همکاران.)2006،
هوس :مصرف کنندگان لزوماً همۀ برندها را هوس ندارند .به عقيدۀ تامسون و همکارانش ( )2005افراد فقط با تعداد کمی از
برندها روابط احساسی شدید و دیرپا برقرار میکنند  .هوس برند همان شور ،شيدایی یا حتی عقدۀ یک مصرفکننده نسبت به یک
برند است( .آلبرت و همکاران.)2010،

-2-2ویژگی های عشق به برند

-3-2پیشایندهای عشق به برند
(آلبرت و همکاران )2008،پيشایندهای عشق به برند را به شرح زیر بيان نموده اند؛ هویت برند ،تصویر برند ،اعتماد به برند

-4-2پیامدهای عشق به برند
پيامدهای عشق به برند از دیدگاه (فولرتون )2005 ،به شرح زیر میباشند؛ تعهد به برند ،تمایل به پرداخت اضافه بها ،تبليغات
شفاهی مثبت ،وفاداری به برند

-3رفتار مصرفکننده
رفتار مصرفکننده بطور چشمگيری در دهه گذشته تغيير یافته است .امروزه ،مصرف کنندگان میتوانند انواع محصوالت
سفارشی ،از کفش های ورزشی گرفته تا کامپيوترها را به صورت آنالین سفارش دهند .بسياری از آنها به جای خرید روزنامه ها ،به
وب سایت های آنها مراجعه کرده و اطالعات کافی را از منابع مختلف دریافت می نمایند .واژه رفتار مصرفکننده برای اشاره به
رفتارهای مصرف کنندگان در راستای جستجو ،خرید ،مصرف ،ارزیابی و دور ریختن کاال ،و خدمات مورد نياز به کار می رود .رفتار
مصرفکننده به مطالعه چگونگی تصميم گيری افراد برای صرف منابع موجود خود (زمان ،پول ،تالش) ،در اقالم مرتبط با مصرف
میپردازد .واژه رفتار مصرفکننده به بررسی و توصيف دو نهاد مصرفی مختلف میپردازد که عبارتند از :مصرفکننده شخصی و
مصرفکننده سازمانی .مصرفکننده شخص ی ،کاالها و خدمات را برای مصرف شخصی ،خانوادگی و یا دادن هدیه به دوستان،
خریداری می کند( .شيفمن و کانوک .)2018 ،به مطالعه کليه فرایندهای انتخاب ،استفاده ،کنارگذاری محصوالت ،خدمات ،تجارب
ویا ایده ها توسط افراد ،گروه ها و سازمانها به منظورارضای نيازها و نيز بررسی عواقب و تاثيرات این فرایندها بر مشتری و جامعه
می پردازد .این شيوه نگرش به رفتار مصرف کننده ،وسيع تر از نگرش سنتی است.در نگرش سنتی رفتار مصرف کننده ،توجهات
عمدتا بر خریدار و پيش زمينه های بالفصل و نتایج فرایند خرید کاال متمرکز بود(.هاوکينز و همکاران.)1385 ،
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پنج ویژگی عشق به برند توصيف می گردد (کارول و آهوویا :)2006 ،عالقه نسبت به برند ،وابستگی به برند ،ارزیابی مثبت
نسبت به برند ،هيجان و احساس مثبت در پاسخ به یک برند ،اظهار عشق نسبت به آن برند

-4مبانی نظری پژوهش
علی نژاد و همکارانش ( )1398چارچوبی را برای عشق به برند در ميان مصرف کنندگان ایرانی ارائه نمودند .در این پژوهش از
روش تحليل کيفی استفاده شد .نمونه آماری را  106مصرفکننده تشکيل دادند .تحليل دادهها با کمک تحليل تم ،صورت گرفت.
نتایج نشان داد هویت برند ،اعتماد به برند و تصویر برند بعنوان پيشانيدهای عشق به برند شناخته شدند و نيز تعهد به برند ،وفاداری
به برند ،تبليغات شفاهی و ميل به پرداخت اضافه بها به عنوان پيام دهای عشق به برند شناخته گردیدند.تقدیر و همکارانش ()1396
نقش هویت پذیری و عشق به برند را در هتلها ی پنج ستاره مشهد بررسی کردند .این پژوهش ازنظر هدف از نوع کاربردی و
ازنظر روش ،توصيفی -پيمایشی بود .جامعه آماری آنرا مشتریان هتلهای مشهد در سال  96تشکيل دادند که نمونه ایی  384نفری
به روش نمونه گيری تصادفی طبقه ایی با کمک جدول مورگان از آن انتخاب شد .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد
استفاده شد .دادهها ی گردآوری شده با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار ليزرل تحليل شدند .نتایج نشان داد که
هویت پذیری بر عشق به برند تأثير مستقيم و معناداری داشته و عشق به برند بر وفاداری.فرازمند و همکارانش ( )1396تأثير عشق
3

سال پنجم ،شماره (7پیاپی ،)27 :آذر  ،1399جلد یک
4

به برند و مولفه های آنرا بر وفاداری بررسی نمودند .این پژوهش ،از نوع توصيفی -پيمایشی بود .جامعه آماری آنرا دانشجویان
استفاده کننده از تلفن همراه در دانشگاه مالیر تشکيل دادند که  341نفر از آنان به روش تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب شدند.
جهت گردآوری دادهها از دو پرسشنامه محقق ساخته عشق به برند ود وفاداری مشتریان استفاده شد .دادههای گردآوری شده با
کمک رگرسيون خطی ساده ،آزمون کولموگروف  -اسميرنوف و آزمون دوربين و استون تحليل شدند .نتایج نشان داد که عشق به
برند و تجربه مثبت بر وفاداری به برند تاثيرگذار است .بيک زاد و همکارانش ( )1395تأثير عشق به برند ،شخصيت برند و وفاداری
برند را بر تبليغات دهان به دهان بررسی کردند .جامعه آماری آنرا مصرف کنندگان جوان لباس های مد شده در استان آ  -شرقی
تشکيل دادند که  198نفر از آنان با روش نمونه گيری خوشه ایی بعنوان نمونه انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه
استاندارد استفاده شد .دادهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری SPSS ،و ليزرل تحليل شدند .نتایج نشان داد که عشق به
برند مهمترین عامل تاثيرگذار بر تبليغات دهان به دهان در ميان خریداران بوده است .رحيم نيا و همکارانش ( )1395تأثير عشق به
برند را بر قصد خرید بواسطه وفاداری به برند بررسی نمودند .در این پژوهش الگویی از روابط برند بررسی شد .همجنين مسيرهایی
که عشق به برند بر قصد خرید تأثير داشت شناسایی شدند .مریخ نژاد اصل و وظيفه دوست ( )1394عشق به برند و تأثير آن بر
وفاداری به برند و ارتباطات شفاهی را بررسی نمودند .در این مطالعه ،تأثير متغيرهای محصوالت لذت گرا ،تصویر برند و اشتياق
برند بر عشق به برند بررسی شد و نيز عشق به برند بعنوان متغير تاثيرگذار بر وفاداری برند و ارتباطات شفاهی مورد بررسی قرار
گرفت .نمونه آماری آنرا  352نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی تشکيل دادند .دادهها به روش پيمایشی
گردآوری شدند .برای تحليل دادهها از تکنيک مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان داد محصوالت لذت گرا تأثير
معنی داری بر عشق به برند ندارند ،همچنين باعث کاهش وفاداری برند می شود .تصویر برند تأثير مثبت بر روی عشق به برند
دارد .اشتياق برند تأثير معنی داری بر عشق به برند ندارد ،اما باعث افزایش ارتباطات شفاهی می شود .همچنين عشق به برند ،تأثير
مثبت و معنی داری روی وفاداری برند و ارتباطات شفاهی دارد .آقازاده و همکارانش( )1394پيشانيدها و پيامدهای کليدی عشق به
برند را در خریداران گوشی تلفن همراه در تهران بررسی نمودند .جامعه آماری آنرا خریداران گوشی تلفن همراه در تهران تشکيل
دادند که  379نفر از آنان بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .دادها با کمک
مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار  PLSتحليل شدند .نتایج نشان داد که احساس سورئاليستی خریدار ،برند ،خودانگاره و
تصویر برند از پيشانيدهای کليدی عشق به برند خریداران گوشی تلفن همراه میباشد .شيرخدایی و نبی زاده ( )1392تأثير عشق به
برند را بر وفاداری مصرفکننده بررسی کردند .جامعه آماری آنرا مشتریان محصوالت مصرفی ،مراکز خرید و فروشگاههای منتخب
در شهرستآنهای ساری ،بابلسر و بابل تشکيل دادند که  295نفر از آنان به روش نمونه گيری خوشه ایی انتخاب شدند .نتایج این
پژوهش نشان داد که عشق به برند بر تعهد به برند و تعهد به برند بر وفاداری به برند اثر مستقيم دارد .هانگ ( )2019نقش برند و
فناوری های اطالعاتی را در محيط های خریدهای خرده فروشی مجا زی بررسی کرد .مطالعه حاضر یک آزمایش را جهت ارائه
شواهد مربوط به تفاوت در اثرات تقویت عشق به برند بين محيط خرید انجام داده است .عالوه بر این ،این مطالعه مکانيسم روانی
شکل گيری عشق به برند را روشن می سازد .نتایج تحقيق ممکن است به خرده فروشان الکترنيکی و مدیران برندهای آنالین
کمک تا فناوری مناسب برای شکل دادن به عشق به برند و ایجاد یک تجربه شبيه سازی آنالین موثر انتخاب کند .نيک هاشمی و
همکاران ( )2019نقش تجربه برند و عشق به برند را بر مشتریان بررسی کردند .یک معيار چند بعدی جامع را بعنوان «تجربه برند
خرده فروشی» معرفی نمودند .هدف این پژوهش یک مدل مفهومی است که رابطه بين تجربه برند خرده فروشی و رفتارنهایی
مشتریان (تمایل به خرید بيشتر ،تبليغات دهان به دهان و قصد خرید مداوم) در صنعت خرده فروشی را بررسی نمود .همچنين
تالش این پژوهش ،معرفی نقش ميانجی عشق به برند در مد ل پيشنهادی است .یافته های این پژوهش نشان میدهد که رابطه
غير خطی بين تبليغات دهان به دهان و تمایل به خرید بيشتر و تبليغات دهان به دهان با قصد خرید وجود دارد .همچنين بين
تجربه برند و تبليغات دهان به دهان رابطه وجود دارد و همچنين عشق به برند میتواند به بهبود در رفتار مصرفکننده تأثير دارد.
آچمپانک و اسميرنوا ( )2018رابطه بين عشق به برند و وفاداری به برند را بررسی کردند .در این پژوهش ،تحليل عمقی ادبيات
مربوط به مصرف برند لوکس ،عشق به برند و وفاداری به برند صورت گرفت و فرضيه هایی تحليل شدند .نتایج اصلی این پژوهش؛
وجود رابطه بين عشق به برند و وفاداری به برند میباشد .چامانيتا ( )2015تأثير عشق به برند و شخصيت برند را بر تبليغات دهان
به دهان در بين مشتریيان جوان برندهای مد لباس بررسی نمودند .در حالت کلی ،برندهای محصوالت مد در مقایسه با دسته بندی
محصوالت دارای معا نی نمادین هستند .رفتارهای مصرف بيانگر تمایل به داشتن مارک های خاص به عنوان ابزاری برای دستيابی
به وضعيت و تحقق هدف ،میباشند .میتوان گفت مصرف کنندگان بيشتر به آگاهی بيشتر رسيده و مشتاق هستند که خود را با
روندهای اخير به روز کنند.

-5روش شناسی پژوهش
-1-5روش پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی بوده زیرا هدف تحقيقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمينه خاص میباشد و
ازنظر شيوه گردآوری و تحليل اطالعات ،توصيفی -همبستگی است چراکه به توصيف وضعيت متغيرها و نيز روابط ميان آنها
میپردازد .مشتریان هتل استقالل تهران در تابستان  98که با توجه به نامحدود بودنشان با کمک فرمول کوکران تعدادشان 384
نفر شد .دادهها با کمک پرسشنامه محقق ساخته تائيد شده گردآوری شدند و با استفاده از نرمافزار SPSSو ليزرل تحليل شدند.

 -2-5فرضیات پژوهش
.1
.2
.3
.4
.5

عالقه به برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.
لذت بردن از برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.
شيفتگی به برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.
پيوندهای احساسی به برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.
وابستگی به برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.

-1-6آزمون های نیکویی برازش مدل با استفاده از شاخص های برازش
در تجزیه تحليل استنباطی ،می بایست با استفاده از آزمون تحليل عاملی تایيدی روایی سازه را مورد آزمون قرار دهيم .آزمون
x2

برازندگی در تحليل تایيدی و مسير ،شاخص  ،RMSEAیا جذر برآورد واریانس خطای تقریب کمتر از هشت درصد شاخص
کمتر از سه و ( )GFH,CFL,IFI,NNFIباالتر از  90درصد میباشد .مقدار ( )T-Valueضرایب معنی داری هر متغير نيز بزرگتر
از  1.96و کوچکتر از  - 1.96باشد ،مدل از برازش خوبی برخوردار است یا به عبارتی تقریبی معقولی از جامعه برخوردار میباشد.
از آنجا که در این بخش ،خروجی نرمافزار بدون تغيير آورده شده است ،قبل از مشاهده خروجی نرمافزار ،جهت شناسایی عالئم
اختصاری متغيرهای مکنون و مشاهده ای ،جدول زیر ارائه شده است.
𝑓𝑑

جدول ( :)1راهنمای شناسایی عالئم اختصاری متغیرهای مدل
سوال عالمت اختصاری
شاخص
interest
4-1
عالقه برند
Pleasure
8-5
لذت بردن از برند
Fascination
12-9
شيفتگی برند
link
پيوندهای احساسی 15-13
Dependency 20- 16
وابستگی به برند
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-6تحلیل یافته ها

پس از تعيين مدل های اندازه گيری به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقيق و همچنين اطمينان یافتن از وجود یا عدم وجود
رابطه علی ميان متغيرهای تحقيق و بررسی تناسب دادهها ی مشاهده شده با مدل مفهومی تحقيق ،فرضيه های تحقيق با استفاده
از مدل معادالت ساختاری نيز آزمون شدند .نتایج آزمون فرضيه ها در نمودار منعکس شده اند.
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نمودار ( :)1اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد

نمودار ( :)2اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنی دار

همانطور که در قسمت قبلی ثابت کردیم ،از آنجایی که توزیع ما نرمال تشخيص داده شد (نتایج آزمون کولموگروف -
اسميرنوف) با استفاده از نرمافزار ليزرل ،همبستگی متغيرها آزمون شده است .برای بررسی رابطه علی بين متغيرهای مستقل و

6

وابسته و تائيد کل مدل از روش تحليل مسير ا ستفاده شده است .تحليل مسير در این پژوهش با استفاده از نرمافزار LISREL8.5

انجام شده است.

-2-6آزمون فرضیات پژوهش
همانطور که در قسمت قبلی ثابت کردیم ،از آنجایی که توزیع ما نرمال تشخيص داده شد (نتایج آزمون کولموگروف -
اسميرنوف) با استفاده از نرمافزار ليزرل ،همبستگی متغيرها آزمون شده است .برای بررسی رابطه علی بين متغيرهای مستقل و
وابسته و تائيد کل مدل از روش تحليل مسير استفاده شده است .تحليل مسير در این پژوهش با استفاده از نرمافزار LISREL8.5
انجام شده است .نتایج حاصل از خروجی های ليزرل نشان میدهد که نسبت مجذور کای به درجه آزادی کمتر از سه است و سایر
شاخص های برازندگی برازش مدل را مورد تائيد قرار می دهند .جدول زیر ضریب معناداری و نتایج فرضيه های مطرح شده را به
طور خالصه نشان میدهد.
معناداری
12.32
10.43
10.09
10.55
13.39

نتيجه
تائيد
تائيد
تائيد
تائيد
تائيد

در فرضيه شماره  1پژوهش ادعا شده بود که عالقه برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است که تجزیه تحليل آماری بين این
دو نشان میدهد با توجه به جدول() 2؛ عدد معنی داری مسير مابين دو متغير بزرگتر از  1.96میباشد ،از این رو این فرضيه مورد
تائيد قرار می گيرد  .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت میباشد این اثر مستقيم میباشد.
در فرضيه شماره  2پژوهش ادعا شده بود که لذت بردن از برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است که تجزیه تحليل آماری
بين این دو نشان میدهد با توجه به جدول()2؛ عدد معنی داری مسير مابين دو متغير بزرگتر از  1.96میباشد ،از این رو این فرضيه
مورد تائيد قرار می گيرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت میباشد این اثر مستقيم میباشد.
در فرضيه شماره  3پژوهش ادعا شده بود که شيفتگی برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است که تجزیه تحليل آماری بين
این دو نشان میدهد با توجه به جدول()2؛ عدد معنی داری مسير مابين دو متغير بزرگتر از  1.96میباشد ،از این رو این فرضيه
مورد تائيد قرار می گيرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت میباشد این اثر مستقيم میباشد.
در فرضيه شماره  4پژوهش ادعا شده بود که پيوندهای احساسی بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است که تجزیه تحليل آماری
بين این دو نشان میدهد با توجه به جدول()3؛ عدد معنی داری مسير مابين دو متغير بزرگتر از  1.96میباشد ،از این رو این فرضيه
مورد تائيد قرار می گيرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت میباشد این اثر مستقيم میباشد.
در فرضيه شماره  5پژوهش ادعا شده بود که وابستگی به برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است که تجزیه تحليل آماری
بين این دو نشان میدهد با توجه به جدول()3؛ عدد معنی داری مسير مابين دو متغير بزرگتر از  1.96میباشد ،از این رو این فرضيه
مورد تائيد قرار می گيرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت میباشد این اثر مستقيم میباشد.
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جدول ( :)2نتایج فرضیه ها
استاندارد
فرضيه ها
0.81
عالقه برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.
0.87
لذت بردن از برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.
0.95
شيفتگی برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.
0.94
پيوندهای احساسی بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.
0.85
وابستگی به برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.

نتیجه گیری
عشق و عالقه به برند جز مولفه هایی است که میتواند به جذب مشتری بيشتر برای سازمانها منجر گردد .هر چه عشق و
عالقه مشتری نسبت به برند و سازمانی بيشتر باشد ،وفاداری به سازمان و برن د مورد نظر بيشتر بوده و به تبليغات دهان به دهان
مثبت برای سازمان و در نتيجه جذب مشتریان هر چه بيشتر برای سازمان منجر می گردد .بر اساس نظرات فورنير( )1989افراد
روابط احساسی قوی با برندها برقرار می کنند؛ که این مساله حتی برای سال ها همچون عشق به یک فرد خاص در ذهن فرد باقی
مانده و اصطالحا آنها را به برند یادشده وفادار می کند .پارک و همکاران( ) 2010معتقدند هرچه مصر ف کنندگان دلبستگی و عشق
بيشتر ی به یک برند داشته باشند ،تما یل بيشتر ی به استفاده از منابع شخصی خود برای حفظ رابطه بادوام با آن برند و وفاداری
بيشتری نسبت به برند دارند .این پژوهشگران در پژوهش خود تأثير دلبستگی به برند را بر رفتارها ی خرید مصرف کننده ثابت
کردند .کارول و آهوویا( ) 2008و اونال و آیدین( )2013در تحقيقات خود نتيجه گرفتند که هرچه عشق مشتری نسبت به برند بيشتر
باشد ،این موضوع سبب بيشتر شدن ميز ان تبليغات شفاهی مشتریان درباره برند می شود .همچنين آلبرت و مرونکا در تحقيق خود
دریافتند هرچه عشق به برند در مشتریان بيشتر می شود ،تمایل به تبليغات شفاهی بيشتری در آنان می شود از اینرو بررسی نقش
7

عشق به برند بر رفتار مشتریان و مصرف کنندگان سازمان بسيار مهم و ضروری است .این پژوهش نقش عشق به برند را بر رفتار
مصرفکننده بررسی کرد و نتایج زیر رسيد:
عالقه برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.
لذت بردن از برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.
شيفتگی برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.
پيوندهای احساسی بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.
وابستگی به برند بر رفتار مصرفکننده تأثيرگذار است.
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در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود پژوهش به شرح زیر ارائه می شوند:
میتوان با استفاده از تصویر ،رایحه ،صدا و نماد بهتر ،تداعی بهتری در ذهن مشتری ایجاد کرد.
میتوان از گروه های مرجع برای افزایش عشق به برند استفاده کرد.
با ارائه خدمات بيشتر و به روزتر میتوان رضایت و وفاداری هرچه بيشتر مشتریان را افزایش داد.
با ایجاد محيطی خاص و دلنشين برای مشتریان میتواند باعث تداعی برند در ذهن مشتری شد.
با استفاده از کارکنان خوشرو شيک پوش میتوان به جذب هرچه بيشتر مشتری کمک گردد.
با شناسایی اميال ،آرزوها ،ایده آل و رویاهای مشتری و برآوردن آنها میتوان عالقه مشتری را نسبت به سازمان باال برد.
پاسخگویی سریع به درخواست های مشتریان و گوش کردن به همصحبت های آنان میتواند احساس مهم بودن را در آنان
ایجاد کرده و عالقه آنان را نسبت به سازمان بيشتر کند.
استفاده از نوستالوژی میتواند باعث تداعی خاطرات مثبت شده و تحقق عشق مشتری به برند را افزایش دهد.
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چکـیده
گردشگری سالمت یکی از حوزههایی است که میتواند نقش بسزایی در توسعه گردشگری ایفا کند .در این نوع از
گردشگری ،هدف از سفر ،امور درمانی ،پیشگیری یا بهبود سالمت میباشد .وجود پزشکان زبده و منابع طبیعی درمانی
مختلف در کشور ایران ،این کشور را به یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار ازلحاظ گردشگری سالمت تبدیل کرده است.
مشکل فعلی در این حوزه ،عدم وجود بستری مناسب جهت به اشتراکگذاری تجربیات گردشگران سالمت و راهنمایی
آنها میباشد .ازاینرو ،با ایجاد یک شبکه اجتماعی مختص به حوزه سالمت میتوان بستری برای ارتباط کاربران این
حوزه فراهم کرد .خیل عظیم کاربران در شبکههای اجتماعی و دادههای فراوانی که در این شبکهها مبادله میشوند ،این
شبکهها را به بستر مناسبی برای توسعه گردشگری سالمت تبدیل کرده است .شبکه گردشگری سالمت پیشنهادشده،
میتواند برای به اشتراکگذاری اطالعات ،انتقال تجربیات ،ارائه پیشنهادهای مناسب به کاربران و کمک به گردشگران
دریافتن مقصد سفرِ مناسب ،مورداستفاده قرار گیرد .درواقع تجربیاتی که کاربران از مکانهای مختلف در این شبکهها به
اشتراک میگذارند ،میتواند به یک منبع اطالعاتی مهم برای توسعه گردشگری سالمت تبدیل شود.

واژگـان کلـیدی :اشتراک اطالعات ،شبکههای اجتماعی ،گردشگری سالمت

 -1استادیار ،مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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گردشگری سالمت به شاخهای از گردشگری گفته میشود که در آن هدف از سفر ،امور مربوط به حوزه سالمت و درمان
میباشد .گردشگری سالمت را میتوان به سه دستهی گردشگری درمانی ،صحت و پیشگیرانه تقسیم میشود .در گردشگری
درمان ی ،سفر در جهت درمان بیماری است .در گردشگری صحت ،هدف استفاده از منابع طبیعی یک کشور مانند چشمههای آب
گرم جهت درمان یک بیماری است و در گردشگری پیشگیرانه ،هدف انجام مراقبتهای سالمتی است بدون آنکه فرد بیماری
خاصی داشته باشد.
در سالهای اخیر حوزه گردشگری سالمت  ،توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .کشور ایران نیز به دلیل برخورداری از
متخصصین زبده در حوزه سالمت و نیز منابع طبیعی با خواص درمانی دارای پتانسیلهای باالیی در هر سهشاخه گردشگری
سالمت میباشد .آمارها نشان میدهد که ایران جز پنج کشور برتر دنیا ازلحاظ منابع طبیعی است ( .)1وجود چشمههای آبمعدنی
گرم در شهرهای مختلف ایران اعم از اردبیل ،محالت و دیگر شهرها و نیز تنوع آب و هوایی ،ایران را به یکی از مهمترین مقاصد
گردشگری سالمت تبدیل کرده است( .)2گردشگری سالمت به سه دستهی گردشگری درمانی ،صحت و پیشگیرانه تقسیم
میشود  .در گردشگری درمانی ،سفر در جهت درمان بیماری انجام می گیرد و در گردشگری صحت ،هدف استفاده از منابع طبیعی
یک کشور مانند چشمههای آب گرم جهت درمان یک بیماری است .در گردشگری پیشگیرانه ،هدف مانند گردشگری صحت است،
بااینحال فرد بیماری خاصی ندارد.
گردشگری سالمت یکی از حوزه های است که نقش بسزایی در توسعه گردشگری مخصوصا در ایران میتواند ایفا کند .مسلما
توجه به این موضوع میتواند توسعه های بسیاری در کشور و موقعیت های مناسبی برای جذب سرمایه گذاران فراهم کند .درواقع
با توجه به اینکه کشور ایران تنوع آب و هوایی فوق العاده ای دارد و جز کشورهای مهم و تأثیرگذار ازلحاظ میزان منابع طبیعی
است ،بنابراین پتانسیل زیادی برای توسعه گردشگری سالمت باالخص گردشگری صحت و پیشگیرانه دارد.
یکی از مشکالت گردشگری سالمت ،در دسترس نبودن اطالعات جامع و یکپارچه و دشواری افراد در دسترسی به اطالعات
موردنیاز می باشد .همچنین نبود اطالعات کافی برای یافتن مرکز درمانی مناسب ،ناشناخته بودن مراکز درمانی ،نیاز کاربران به
خواندن بازخورد سایر کاربران در مورد مراکز درمانی از دیگر مشکالت موجود در این زمینه است .درنتیجه نیاز به یک سیستم
مناسب که کاربرا ن بتوانند در آن به دنبال پزشک یا مرکز درمانی مورد نظر خود بگردند به شدت احساس میشود .درواقع میتوان
گفت که ایجاد بستری جهت جمع آوری ،یکپارچه سازی و انتقال اطالعات در حوزه گردشگری سالمت ،ضروری به نظر میرسد.
یکی از راهکارهای مناسب جهت ایجاد این بستر ،ایجاد یک شبکه اجتماعی خاص منظوره تحت عنوان شبکه اجتماعی گردشگری
سالمت میباشد که در این مقاله پیشنهاد گردیده است .در این سامانه ،کاربر میتواند با بررسی این مطالب و نظرات و تجربیات
سایر کاربران بتواند راحت تر برای مراجعه به پزشکی خاص یا جاذبه درمانی خاصی تصمیم گیری نماید .درواقع این سامانه ،بستری
جهت ثبت مکانها با خدمات درمانی فراهم می نماید و اطالعات توسط کاربران در مورد این مکان ها که تجربه استفاده خودشان
هست ،ثبت خواهد شد .همچنین به کاربران مجوز انتشار کامنت برای پستها و همچنین پرسیدن سواالت و یا تایید و رد اطالعات
ارائه خواهد شد.
در سالهای اخیر ،شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک و توییتر رشد سریع و قابل توجهی داشتهاند به طوری که این شبکهها
توانستهاند میلیونها و حتی میلیاردها کاربر را از سراسر جهان به سوی خود جلب کنند( .)3این شبکهها اکنون چندین میلیارد کاربر
دارند ( .)4وجود این شبکهها میتواند نقش بسزایی در توسعه ی گردشگری داشته باشد ( .)5این شبکهها با توجه به حجم عظیم
کاربران میتوانند در معرفی جاذبه های گردشگری موثر باشند( .)6این تجربیات میتواند شامل رضایت یا عدم رضایت از یک مکان
گردشگری خاص باشد( .)7به عنوان مثالی دیگر میتوان از شبکه ی اجتماعی  FourSquareبه عنوان یک بستر مناسب برای
اشتراک تجربیان کاربران از مناطق مختلف گردشگری نام برد .در این شبکهی اجتماعی ،کاربران میتوانند از طرق مختلف مانند
قرار دادن یک پیغام ،حضور خود در یک مکان مشخص را اعالم کنند .درواقع بدین ترتیب دیگران را از مکانی که حضور دارند
مطلع سازند .شبکههای اجتماعی خیلی عظیمی از کاربران از سرتاسر جهان را به سمت خود جلب کرده است .افراد در سراسر دنیا از
طریق این شبکهها به متصل هستند و میتوانند تجربیات خود را چه مثبت و چه منفی به اشتراک بگذراند.
طبق بررسی مهدوی و همکاران ،در بیش از نیم درصد موارد افراد استفاده کننده از شبکههای اجتماعی در حوزه سالمت از آن
استفاده میکنند و بر اساس انواع کاربرد هایی که در شبکههای اجتماعی دارد از نظر دسترسی افراد بیشترین کاربران متخصصین
حوزه سالمت ،ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی یا گیرندگان مراقبت سالمتی هستند که خود این موضوع نشاندهندهی اهمیت
استفاده از شبکههای اجتماعی در حوزهی سالمت است (.)8
مشکل این شبکههای اجتماعی آن است که به صورت خاص بر حوزه سالمت متمرکز نیستند و در نتیجه چنانچه فردی
بخواهد اطالعات مربوط به حوزه سالمت را از این شبکهها استخراج کند دچار چالش خواهد بود .در نتیجه ایجاد بستری برای

شبکه اجتماعی خاص منظوره در حوزه گردشگری سالمت میتواند از دیدگاه بیماران و سیستم پزشکی در نقاط مختلف حائز
اهمیت بوده و به توسعه گردشگری سالمت کمک شایان توجهی نماید.
لذا میتوان گفت با توجه به حجم وسیع اطالعات در دنیای وب ،نیاز به یک شبکه اجتماعی گردشگری سالمت با رویکرد
انتقال تجربیات بین گردشگران سالمت احساس میشود .در چنین شبکه اجتماعی ،افراد میتوانند تجربیات خود از مکانهای
مختلف در حوزه سالمت را به اشتراک گذاشته و نظر خود درباره کیفیت خدمات رسانی مراکز درمانی مختلف را ابراز نمایند.
اطالعات جمع شده در چنین شبکهای میتواند به بیماران کمک نموده و همچین میتواند در ارتقا کیفیت مراکز درمانی و تصمیم
گیریهای کشوری در حوزه سالمت مثمر ثمر واقع گردد.

 -2مطالعات پیشین

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،1399جلد یک

پیشینه گردشگری سالمت به زمان روم باستان و حدود  4000سال قبل از میالد برمی گردد .در آن زمان ،افراد جهت آرامش
روحی و جسمی به مجاورت چشمههای آبمعدنی می رفتند .ایرانیان نیز از دیرباز از این صنعت حمایت کردهاند .حکیم ابوعلی سینا
از پرچمداران این صنعت در ایران بوده است.
در سال  ،1960نخستین بار بحث شبکههای اجتماعی در دانشگاه ایلی نیوز در ایاالت متحده آمریکا مطرح شد پس از آن در
 ، 1997اولین شبکه اجتماعی به آدرس اینترنتی  SixDegresss.comراه اندازی شد ( )9اما در سال  ،2002ایجاد وب سایتهای
شبکههای اجتماعی مانند لینکداین و اورکات باعث تحول عظیم در این عرصه شد (.)10
فست و همکاران یک شبکهی اجتماعی برای اشتراک فایلهای موسیقی ارائه دادند .این شبکه حدود  6هزار کاربر داشت و
این امکان را فراهم می کرد که کاربران به دنبال فایل موسیقی مورد نظر خودشان بگردند ( .)11محمدی و میرتقیان رودسری در
سال  1395به نقش رسانههای اجتماعی در برنامهریزی سفر اشاره کردند و آنها را به عنوان ابزار مناسبی برای پیشبرد این موضوع
مطرح کردند .) 12( .جامعه ی آماری این تحقیق شامل گردشگران شهر رامسر است .تعداد نمونه 384 ،نفر از گردشگران و همچنین
برای انتخاب افراد از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده خواهد شد .نتایج تحقیق نشان داده است که رسانههای اجتماعی از
نظر دامنه ،قابلیت دسترسی ،استمرار ،اعتبارداشتن نقش بسیار مهمی در فرآیند برنامه ریزی سفر به رامسر ایفا می کنند (.)13
بدیعی و همکاران در سال  ، 1395با بررسی نظرات یک نمونه  20نفری از کارشناسان ارشد و خبرگان و مسشولین بخش
گردشگری و پزشکی با روش غیر تصادفی و انتخابی بدین نتیجه رسیدند که زیرساخت ها مهمترین عامل موثر در توسعه
گردشگری سالمت خواهد بود (.)14
محمد رضا حمیدی زاده و همکاران در سال  ،1397با بررسی یک نمونه  67نفری به روش غربالگری از جراحان قلب و چشم
ایرانی و بیماران خارجی موجود در بیمارستان های سه شهر مشهد ،تهران و شیراز به این نتیجه رسیدند که مهارت پزشکان ،هزینه
پایین و زمان انتظار کوتاه از عوامل جذب گردشگران خارجی در ایران است (.)15
تنهاپور و همکاران نقش ایجاد شبکه های اجتماعی در پرونده سالمت شخصی را مطرح کردند .آنها اشاره کردند که این
شبکهها توسط گروههای مختلف در حوزه سالمت قابل استفاده است و می تواند امکانات مجزایی برای هر یک از گروهها در این
حوزه فراهم نماید .کاربران این سیستم ،بیماران ،سازمان های مراقبتی و متخصصین هستند .امکانات مختلفی در این شبکه از قبیل
مشاورهی پزشکی ،امکان نوبتدهی و غیره میتواند استفاده شود (.)16
مرتضوی و همکاران ،یک شبکه اجتماعی سالمت برای ارتباط بین پزشکان ،پرستاران و بیماران و موارد بین آنها ارائه دادند.
این شبکه اجتماعی مبتنی بر یک سیستم پیشنهاد دهنده برای رفع نیازهای مختلف بیماران بود .مزیت این شبکه ،استفاده از قابلیت
تعامل بین بیماران و پزشکان در جهت نیازهای بیماران است .درواقع میتوان به یک کاربران یک حوزهی تخصصی جهت دریافت
مشاورههای پزشکی ،پیشنهاد داد.)17( .

-3شبکه اجتماعی گردشگری سالمت
یک شبکه اجتماعی گردشگری سالمت موجودیتهای متفاوتی می تواند داشته باشد .دو موجودیت مهم موجود در این شبکهها
که تقریبا در اکثر شبکههای اجتماعی وجود دارند ،عبارتند از:
کاربر  :موجودیت اول و ریشه ما مو جودیت کاربر است ،کاربر باید حتما وجود داشته باشد تا سایر موجودیت ها معنی پیدا کنند.
هر کاربر یکسری اطالعات نظیر نام ،نام خانوادگی ،شماره تلفن و  ...دارد
پست :موجودیت دوم ما موجودیت پست است که از موجودیت کاربرساخته میشود .درواقع برای ایجاد یک پست یک کاربر
باید وجود داشته باشد که اقدام به ساخت پست کرده باشد ،حال سایر کاربران میتوانند این پست را مشاهده کنند .موجودیت پست
نیز دارای ویژگی هایی نظیر متن و عکس و  ...است.
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 -1-3روابط بین موجودیت ها
رابطه کامنت بین کاربر و پست ( :)Commentاین رابطه بیانگر این است که کاربران برای پست هایی که مشاهده میکنندمیتوانند کامنت بگذارند بدین صورت که یک متن با تعداد محدود کاراکتر را زیر آن پست قرار دهند و برای سایر کاربران قابل
مشاهده باشد
رابطه گزارش ایراد )report( :این رابطه بیانگر این است که کاربران میتوانند پست هایی که از نظر آنها دارای محتوایمجرمانه یا غیر اجتماعی یا حساسیت زا است را گزارش دهند تا ادمین های سامانه به آن رسیدگی کرده و در صورت لزوم آن را از
سامانه حذف نمایند.
رابطه دنبال کردن کاربران توسط سایر کاربران ( :)followاین رابطه بیانگر این است که کاربران میتوانند سایر کاربران رادنبال کنند تا پست ها و اطالعات به اشتراک گذاشته شده توسط آنها را در صفحه اصلی خود ببینند.

-2-3نمودار موجودیت – رابطه
نمودار موجودیت – رابطه این شبکه به شکل ذیل است :
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شکل  – 1نمودار موجودیت – رابطه گردشگری سالمت

-3-3فرآِیندهای موجود در شبکه اجتماعی گردشگری سالمت
فرآیندهای موجود در شبکه اجتماعی گردشگری سالمت شامل موارد زیر است:
ثبتنام و ورود :شامل فعالیت هایی است که منجر به ثبت اطالعات شخصی افراد و ایجاد پروفایل شخصی برای وی میشود.
انتشار پست :شامل فعالیت هایی است که منجر به منتشر شدن یک مطلب جدید توسط کاربر میشود.
دنبال کردن افراد :این فرآیند باعث میشود فرد یک نفر دیگر را دنبال کند و پستهای او را به صورت خودکار در صفحه
اصلی خود مشاهده کند.
کامنت گذاری :در این فرآیند نظر کاربر زیر پست مورد نظر خود اضافه میشود و در معرض دید عموم قرار میگیرد.
پسندیدن پست ها :در این فرآیند کاربر اقدام به پسندیدن یک پست میکند که نوعی امتیاز دهی به محتوای هر پست است.
غیرفعال کردن کاربران :در این فرآیند کاربرانی که پستهایی با محتوای نامناسب به اشتراک میگذارند یا کامنتهایی حاوی
کلمات نامناسب را منتشر میکنند به حالت غیر فعال در می آیند و از انجام کارهای روتین شبکه در مدت زمانی خاص محروم
میشوند.

 -4-3امکانات و ویژگی های شبکه اجتماعی گردشگری سالمت
از امکانات و ویژگی هایی که در شبکه گردشگری سالمت وجود دارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
امکان ثبت نام و عضویت :کاربران برای استفاده از این شبکه حتما باید در این شبکه ثبت نام کنند و اطالعات خود را به
صورت کامل و صحیح وارد نمایند ،پس از تکمیل عملیات ثبت نام ،کاربران به راحتی میتوانند وارد شبکه شده و از آن استفاده
کنند.
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امکان اشتراکگذاری پست :در این شبکه کاربران میتوانند به راحتی و با پرکردن فرم مخصوص به ایجاد پست ،مطلب مورد
نظر خود را به اشتراک بگذارند.
امکان جستوجو :کاربران می توانند برای دسترسی هرچه سریعتر به مطالب مورد نیاز خود ،در قسمت جستوجو متن مورد نظر
خود را وارد کرده ،و در سریعترین زمان به محتوای مورد نظر خود دست پیدا کنند.
امکان ارتباط برقرار کردن میان افراد :کاربران در این شبکه میتوانند اکانت هایی که محتوایش را میپسندند دنبال کنند تا
همیشه مطالب آنها را در صفحه ی اصلی خود ببیند.
قابلیت کامنت گذاری :در قسمت زیرین هر پستی که به اشتراک گذاشته میشود میتوان دیدگاه خود را نسبت به محتوای آن
پست وارد کرد ،که در این صورت سایر کاربران شبکه هم دیدگاه شما را در مورد آن پست مشاهده میکنند.
قابلیت الیک کردن یا پسندیدن :اگر کاربران از محتوای پستی خوششان آمد میتوانند به راحتی با کلیک کردن بر روی
آیکون قلب در کامپیوتر و یا لمس آیکون قلب در گوشی همراه آن مطلب را بپسندند و الیک کنند.

 -5-3بخش بندی مشتریان
مشتریانی که محصول ما برایشان مناسب و کاربردی است به چهار دسته بیماران ،پزشکان ،مراکز درمانی و کاربران عادی
تقسیم میشود.

 -2-5-3پزشکان
پزشکان می توانند با عضویت در این شبکه و انتشار جدیدترین راهها و روشهای درمانی ،بیماران و کاربران عادی را به سمت
خود بکشانند ،طبیعتا این بستر باعث می شوند پزشکان همواره در تکاپو برای بدست آوردن علم پزشکی روز باشند تا بتوانند نظر
کا ربران بیشتری را به خود جلب کنند و کار خود را تبلیغ کنند .در ضمن میتوانند از سایر تجربیات افراد که به عنوان پست منتشر
میشود استفاده بکنند.
 -3-5-3مراکز درمانی
از طرفی دیگر بخشی از مشتریان این شبکه مراکز درمانی هستند که میتوانند با انتشار شرایط و تسهیالت و تجهیزات خود،
پزشکان و بیماران را به سمت خود بکشانند .بدیهی است ایجاد همچین شبکهای باعث ایجاد رقابت میان مراکز درمانی برای کسب
رضایت هرچه بیشتر بیماران میشود.
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 -1-5-3بیماران
بیماران در این شبکه به میتوانند تجربیات خود را از بیماری به اشتراک بگذارند و یا از تجارب دیگر بیمارها استفاده کنند.
همچنین بیماران می توانند به دنبال پزشک یا مرکز درمانی مناسب برای درمان خود بگردند و از امکانات سامانه استفاده کنند.
همچنین خود سامانه ،به صورت خودکار با توجه به سابقه بیماری افراد ،توصیههایی نیز به این بیماران میکند ،برای مثال
پستهای مرتبط با بیماری وی به او نشان داده میشود.

 -4-5-3افراد عادی
از دیگر مشتریان این سامانه افراد عادی هستند .این گروه شامل افراد ی میشود که دنبال گردشگری تندرستی هستند ،یعنی
بیماری خاصی ندارند و به دنبال رهایی از استرس و شلوغی هستند .افراد دیگر این گروه نیز افرادی هستند که میخواهند درجریان
اخبار سالمت باشند و از تجربیات بقیه استفاده کنند و یا اطالعات خود را در زمینه سالمت افزایش دهند.
 -5-5-3پذیرندگان اولیه
پذیرندگان اولیه که قبل از سایر مشتریها از این شبکه استفاده میکنند زیرا این شبکه برای آنها بسیار جذاب و لذت بخش
است .پذیرنگان اولیه ما در این شبکه دو گروه هستند:اول :پزشکان که پیشرفت کاری و مطرح شدن آنها میتواند از طریق این
شبکه به نحو عالی صورت بگیرد .دوم :مراکز درمانی که آن ها از ایجاد همچین بستری خوشحال میشوند و میتوانند امکانات،
تجهیزات و تسهیالتی که ارائه می دهند را در معرض دید عموم قرار دهند و کاربران را به سمت خود جذب کنند.

نتیجهگیری
طبق آنچه مرور شد ،نیاز به یک سامانه ج هت ارائه اطالعات نسبت به مراکز بهداشتی درمانی در سطح کشور و حتی فراتر از
آن حس میشد .ما بر آن شدیم تا با طراحی و پیاده سازی سامانهای در دو بستر تلفن همراه و وب ،گام چشم گیری در رفع این نیاز
برداشته و خدمات و اطالعات را از زبان خود کاربران به گوش آنها برسانیم تا بتوانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند و مراکز و
خدمات درمانی مورد نیاز خود را به راحتی بیابند .همچنین از اطالعات ثبت شده در پایگاههای دادهای که توسط کاربران در سامانه
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ما (چه نسخه تلفن همراه و چه نسخه وب) ثبت گردید در جهت استخراج دادههای مورد استفاده توسط واحدهای پژوهشی استفاده
خواهد شد تا بتوان با کسب دانش از این اطالعات گامی در جهت ارتقای رتبه علمی کشور برداریم .در این سامانه کاربران با انتشار
اطالعات در خصوص مراکز بهداشتی درمانی در قالب عکس و متن و بازخورد به اطالعات منتشر شده توسط سایر کاربران به
ارتقای سطح دانش خود در خصوص مراکز درمانی و اماکن گردشگری سالمت خواهند پرداخت و میتوانند جهت کسب خدمات
درمانی مناسب به اطالعات درج شده در سامانه ما اکتفا کرده و از مرکز درمانی خاصی استفاده نمایند و پس از دریافت امکانات از
آن مرکز با انتشار اطالعات دربا ره آن مرکز به سایر کاربران نیز خدمت شایانی برسانند .با ادامه این چرخه اطالعات سامانه کامل و
کاملتر میشود و قابل اعتماد تر تا جایی که میتوان از این اطالعات جهت کارهای تحقیقاتی-پژوهشی بهره برد.
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نقد و بررسی فلسفی نظریه عمومی سیستم ها در سازمان و مدیریت
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چکـیده
در مقاله حاضر ،سعی شده است ضمن بررسی مبانی فکری و فلسفی نظریه عمومی سیستم ها و نحوه پیدایش و تعمیم آن
به مباحث سازمان و مدیریت ،به شرح و نقد فلسفی این نظریه از منظر هستی شناسی ،معرفت شناسی ،انسان شناسی و
روش شناسی پرداخته شود .البته بدیهی است که تشریح کامل این نظریه و نقد فلسفی و چرایی آن در قالب یک مقاله
نخواهد گنجید؛ بنابراین تالش شده است که به موارد مهم مربوط به این نظریه از جمله منشاء و پیشینه شکلگیری،
اصول حاکم بر آن ،تقسیم بندی سیستمها از نظر صاحب نظران و اندیشمندان مختلف و نقاط ضعف و قوت این نظریه از
دیدگاه تحلیل گران پرداخته شود.

واژگـان کلـیدی :نظریه عمومی سیستم ها ،سیستم ،تقسیم بندی سیستم ها ،هستی شناسی ،معرفت شناسی ،انسان
شناسی ،روش شناسی

 -1دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2نویسنده مسئول ،استادیار گروه مدیریت بازاریابی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
نظریه و نظریه پردازی روشی برای تبیین واقعیت ها و داشتن مبنایی برای حل مشکالت و تصمیم گیری محسوب می گردد.
نظریه پردازی دارای اهدافی است که برخی از آنها عبارتند از دستیابی به یک نظریه جامع ،ارتقاء سطح شناخت علمی و ایجاد اعتبار
علمی در رشته مورد بحث .در این چارچوب هدف از نظریه های سازمان و مدیریت نیز کمک به بررسی و درک مسائل و مشکالت
سازمان ها در ساختار و چارچوب خاصی می باشد؛ بنابراین دستیابی به درک اینکه در سازمان چه اتفاقی می افتد و چرایی رخ دادن
آن در سایه نظریه های سازمان و مدیریت ممکن می گردد .یکی از نظریه های سازمان و مدیریت که در دوره مدرن نظریه پردازی
های سازمان و مدیریت و در حوزه پارادایم کارکردگرایی مطرح گردیده است ،نظریه عمومی سیستم هاست که در ادامه این مقاله
سعی شده است تا به مبانی این نظریه و سپس به نقد و تحلیل فلسفی آن پرداخته شود.

-2ادبیات تحقیق
-1-2مبانی و چگونگی شکل گیری نظریه عمومی سیستم ها

سال پنجم ،شماره (7پیاپی ،)27 :آذر  ،1399جلد یک

-1بارنارد و نخستین دیدگاه سیستمی
امروزه یکی از مسائل اصلی در مباحث سازمان و مدیریت این است که نظریات و موارد مطرح شده توسط صاحب نظران تا چه
میزانی توانسته است ذخایر تجربی و علمی مربوط را در چارچوب نظریه مورد قبول بویژه نظریه های جامع و فراگیر ارائه دهد .برای
دستیابی به ارزیابی مناسب در مورد هر نظریه الزم است تا آن نظریه از نظر دیدگاه فلسفی و تفکر اولیه در زمان پیدایش مورد
مطالعه و بررسی قرار گیرد.
بنابراین برای درک بهتر نظریه عمومی سیستم ها و سیردر مبانی فلسفی آن نیز شایسته است تا ابتدا سر منشاء و خاستگاه
پیداشی فکری این نظریه بررسی گردد .چستر بارنارد بهعنوان یکی از پیشگامان اولیه این نظریه در قالب پلی بین کالسیک های
قبل از خودش و رفتارگرایان پس از خودش ظاهر شد و در حقیقت وی صاحب نظری بود که اولین دیدگاه سیستمی را مطرح نمود.
بارنارد در کتابش" ،وظایف مدیر اجرایی "سازمان ها را بهعنوان مجموعه ای از خرده سیستم های همکاری در نظر گرفت ،یعنی
سازمان مجموعه پیچیده ای از خرده سیستم های اجتماعی ،شخصی ،زیستی و فیزیکی است که در یک ارتباط منظم و خاص،
نتایج فعالیت آن ها برای دستیابی به حداقل یک هدف معین با هم تلفیق میشود.
"چستر بارنارد همچنین بر محدودیت کامل فرد در داخل مرزهای سازمان تاکید زیادی داشت .الگوی موازنه دریافت-پرداخت
بارنارد کمک نمود که فرد کامأل در سازمان حل شده و موجب درونی شدن سودای سازمان در فرد گردد .بارنارد معتقد بود که
شخصیت سازمانی آشکارا بر شخصیت فردی اولویت دارد( .مبانی فلسفی تئوری سازمان ،دکتر حسن میرزایی اهرنجانی  ، 1393ص
)264
بارنارد بر این موضوع که سازمان های رسمی ،سیستم های اجتماعی ارگانیک و طبیعی رو به رشد هستند و مهمترین چالش
مدیر دستیابی به همکاری میان گروهها و افراد در این سیستم اجتماعی است ،تاکید داشت.
-2لودویک فان برتالنفی و نظریه عمومی سیستم ها
مهمترین نظریه ای که در زمینه دیدگاه سیستمی به سازمان به طور مستقیم اثرگذار بود و در حقیقت خاستگاه و منشاء اصلی
آن به شمار می رود ،نظریه عمومی سیستم ها ) (GST: General System Theoryبود که در دهه 1950میالدی توسط یک
فیزیولوژیست آلمانی بنام لودویک فان برتالنفی در علم فیزیولوژی مطرح شد و سپس به سایر علوم از جمله مباحث سازمان و
مدیریت تعمیم داده شد .برتالنفی قبال در دهه  1920میالدی چنین ابراز داشته بود " از آنجایی که ویژگی اصلی یک موجود زنده
سازمان آن است ،بررسی اجزای منفرد و فرایندهای آن به رسم عادت همیشه ،نخواهد توانست توصیف کاملی از آن پدیده زنده به
دست بدهد .مطالعه و بررسی بدین شیوه به ما هیچگونه اطالعاتی درباره هماهنگی میان اجزا و فرایندها ارائه نخواهد داد؛ بنابراین
وظیفه اصلی علم بیولوژی باید کشف قوانین سیستم های بیولوژیک در تمام سطوح ساختار آنها باشد".
از نظر برتالنفی ،در زیست شناسی ،بدن موجود زنده یک سیستم تلقی میشود که از اجزاء یا سیستمهای فرعی متعددی(مانند
دستگاه اعصاب ،دستگاه گردش خون ،دستگاه گوارش و غیره)تشکیل یافته است .درنتیجه فعلوانفعال و تأثیر متقابل اجزاء وابسته،
پدیده کل و به عبارتی سیستم ظاهر میشود .هدف نظریه عمومی سیستم های برتالنفی کشف قوانین و نظم ذاتی انواع پدیده ها
بود .برتاالنفی در مطالعات و تحقیقات بر روی ارگانیسم ها متوجه شد که اکثر قوانین جاری بر رفتار ارگانیسم ها بر رفتار تمام نظام
های زنده نیز صدق میکند ،در حالی که قوانین و فرضیه های سنتی مکانیکی حتی در توضیح رفتار ارگانیسم زنده نیز عاجز هستند.
برتاالنفی نارضایتی خود را از روش های شناخت مکانیکی چنین بیان می دارد :روش شناخت مکانیکی به ما در شناخت خواص
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مخصوص ارگانیسم ها ،شناخت سازمان فرایندهای ارگانیکی بین آنها ،شناخت کلیت ارگانیک ،شناخت مسائل مربوط به مبدا و
هدف جویی ارگانیک و باالخره در شناخت ماهیت تاریخی ارگانیسم ها هیچ کمکی نمیکند.
بنابراین ما باید موضع جدیدی ،مخالف با موضع مکانیسم اتخاذ کنیم که کلیات ارگانیک را پایه قرار دهد “.او همچنین بیان
داشت که" :اکنون ما در صدد نگرشی بنیادی و جدید به جهان هستیم – جهان به شکل یک ساختار نظام مند .چنانچه این مسئله
نهادینه شود بی شک بنیان های اصلی که تفکر علمی بر آنها بنا نهاده شده است ،دستخوش تغییر اساسی خواهد گردید".
البته با وجود اینکه برتالنفی در سمیناری فلسفی در سال  1937میالدی در دانشگاه شیکاگو برای اولین بار ایده خود را تحت
عنوان نظریه عمومی سیستم ها به طور شفاهی مطرح نموده بود ،اما چندی پس از پایان جنگ جهانی دوم و برای اولین بار نسبت
به انتشار مکتوب ایده خود اقدام نمود .برتالفی دلیل این تاخیر را جو نامساعد روشنفکری حاکی بر علم در سال های دهه 1930
میالدی و تنفر از تعبیرهای نظری و تجزیه و تحلیل تعمیم یافته موضوعات بیان نمود .ویژگی های یک سیستم را در نظریه
عمومی سیستم های برتالنفی می توان در اصول زیر خالصه نمود:
کلیت پدیده –هدف جویی -جامع پذیری و تعمیم نظریه –مدل سازی و نگاه سیستمی به پدیده  -اجزاء -شناخت روابط میان
اجزاء -سلسله مراتب اجزاء -تاثیر اجزاء بر عملکرد سیستم -نظم -ورودیها و خروجی ها -تبدیل ورودی به خروجی و تغییر و تعدیل
آن(فرایند) –هم پایانی اجزای سیستم  -بازخور – پیچیدگی سیستم – و اینکه یک سیستم حداقل باید از دو جزء تشکیل شده باشد.
برتالنفی با نگاه فرارشته ای خود معتقد بود در نگرش سیستمی ،اصولی وجود دارد که در علوم دیگر نیز می توان از آنها استفاده
کرد؛ بنابراین نظریه عمومی سیستم های وی بعضی از موانع بین علوم را از میان برداشت و تحقیقات فرارشته ای را بهعنوان
انقالبی در روش علمی بررسی پدیده ها پیشنهاد نمود .از طرفی با کمک علم سایبرنتیکس به نظریه عمومی سیستم ها که بنیانگذار
آن نوربرت وینرآمریکایی بود ،دیری نپایید که کاربرد نظریه عمومی سیستم ها در علوم مختلف مشاهده گردید ،برای مثال اینشتین
در ریاضیات ،کینز در اقتصاد و گشتالت در روانشناسی از این نظریه بهره برده بودند .بهعنوانمثال ،گشتالت در نظریه خود در
روانشناسی ادراکی درصدد برآمد تا به روش تجربی اثبات کند که کل چیزی فراتر از مجموع اجزای فردی آن است.
سایبرنتیکس نیز از آنجایی که علمی بود که هم به ارتباطات و هم به کنترل مرتبط بود ،برای تعمیم نظریه عمومی سیستم ها
به سازمان مفید واقع شد چرا که از طرفی فرایندهای به هم مرتبط را تلفیق کرده و آنها را به تنوعی از سیستم ها تعمیم می داد و
از طرف دیگر یکی از الزامات وضرورت های سیستم های سایبرنتیک خود تنظیمی بود .علم سایبرنتیک یا علم کنترل و ارتباطات
دانشی است که مربوط به سیستم هایی میشود که بوسیله مکانیسم بازخور کنترل می شوند و مکانیسم کنترل خودکار دارند ،مثل
ترموستات در دستگاههای حرارتی و سیستم اتوپایلوت در هواپیماها.
همچنین با بررسی آثار گذشتگان مشخص می گردد که اندیشمندان بزرگی نظیر موالنا و ارسطو به تفکرسیستمی توجه کرده
اند .موالنا در بحث وحدت وکثرت در عرفان و در ابیات زیر با تمثیل فیلی که در تاریکی هر فردی با لمس قسمتی از آن ،توصیف و
برداشت متفاوتی از آن را نسبت به فرد قبل از خود ابراز می داشت و به کلیت فیل توجهی نمی نمود ،اینگونه بیان نموده بود:
فهم آن می کرد و بر آن می تنید
همچنان هر یک به جزوی کو رسید
آن یکی دالش لقب داد آن الف
از نظرگه گفتشان شد مختلف
اختالف از گفتشان بیرون شدی
در کف هر کس اگر شمعی بدی
نیست کف را بر همه آن دست رس
چشم حس همچون کف دست است و بس
همچنین ارسطو در منطق کل گرای خود در فلسفه که ابراز می داشت" کل باالتر و بیشتر از مجموع اجزای خود است" ،به
نوعی خیلی پیش تر از زمان ارائه نظریه عمومی سیستم ها توسط برتالنفی از این تفکر و دیدگاه در تبیین افکار خود بهره برده بود.
از این رو شاید بتوان گفت که این تفکر می تواند از دیرباز به بسیاری از رشته های علمی تعلق داشته باشد و شاید به همین دلیل
به یک فرارشته تبدیل شده است.
در همین راستا در سال 1953میالدی کنت بولدینگ ،اقتصاددان ساکن آمریکا ،طی نامه ای خطاب به برتالنفی آلمانی اعالم
داشت که وی نیز در علم اقتصاد و علوم اجتماعی به همان نتایج برتالنفی در علم بیولوژی رسیده است و اطمینان دارد که افراد
بسیار دیگری در سراسر جهان به نتیجه مشترک این دو دانشمند علم بیولوژی و اقتصاد رسیده اند.
برتالنفی در سال  1968میالدی هدف و چارچوب فکری خود را در رابطه با ارائه نظریه عمومی سیستم ها چنین بیان نمود" :
( )3تمایل عمومی به سمت ادغام و تلفیق علوم مختلف طبیعی و اجتماعی وجود دارد( .)4به نظر می رسد این تلفیق با محوریت
نظریه عمومی سیستم ها صورت پذیرد )1( .این نظریه احتماال ابزار مهمی برای جهت گیری به سمت نظریه ای دقیق در رشته
های غیرفیزیکی و غیر زیستی علم خواهد بود( .)2این نظریه با ایجاد اصول مشترک در جهان ،علوم منزوی و منفرد ما را به هدف
اتحاد علوم نزدیکتر می سازد( .)9این نظریه می تواند ما را به ادغام بسیار ضروری در تحصیالت علمی رهنمون سازد".
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از دهه  1950میالدی به بعد نهضت تعمیم و کاربرد نظریه عمومی سیستم ها در مباحث سازمان و مدیریت نیز با رشد و بسط
نظریه عمومی سیستم های برتالنفی و همراهی علم سایبرنتیک ،در جهت رفع نارسائی های نظریه های کالسیک و نئوکالسیک
سازمان و مدیریت آغاز گردید.
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-3تولد تفکر سیستمی در مباحث سازمان و مدیریت
همانطورکه ذکر شد تفکر سیستمی در سازمان و مدیریت در خارج از محدوده مباحث علم مدیریت یعنی در علم سیستم،
مجموعه ای«  ،فیزیولوژی متولد شد و در محیطی میان رشته ای رشد کرد .این مسئله با دقت در تعریف سیستم از اجزاء و روابط
میان آنهاست که توسط ویژگیهایی معین ،به هم وابسته یا مرتبط می شوند و این اجزا در کنار یکدیگر بیشتر نمود می یابد و
مشخص می سازد که تحلیل گران این نظریه در مطالعه سازمان» ،یک کل را تشکیل می دهند سعی داشتند که سازمان را به مثابه
یک سیستم و دارای خصوصیات آن بویژه با پیش فرض وجود ارتباط میان واحدهای آن در نظر بگیرند .منظور از ارتباط ،مسیرهای
ارتباطی عناصر سیستم با یکدیگر می باشد که به طور کلی در این نظریه ،سه نوع رابطه در عالم واقع و در درون و بیرون سیستم
ها وجود دارد که عبارتند از:
)1رابطه حیاتی)منطقی) رابطه ای است که در صورت قطع آن ،اجزاء و سیستم های وابسته به آن نمی توانند به وظیفه خود
عمل کنند و حیاتشان به مخاطره می افتد .رابطه حیاتی می تواند یک سویه باشد )مانند رابطه حیاتی میان یک انگل گیاهی و
گیاه)و یا دو سویه )مانند رابطه حیاتی میان خرده سیستمهای تولید و فروش(.
)2رابطه هم افزایی)سینرژیک) رابطه ای که در صورت وجود ،با همکاری و تشریک مساعی مجموعه ای از خرده سیستم های
نیمه مستقل ،خروجی و بازده کل سیستم بیشتر از مجموع بازده و خروجی های هر یک از خرده.
نکته جالب توجه این است که سیستم های تشکیل دهنده سیستم کالن و اصلی خواهد بود :به عبارت دیگر هم.4>2+2
افزایی یا سینرژی اساس علم شیمی است و در اینجا کاربرد نظریه عمومی سیستم ها عالوه بر علم سازمان و مدیریت در علمی
دیگر بنام علم شیمی آشکار می گردد.
ویلیام ولف در شماره های اول مجله آکادمی مدیریت ،اعالم کرد که" ما می توانیم یک سازمان را بهعنوان یک موجود زنده
توصیف کنیم ؛ سازمان دارای یک محیط مشخص اجتماعی ،یک ساختار رسمی و اهداف به رسمیت شناخته شده و انواع نیازهای
گوناگون است ".به همین ترتیب ،میسون هایر در کتاب خود به نام" نظریه سازمان مدرن" "شکل "و دیگر" خواص هندسی "یک
سازمان را با این استدالل که سازمان ها دارای خواص و ویژگی های )رشد مشابه جهان موجودات بیولوژیکی هستند مورد بحث
قرار داد .در اولین شماره" فصلنامه علوم اداری "()1956
پارسونز در مقاله ای ،سازمان را بهعنوان یک" سیستم اجتماعی با محوریت حصول انواع نسبتا خاص اهداف تعریف کرد که
نهایتا نقش خود را در یک سیستم جامع تر که معموال خود جامعه است ایفا میکند".
بنابراین روشن است که طرفداران تعمیم نظریه عمومی سیستمها در دانش سازمان و مدیریت معتقد بودند که نگرش سیستمی
بهترین طریق برای وحدت بخشیدن به مفاهیم و نظریه های مدیریت و دستیابی به نظریه ای جامع در رابطه با سازمان و مدیریت
است .در این نگرش سازمانها به مثابه سیستمهایی که اجزای آنها در تعامل با یکدیگر و محیط هستند ،تلقی میشد و بر متناسب
ساختن ساختار سازمانی با محیط خاص سازمان تاکید میشد .طرفداران این نظریه همچنین معتقد بودند که سیستم ها از نظر تعامل
با محیط پیرامون خود به سیستم های باز و بسته تقسیم می شوند که در اینجا به طور خالصه به توضیح این دو سیستم می
پردازیم:
*سیستم بسته :سیستمی است که عملیات خودش را بطور خودکار ،از طریق ابراز واکنش نسبت به اطالعات تولید شده توسط
خود ،کنترل یا تعدیل میکند؛ به عبارت دیگر سیستم بسته همواره درحالت تعادل ایستا و ساکن با محیط است و فقط عناصر بسیار
محدودی را می تواند از محیط جذب کند.
*سیستم باز :سیستمی است که با محیط خود تبادل انرژی ،ماده و اطالعات دارد .سیستم های باز می توانند به تبادل منابع و
انرژی اضافی خود بپردازند .به بیانی دیگر این گونه سیستم ها تالش می کنند با محیط اطراف به یک حالت تعادل پویا رسیده و با
محیط خود کنش و واکنش متقابل داشته باشند .یکی از بارزترین ویژگی های سیستم های باز که آنها را از سیستم های بسته
متمایز میکند مکانیسم های سازشی است که سیستم های بسته فاقد آن هستند .از این منظر ،سیستم های باز باید دو مکانیسم
سازشی را در خود داشته باشند:
 - 1مکانیسمی برای برقراری حالت موازانه بین اجزای سیستم و زیرسیستم ها
 - 2مکانیسمی برای تطبیق کل سیستم با تغییرات محیط تا سیستم در رابطه با محیط به تعادلی پویا دست یابد.
به طور خالصه باید گفت که مهمترین ویژگی های سیستم های باز عبارتند از :آگاهی نسبت به محیط – بازخور و مکانیسم
های سازشی.
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اگرچه باید در اینجا تاکید کردکه بسته یا باز بودن یک سیستم امری ذهنی و نسبی است و نه قطعی .به عبارت دیگرنمی توان
ادعا کرد که یک سیستم صد در صد باز است یا بسته.
با توجه به تنوع دیدگاهها ،طبقه بندی های مختلفی از سیستم ارائه شده است که در اینجا به اختصار به آنها اشاره میشود:
سیستم های باز و بسته :با توجه به تعامل با محیطسیستم های زنده (طبیعی)و غیر زنده)مصنوعی) :با توجه به حیات یا عدم حیات سیستمسیستم های ساده و پیچیده :با توجه به مسئله پیچیدگی سیستم و روابط میان اجزای آنسیستم های اصلی و فرعی :با توجه به شرح وظایف سیستمسیستم های انطباق پذیر و انطباق ناپذیر :با توجه به توانایی تغییر حالت در واکنش به تغییرات محیطسیستم های گسسته و پیوسته :با توجه به کیفیت تغییر حاالت سیستمسیستم های قطعی و احتمالی :با توجه به میزان احتمال پیش بینی رفتارسیستم های مانا و پویا :با توجه به تغییر حالت در طول زمانسیستم های انتزاعی یا مفهومی و متجسم یا عینی :با توجه به ماهیت اجزاء سیستمسیستم های سخت و نرم :سیستم های سخت دارای اهداف مشخص تر بوده و قابل تعریف تر هستند و سیستم های نرم برعکس.
در راستای رفع اختالف ها و ابهام های پیش آمده در تقسیم بندی سیستم ها ،یکی از مهمترین تقسیم بندی های سیستم ها
از نظر نوع پیچیدگی توسط طرفدار معاصر برتالنفی ،کنت بولدینگ ،رئیس انجمن اقتصاد آمریکا ،در نه سطح از پیچیدگی ارائه
گردید .بولدینگ اعتقاد داشت که یکی از راههای ممکن برای ایجاد نظریه عمومی سیستم ها ،آفرینش سلسله مراتبی از سیستم ها
بر مبنای درجه پیچیدگی واحدهای اساسی هر سیستم است .وی تقسیم بندی خود را به صورت زیر مطرح نمود:
 - 1سطح ایستا(چارچوب) :مثل نقشه های زمین یا نمودار سازمانی
 - 2سطح چرخش ساعت(سیستم های متحرک و پویا) :مثل گردش منظومه شمسی ،ساعت
 - 3سیستم های سایبرنتیک)کنترل و ارتباطات( :توسط مکانیسم بازخور کنترل می شوند و مکانیسم کنترل خودکار دارند ،مثل
ترموستات در دستگاههای حرارتی و سیستم اتوپایلوت در هواپیما
 - 4سیستم های باز )زنده) :مثل خصوصیت تولید مثل در یاخته ها و سلول ها
 - 5ارگانیسم گیاهی :مانند گیاهان که دارای خصوصیت رشد هستند
-6سطح زندگی حیوانی :مانند سگ ،فیل و دیگر حیوانات
- 7سطح زندگی انسانی :مانند فرد فرد انسانها
 - 8سیستم های سازمان اجتماعی :مانند کسب و کارها و دولت ها
- 9سیستم مربوط به دنیای ناشناخته ها و متعالی(ماوراء الطبیعه( :مانند متافیزیک ،زیبایی شناختی
الزم به ذکر است که در این تقسیم بندی هر چه از سطح اول به سطح آخر یعنی سطح نهم نزدیک می شویم بر پیچیدگی
سیستم ها افزوده می گردد .بعالوه در رابطه با پیچیدگی سیستم باید گفت که پیچیدگی یک سیستم به دلیل تنوع ،تعدد اهداف و
اجزاء ،روابط ،منابع و سلسله مراتب اجزاء در آن سیستم می باشد .همچنین بررسی پیچیدگی یک سیستم عالوه بر زمان به روش و
دقت زیادی نیاز دارد و افزایش سرعت ،پیچیدگی را افزایش می دهد ،بنابراین درک پیچیدگی یک سیستم کار سهل وآسانی نیست.
برخی از صاحب نظران ،گسترده بودن روابط را دلیل پیچیدگی در روابط می دانند .البته پیچیدگی معموال به دلیل عدم قطعیت و
پیش بینی دشوار رفتار سیستم ایجاد می گردد .معموال سیستم هایی که شامل عوامل انسانی می شوند به علت رفتارهای پیچیده
انسانی در زمره سیستم های پیچیده قرار می گیرند.
ریچارد دفت نیز بهعنوان یکی از صاحب نظران شناخته شده در عرصه سازمان و مدیریت ،در کتاب خود تحت عنوان "تئوری
و طراحی سازمان" ،سیستم های فرعی سازمان را به صورت زیر دسته بندی نموده است:
 - 1سیستم تعیین کننده مرز سازمان با محیط :مسئول مبادالت سازمان با محیط(مانند واحد بازاریابی بابت خروجی ها و واحد
خرید بابت ورودی های سازمان(
 - 2سیستم تولید :مسئول تولید خدمات یا محصوالت سازمان )مانند واحد تولید در شرکتهای تولیدی(
 - 3سیستم بقاء و نگهداری سازمان :مسئول تداوم و حسن عملیات سازمان( مانند واحد پرسنلی و واحد خدمات رفاهی سازمان(
 - 4سیستم سازگارکننده :مسئول تغییرات سازمانی و رصد فرصت ها ،تهدیدها و پیشرفت های فناوری در محیط(مانند
واحدهای مهندسی ،تحقیق و توسعه ،تحقیقات بازاریابی(
- 5سیستم مدیریت :مسئول هدایت دیگر سیستم های فرعی( مانندهیئت مدیره ،مدیر عامل و دیگر مدیران سازمان(
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در نظریه های نوین سازمان و مدیریت ،سازمان در عین حال که سیستمی باز(سیستمی که با محیط اطراف خود کنش نیز
مطرح میشود که جنبه فنی سازمان را ابزارها ،ماشینها » ،فنی -اجتماعی « متقابل دارد) مطرح است ،بهعنوان سیستمی وسایل و
روشهای عملیاتی تشکیل میدهد و جنبه اجتماعی سازمان نیز بیانگر روابط کارکنان در درون سازمان است که در برگیرنده آرمانها،
عواطف و انتظارات کارکنان و مدیران می باشد.
در کتاب سازمان و مدیریت  -سیستم و رفتار سازمانی ،تالیف دکتر علی محمد اقتداری ،1367برای سیستم سازمانی دو جنبه
در نظر گرفته شده است:
"اول جنبه فنی که شامل وظائف تخصصی ،ساختمان و ماشین آالت ،وسایل و ابزار و تکنیک های کار میشود و دیگری جنبه
اجتماعی که مشتمل بر روابط کارکنان در داخل سازمان میگردد ".در ادامه این کتاب آمده است ":اگر سازمان را بهعنوان یک
سیستم تلقی کنیم .سیستم مذکور از سیستمهای فرعی متعددی مانند روابط بین افراد ،سازمان رسمی ،سازمان غیر رسمی ،روابط
ناشی از نقش و مقام و روابط حاصل از محیط فیزیکی کار و فناوری تشکیل میشود".
مالحظه این دو جنبه در سازمان باعث گردید تا برخی صاحب نظران نظیر اریک تریست انگلیسی در آثار مکتوب خود از جمله
کتاب " به سوی محیط شناسی اجتماعی "این طور استدالل کنند که یک گروه کاری نه یک سیستم فنی و نه یک سیستم
اجتماعی ،بلکه یک سیستم فنی -اجتماعی به هم پیوسته است .مقتضیات فنی ،نوع سازمان کاری سازمان را مشخص می سازد ،اما
یک سازمان کاری ،دارای ویژگی های اجتماعی و روانی خود که مستقل از خصوصیات فنی آن می باشد ،نیز هست که این دو در
مجموع تشکیل سیستم فنی – اجتماعی تحت نام سازمان را می دهند.
"پارسونز در کتاب سیستم اجتماعی خود در سال  1951میالدی ،حیات هر سیستم را منوط به وجود چهار نوع کارکرد می داند:
سازگاری ،دستیابی به هدف ،انسجام و پایداری .سازگاری حاکی از تمایل هر سیستم در سازش دادن نیازهایش با شرایط خارجی
است ،کارکرد دستیابی به هدف گویای این است که هر سیستمی باید اهداف اولیه اش را تعریف کند و عمل آن در جهت دستیابی
به آن هدف باشد ،کارکرد انسجام و یگانگی بدین معناست که هر سیستمی ضمن این که عناصر خود را نظم می بخشد ،باید روابط
درونی بین آنها را نیز یکپارچه سازد ،کارکرد ،پایداری در جهت دوباره سازی ،تبیین و به دست آوردن حرکت افراد و الگوهای
فرهنگی عمل میکند"(.ابراهیمپور  ، 1385مبانی فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت با رویکرد کارکردگرایی و ساختارگرایی)
استنفورد بیر انگلیسی نیز در اولین کتاب خود تحت عنوان سایبرنتیکس و مدیریت در سال  1959میالدی ،سیستمها را بر اساس
احتمال(قطعی -احتمالی) بودن از یک سو و پیچیدگی(ساده ،پیچیده و بی نهایت پیچیده) از سوی دیگر تقسیم بندی کرده است.
از نظر رفتار سیستم نیز باید اشاره کرد که سیستم ها در ارتباط با محیط پیرامون خود رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند
که عبارتند از واکنش ،پاسخ و اقدام که مختصرا به توضیح آنها می پردازیم:
واکنش :عکس العملی است که از طرف سیستم به دلیل وقوع تغییر یا رخداد دیگری در سیستم یا محیط ابراز «الزم و کافی»
می گردد .در واکنش ،ساختار و حالت سیستم تغییر میکند .در این گونه مواقع ،واکنش سیستم ،امری است.
پاسخ :پاسخ شبیه واکنش است با این تفاوت که امری الزم است ولی کافی نیست؛ زیرا سیستم ،خواص ساختاری ساختار و
حالت» ،واکنش « خود را در برابر محرک ،تغییر نمی دهد و فقط حالت سیستم تغییر میکند .در حالیکه در سیستم تغییر میکند.
اقدام :رخدادی است که ضرورت آن ناشی از تغییر در سیستم یا محیط نیست؛ یعنی وقوع این رخداد ،اجباری و الزم نیست
بلکه سیستم به انتخاب خود آن را اراده و اعمال میکند .از این رو نمی توان برای آن حد کفایت و محدودیتی قائل شد.
یکی از عبارت های معروف در حوزه نظریه عمومی سیستم ها عبارت زیر است:
»مجموع اجزاء کل نمیشود  « Sum of the parts is not wholeاین جمله بدین معناست که یکی از .بین اجزای آن
»برقرای ارتباط مناسب ،معنادار و هم افزا « عوامل اصلی موفقیت یک مجموعه در راستای تحقق اهداف است .اگر بین اجزای
یک سیستم ارتباط مناسبی برقرار باشد سبب میشود حاصل کار این مجموعه در کنار هم بیش از مجموع حاصل کار تک تک اجزا
باشد و بالعکس ارتباط نامناسب بین اجزا سبب میشود حاصل کار این مجموعه در کنار هم کمتر از مجموع حاصل کار تک تک
اجزا باشد .روابط مربوط به یک سیستم ،اجزاء و محیط آن نیز می تواند به اشکال زیر باشد:
 - 1روابط بین اجزا
- 2رابطه جزء با کل
 - 3رابطه کل با محیط
 - 4رابطه جزء با محیط
از طرفی در رابطه با سلسله مراتب در سیستم ها بایدگفت که اصول زیر در این مورد مفروض است:
 - 1هر سیستم زیر سیستمی از سیستم های باالیی خود است.
 - 2هر سیستم از زیر سیستم هایی تشکیل شده است.
 - 3تفاوت سیستم و زیر سیستم ذهنی و نسبی است.

 - 4حرکت ها دال بر وجود سلسله مراتب ها هستند.
 - 5جهت حرکت در سیستم ،از کوچک به بزرگ است.

-4تمایز در اجزای سیستم
برای هر سیستم باید هدفی تعریف شده باشد .پس از تعریف هدف سیستم در راستای تحقق آن هدف با توجه به شرایط
محیطی کارکردهایی برای اجزای سیستم تعریف میشود .سپس هر یک از اجزای سیستم باید با توجه به توانمندی و تخصص خود،
مسئولیت انجام یک یا چند مورد از این کارکردها را به صورت انفرادی یا به همراه اجزای دیگر سیستم بر عهده بگیرد .ایجاد و
وجود چنین تمایزهایی  1در انجام وظایف مختلف به واسطه تفاوت تخصص و ویژگی های هر جزء الزامی و با توجه به متفاوت بودن
کارکردها ضروری است .الزم به ذکر است که تخصیص کارکردها به اجزای سیستم در مهندسی سیستم  2مورد مطالعه قرار میگیرد
و در زیر مجموعه تفکر سیستمی سخت که در قسمت های بعدی ذکر خواهد شد ،جای میگیرد.
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-5برخی از نکات مهم مربوط به نگرش سیستمی و مقدمات تفکر سیستمی
در این قسمت با توجه به اینکه تعریف تفکر سیستمی عبارت است از “ فرآیند درک ارتباط اجزاء بر هم در یک ”کل به برخی
نکات قابل توجه از دیدگاه تفکر سیستمی به پدیده ها می پردازیم:
اگر اجزای یک موجودیت و پدیده با یکدیگر تعامل نداشته باشند ،آن پدیده تشکیل یک مجموعه را می دهد نه یک سیستمرا؛ به عبارت دیگر ،مشخصه مهم یک سیستم ،تعامل و ارتباط اجزای آن با یکدیگر است.
نشانه های بیماری سیستم ها و اسباب و علل این بیماری ها به لحاظ زمانی و مکانی الزاما نزدیک به هم نیستند.در هر سیستم عواملی وجود دارند که در خالف جهت نظم سیستم عمل می کنند و مختل کننده نظم سیستم هستند.»انتروپی « این عوامل را ) (Entropyمی خوانند .سیستم برای بقا و ایجاد نظم در عملکرد خود باید با انتروپیک مبارزه کند.
تغییرات کوچک نتایج بزرگی به بار می آورند ولی باید دانست محدوده عمل این تغییرات الزاما آشکار و مشخص نیستند.تفکر سیستمی می گوید با استفاده از اهرم می توان با کاری کوچک نتیجه ای بزرگ گرفت اما چگونگی و محل استفاده ازاین اهرم مهم است.
حرکت یک سکان کوچک یک کشتی غول پیکر را به حرکت در می آورد.تقسیم یک فیل بزرگ به دو قسمت ،دو فیل کوچک پدید نمی آورد .سیستم ها یکپارچه هستند و تقسیم آنها عملکرد آنها رامختل خواهد کرد .همچنین باید قانون مرزهای سیستم را مد نظر داشت و بدانیم که حاشیه سیستم
کجاست.
چنانچه تفکر سیستمی در انسان ها نهادینه شود ،آنگاه تخریب اجزای دیگر سیستم را تخریب خود میدانند؛ بنابراین کشتنیک پرنده کشتن جزئی از خودشان محسوب خواهد شد ،بنابراین هیچ گاه این کار را نخواهند کرد.
برای برخورداری از تفکر سیستمی مقدماتی الزم است که این مقدمات عبارتند از:
- 1تعلیق عقاید شخصی :یعنی در مطالعه سیستم عقاید و تعصبات فرد بررسی کننده سیستم نباید دخیل گردد.
- 2قبول محدودیت های فکری و تصوری :فرد بررسی کننده سیستم باید محدودیت های ذهنی خود را بپذیرد.
- 3تجسم پدیده به صورت کل :در بررسی یک پدیده تحت نام سیستم ،همیشه کلیت پدیده باید مد نظر فرد بررسی کننده
باشد نه اجزای تفکیک شده آن.
-6سازمان در قالب سیستم
نظریه عمومی سیستمها می گوید که فعالیت هر جزء از سازمان بر فعالیت سایر اجزاء آن اثر می گذارد؛ بنابراین ،نگرش
سیستمی موجب میشود که مدیران به سازمان بصورت کل و بخشی از یک سیستم بزرگتر و متاثر از محیط توجه کنند.
در نظریه های کالسیک ،سازمان به طور کلی بهعنوان یک سیستم بسته مورد بررسی قرار می گرفت ،ولی در نظریه های یک
سیستم فنی -اجتماعی  -سازمان ،نوین - 3تلقی میشود که برای رشد و توسعه می باید همواره خود را با عوامل متغیر داخلی و
خارجی سازگار و هماهنگ سازد.
چنانچه سازمان را بهعنوان یک سیستم تلقی کنیم ،سیستم مذکور از سیستمهای فرعی متعددی مانند روابط ناشی از پست و
مقام  1و روابط حاصل از محیط فیزیکی کار و فناوری ،تشکیل میشود .در داخل سیستم ،دو نوع کنش و واکنش وجود دارد ،یکی
1 Differentiations
2 System Engineering
3 Socio-Technical
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درونی و دیگری بیرونی .در درون هر یک از سیستمهای فرعی ،یکرشته فعلوانفعال بین اجزاء همان سیستم فرعی صورت
میگیرد .انفعاالت بیرونی به همبستگیهای موجود بین سیستمهای فرعی اطالق میشود .بهعنوانمثال ،بین افراد از یکسو و
سازمان رسمی –مشاغل  -از سوی دیگر ،یکرشته ارتباط و انتظارات متقابل وجود دارد .از سوی دیگر ،بین افراد و سازمان
غیررسمی همبستگی وجود دارد .سازمان غیررسمی رفتار خاصی را از اعضاء خود انتظار دارد و در مقابل افراد نیز توقع دارند که
رضایتی از معاشرت با همکاران خود و روابط گروهی با آنان در حین کار به دست آورند .درنتیجه فعلوانفعال این دودسته انتظارات،
فرد رفتار خود را با خواسته های گروه)هنجارهای گروهی)منطبق میکند و گروه نیز ممکن است متقابالً انتظارات هنجارهای
گروهی  - Group Norms -را بر حسب شخصیت اعضاء تعدیل نماید.
به همین ترتیب ،در محیط فیزیکی کار یک نوع همبستگی و ارتباط متقابل بین فرد و ماشین وجود دارد؛ به عبارت دیگر،
شرایط فیزیکی و ابزار و وسائل و فناوری کار باید با توجه به ویژگیهای فیزیولوژیکی ،روانی و اجتماعی افراد در محیط خدمت
انتخاب شوند.
برنز و استاکر از انستیتو تاویستاک در لندن در سال  1965میالدی جزو اولین کسانی بودند که ارتباط بین ساختار سازمان و
محیط را مورد بررسی قرار دادند .آنها این مسئله را مطرح کردند که ساختار و سیستم مدیریت و سازمان ،وابسته به عوامل خارجی
است .آنها بین سیستم های ارگانیک و مکانیک تمایز قائل شدند .آنها فرض کردند که سیستم های مکانیکی مناسب محیط های
پایدارند ،در حالی که سیستم های ارگانیکی در محیط های نامطمئن و متغیر به وجود می آیند .در سازمان های مکانیکی با سلسله
مراتب زیاد ،ارتباطات رسمی ،تصمیم گیری های متمرکز و آیین نامه های زیاد مواجه میشویم ،درحالیکه در سازمان های ارگانیکی
به مشارکت همگانی ،ارتباطات غیر رسمی ،تصمیم گیری های غیر متمرکز و آیین نامه های کمتری بر میخوریم.
به طور خالصه باید بیان داشت که نظریه عمومی سیستم ها در برخورد با سازمان از اصول زیر پیروی میکند:
- 1سازمان را به مثابه یک پدیده منظم تحت عنوان سیستم بررسی میکند(نگاه سیستمی به سازمان(
- 2روابط متقابل اجزای سازمان را می بیند( کند وکاو در روابط میان اجزاء(
- 3هدف اصلی درک کل سازمان است نه جزئیات آن( .کلیت سازمان( Holism or Holistic View
- 4نتیجه این نگرش ،برنامه ریزی کل سازمان با درنظر گرفتن هدف کلی سازمان خواهد بود)نظام گرایی کلی در برنامه ریزی
سازمانی(
-7تفاوت اندیشه عصر ماشین با اندیشه سیستمی
در مقایسه تفکر انسان در عصر ماشین با نگرش فرد دارای اندیشه سیستمی باید عنوان نمود که شیوه و نحوه نگرشی که عصر
ماشین مبلغ آن است نگاه مکانیکی و ماشینی است یعنی مسائل مورد مطالعه میباید بهعنوان ماشینی فرض شود که اجزای آن
برای شناخت ماهیت آن باید بهاجبار به قطعات کوچکتر تقسیمشده باشد .تقسیمکار و تقلیل کارها به قطعات و اجزای خردتر
حاصل تفکر این دوران است .گرچه این شیوه مزایایی در برداشت اما معایب آن نیز تا سالها نادیده گرفته شد .تفکر های تحلیلی،
تجزیه گرایانه و اصل علیت گرایی به این دوران تعلق دارد.
در مقابل ،تفکر سیستمی چارچوب و روشی برای شناخت یک مسئله است که جنبه های تجزیه ای و تحلیلی و جنبه های
ترکیبی آن مسئله را در برمیگیرد .به بیان ساده می توان گفت که تفکر سیستمی هم جنبه های تجزیه ای و تحلیلی( اجزاء
مسئله)و هم جنبه های ترکیبی(کلیت مسئله)را در بر میگیرد .از سوی دیگر ،نگاه سیستمی بر اساس این واقعیت استوار گشته است
که ویژگی های خاص یک سیستم از ویژگی های عناصر تشکیل دهنده اش پدیدار نشده ،بلکه خصوصیات یک سیستم ریشه در
ماهیت پیوندها و روابط میان عناصرش دارد.
در جمع بندی این قسمت باید گفت تفکیک یا تحلیل پدیده ها جوهر اندیشه عصر ماشین و سنتز یا ترکیب جوهر رویکرد
سیستمی است .اندیشه سیستمی به نحوه عملکرد یک سیستم در سیستم بزرگتر یا باالتر توجه میکند ،اما تفکر ماشینی به عمل
هر یک از اجزا می نگرد .شاید جواب این سئوال بهتر بیانگر تفاوت این دو نگرش باشد :آیا نگاه سیستمی به جهان کائنات و
موجودات هستی که هر سیستمی را جزئی از سیستم بزرگتر می بیند بهتر نشان دهنده هستی و اجزای ریز و درشت آن و ارتباط
میان آنهاست یا تفکر علت و معلولی عصر ماشین؟
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- 8تالکوت پارسونز و مدلAGIL

در این قسمت الزم است تا از نگاهی دیگر به بحث سیستم اجتماعی اشاره ای داشته باشیم تا بتوان با کمک آن به درک و
تحلیل بهتری از تعمیم نظریه عمومی سیستم ها به سازمان دست یافت .تالکوت پارسونز فردی است که تالش کرد علوم اجتماعی
را یک علم کنش انسانی قلمداد کند .اولین کتاب وی به نام” ساختار کنش اجتماعی “حاصل تالش طوالنی و بی وقفه ای است
که وی برای جایگزینی جامعه شناسی تجربی سنتی ،با دیدگاهی که نظریه های موجود علوم اجتماعی را ترکیب می کرد ،به کار
بست.

-10مدلAGIL

مدل پارسونز با سر واژه های  AGILLشناخته میشود که چهار وظیفه اساسی هر سیستم اجتماعی ،اعم از جامعه ،اقتصاد و
یا یک سازمان را مطرح میکند که باید برای بقای سیستم انجام شوند .این وظایف بر اساس حروف اختصاری  AGILبه ترتیب
عبارتند از:
 -3سازش (انطباق) یا Adaptation؛
 -4کسب یا حصول هدف یا Goal Attainment؛
-1یکپارچگی (انسجام) یا Integrationn؛
-2مشروعیت یاLegitimacy
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-9کارکردهای اساسی سیستم اجتماعی
به عقیده پارسونز علوم انسانی به شرطی علم تلقی می شوند که به تحلیل سیستمی روی آورند؛ یعنی شیوه ای که علوم
طبیعی و زیستی در پیش گرفته اند .از نظر پارسونز سه شرط برای اثبات وجود یک سیستم الزم است:
شرط اول؛ ساخت یا ساختار است .سیستم باید آرایش سازمانی داشته باشد.
شرط دوم؛ مفهوم کارکرد کلی سیستم است.
شرط سوم؛ نظام کنش ،فرایند یا فراگرد خود سیستم و درون آن است.
البته تعریف و مفهوم سیستم اجتماعی مورد اشاره پارسونز بسیارکلی است و شاید بتوان گفت که مصداق بارزی در عالم واقع
ندارد و به سختی می توان آن را در تحقیقات تجربی بکار برد .جهت رفع این نقصان ،برخی از دانشجویان پارسونز ،از مدل AGIL
در کارهای تجربی خود استفاده کردند .ارائه این مدل ،در جهت تکامل یک مدل تحلیلی عمومی بود که تالش میکرد تا برای
تجزیه و تحلیل انواع اجتماعات از گروه های ابتدایی وکوچک گرفته تا جوامع پیچیده و بزرگ مناسب باشد؛ چرا که هر یک از آنها
دارای ویژگی های سیستم اجتماعی هستند.

-2پژوهش
-1-2نقد و بررسی فلسفی نظریه عمومی سیستم ها
برای تبیین مبانی فلسفی نظریه عمومی سیستم ها همانند دیگر نظریه ها نیاز بود تا این نظریه را ابتدا به خوبی بشناسیم و
سپس آن را درست نقد کنیم .به بیان دیگر ابتدا باید پی می بردیم که این نظریه چگونه و برای چه منظوری ارائه شده است ،سپس
به نقد فلسفی و بیان قوت ها و ضعف های آن بپردازیم.
از اینرو در بخش اول این مقاله سعی شد تا در حد بضاعت ممکن به معرفی و تبیین مبانی شکل گیری نظریه عمومی سیستم
ها و مفروضات و دیدگاه بنیانگذاران آن پرداخته شود .در اینجا به بخش دوم ،یعنی نقد و بررسی مبانی فلسفی آن خواهیم پرداخت
تا در پی آن نقاط ضعف و قوت آن نیز تا حد ممکن روشن گردد.
برای بررسی و نقد فلسفی نظریه عمومی سیستم ها به ناچار نیازمند یک معرفت و دیدگاه فرا نظری هستیم تا بتوانیم با کمک
آن با نفوذ در زیرساخت ها و مبانی فلسفی این نظریه به نتیجه درستی در این زمینه دست یابیم .این نیاز به این دلیل است که
اصوال در علم مدیریت به چیستی و ماهیت نظریه ها پرداخته نمیشود و این موضوع در حوزه فلسفه علم مدیریت قرار میگیرد که
در این بخش به آن می پردازیم.
در نظریه عمومی سیستم ها جهت تشریح واقعیتی به نام سازمان ،از مدلی به نام سیستم استفاده شده است و پس از این مدل
سازی سعی شده است تا بافت و وظایف و عملکرد سازمان در قالب یک سیستم درک شده و سپس رفتار سیستم بهعنوان یک کل
تشکیل شده از اجزای به هم پیوسته و مرتبط مورد مطالعه قرار گیرد و در نهایت رفتار سیستم برای دستیابی به اهداف تعیین شده با
توجه به بازخور ارائه شده ،مورد کنترل و بازبینی و اصالح قرار گیرد .این نظریه تالش میکند ارائه دهنده مدلی از ابعاد کلی واقعیت
25
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سازمان و همچنین روشی برای مشاهده چیزهایی باشدکه قبال در سازمان و طی نظریه های قبلی نادیده گرفته شده یا به آنها بی
توجهی شده است .این نظریه سعی میکند تا پاسخ خود را بهعنوان راهکاری برای سئواالت فلسفی همیشگی در مورد سازمان ارائه
نماید .برتالنفی به طور کلی با ارائه این نظریه و تعمیم آن به دیگر علوم تالش نمود تا پاسخی به تعدد و تکثر مفرط تحقیقات و
استنتاج های علمی و فناوری در نیمه اول قرن بیستم بدهد .به بیانی دیگر این نظریه بهعنوان یک نظریه قانون بنیاد ،در جستجوی
قوانینی جهان شمول نظیر وحدت علوم و اثبات نظم موجود در هر پدیده بود که به عقیده برتالنفی در همه پدیده های غیر طبیعی
به سان پدیده های طبیعی وجود دارد.
فلسفه نظریه عمومی سیستم ها بر مبنای نگرشی جدید به جهان از طریق معرفی سیستم بهعنوان یک پارادایم علمی جدید در
تقابل با پاردایم تحلیلی و مکانیکی علم کالسیک استوار گشته است و از نظر توماس کوهن مفهوم سیستم در زمان خود یک
پارادایم جدید را بوجود آورد .نظریه عمومی سیستم ها بر جامعه شناسی نظم استوار است؛ یعنی بر نظم اجتماعی و وحدت اجزای
پدیده مورد مطالعه تاکید دارد .همچنین این نظریه بر مبنای پارادایم کارکردگرایی (تجزیه و تحلیل ساختاری – کارکردی) با رویکرد
واقع گرایی شکل گرفته است .واقع گرایی بهعنوان محور هستی شناسی این نظریه ،در این جا به مفهوم وجود جهان خارجی
مستقل از ذهن محقق است و جهان را دارای ساختاری ثابت ،قابل مشاهده و منظم می پندارد .به بیانی دیگر ،این دیدگاه تالش
میکند تا جهان را به شکل سیستم های ادغام شده و تحلیل ناپذیر مشاهده نماید .کانون توجه این دیدگاه بر کل مجموعه و همین
طور بر روابط پیچیده درونی میان اجزای تشکیل دهنده سیستم مبتنی است .از طرفی فلسفه وجود هر سیستمی تحقق هدف تعیین
شده برای آن است ،بنابراین تعیین هدف برای هر سیستم اهمیت بسیار زیادی دارد .تعیین هدف برای هر سیستم نیز بستگی به
جهان بینی و پارادایم فکری و استعارات سیستمی حاکم بر ذهن طراح آن سیستم دارد.
از منظر معرفت شناسی ،این نظریه بر اساس اثبات گرایی بنا نهاده شده است .به بیان ساده تر از نظر بنیان گذاران این نظریه
برای همه رشته های مورد تحقیق ،یک روش علمی واحد وجود دارد .از این رو طبق این نظریه میان روش شناخت پدیده های
طبیعی مانند بدن انسان با روش شناخت پدیده های اجتماعی مانند جامعه و سازمان تفاوتی وجود ندارد.
از بعد انسان شناسی ،این نظریه به ماهیت جبرگرایی انسان اعتقاد دارد .بر اساس این پنداشت انسان موجودی صاحب اختیار
نیست و فعالیتهای او از قبل تعیین شده و محیط و شرایط بیرونی بر رفتارهای او غالب است؛ به عبارت دیگر انسان باید از سیستمی
که در آن مشغول فعالیت است و سلسله فرایندهای آن به طور منظم شکل گرفته است ،کامال تبعیت نماید و اصطالحا در آن حل
شود.
این نظریه از نظر روش شناسی بر خالف روش شناسی تجویزی روش های دقیق و تحلیلی علوم کالسیک ،مستلزم روش
اکتشافی و عنصر شهود و ادارک درونی مطالعه کننده و محقق برای مدل سازی و فهم سیستم می باشد و در حقیقت عقالنیت
نهفته در تفکر سیستمی عقالنیت جوهری است .در دیدگاه سیستمی پدیده مورد مطالعه در مرحله تشخیص و شناخت سیستم با
مانع سازی های بنیادی در مقابل مدل سازی کمی مقاومت میکند .در این شرایط الزم است تا با روش های اکتشافی کیفی برای
شناخت موجودیت پدیده بهعنوان سیستم و محیط کالن آن یعنی محیط بیرون سیستم اقدام گردد .در حقیقت در اینجا به عنصر
الهام و شهود درونی انسان نیاز است؛ به عبارت دیگر فردی که یک سازمان را بهعنوان سیستم مورد مطالعه قرار می دهد با تکیه بر
نقشه شناختی خود ) (Cognitive Mapو روش شناختی ساختاری  -سیستمی ،مدلی سیستمی از کلیت سازمان و محیط آن
ترسیم می نماید ،به این معنا که مدل ترسیمی وی بسته به نوع دیدگاه و زاویه ای است که وی سازمان مورد مطالعه و روابط
درونی و بیرونی آن را در موقعیت های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فناوری و سیاسی وغیره می بیند .نظر سه نفر از تحلیل گران
درباره روش شناسی این نظریه بدین گونه است":یکی از روش های ساخت این روش شناسی در گرایش به آن است که این روش
شناسی را بر اساس اصل یکسان دیسی قوانین در قلمروهای مختلف واقعیت بنا نهیم .برتالنفی و طرفداران نظریه عمومی سیستم
ها که یکی از وظایف اصلی این نظریه را در کشف و تجزیه وتحلیل قوانین و روابط مشترک در قلمروهای مختلف واقعیت دیدند،
به این جنبه اهمیت ویژه ای دادند .از اینرو ،دیدگاه برخورد سیستمی بهعنوان چیزی اساسا میان رشته ای و دیدگاه انتقال قوانین و
مفاهیم از یک قلمرو از شناخت به قلمروی دیگری مطرح است (نظریه سیستم ها ،مسائل فلسفی و روش شناختی ،سادوسکی،
بالوبرگ ،یودین ،ترجمه کیومرث پریانی ،ص)39-38
از نقطه نظر متد یا روش باید گفت که نظریه عمومی سیستم ها روش اجرایی خاصی را بویژه برای شناخت اجزاء و درک
پیچیدگی روابط میان اجزای سیستم تجویز و پیشنهاد نمیکند .البته در اینجا باید خاطر نشان کرد که روش های غیرمنعطف و
ریاضی وار را که سعی دارند همه چیز را به صورت ریاضی درک کرده و به صورت ماشینی Hard Systems ThinkingHard
می نامند و به کارگیری روش ها و متدهای حوزه تفکر سیستمی سخت به علت عدم توانایی فهم منعطف و دینامیک روابط بین
اجزاء ،احتماال به عدم درک صحیح رفتار سیستم منجر خواهد گردید.
به طور کلی باید گفت که طبق اصول نظریه عمومی سیستم ها در روش مطالعه یک سیستم باید موارد زیر رعایت گردد:
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 - 1شناسایی ساختار پدیده بهعنوان یک چیز ثابت که چارچوب آن پدیده را تشکیل می دهد (.باید رفتار کل سیستم ،اجزای
سیستم و روابط بین اجزا و مرز آن را شناخت).
- 2باید سیستم بزرگتری را که پدیده مورد مطالعه جزئی از آن است ،شناسایی کرد.
 - 3توصیف کارکردگرایی آن پدیده(.باید رفتار پدیده مورد نظر را در مفهوم نقش یا کارکرد آن در قالب سیستم بزرگتر تعریف
کرد).
 - 4سیستم (پدیده مورد نظر)را می باید در زمان واقعی بررسی کرد.
- 5از دید این تفکر ،وقوع یک عارضه ،می تواند معلول عوامل و عناصر متعددی باشد(تعدد متغیرها(
ماهیت سازمان در دیدگاه تحلیل گران نظریه عمومی سیستم ها ماهیتی طبیعی است که سازمان به واسطه آن بهعنوان یک
پردازشگر ،ورودی ها را در قالب کاال یا خدمات و یا هر دو ،به خروجی هایی تبدیل میکند؛ به عبارت دیگر سازمان یک پدیده
طبیعی دارای نظم همچون موجودات زنده و بیولوژیک است که برای دستیابی به اهداف مورد نظرشکل گرفته است .این مسئله
یکبار دیگر یکی از اهداف اصلی نظریه سیستم ها که همانا تعمیم و یکتاسازی علوم طبیعی با علوم اجتماعی یعنی ایجاد وحدت در
میان علوم و حداقل کردن تکرار در حوزه مطالعات نظری در علوم مختلف بوده است را آشکار می سازد.
از دیدگاه تحلیل گران ،یکی دیگر از مزایای نظریه عمومی سیستم ها این است که این نظریه راه برون رفت محقق و مدیر از
نگرش های محدود مکانیکی به سازمان به سمت استفاده از علوم مختلف برای شناخت و هدایت اثربخش سازمان محسوب می
گردد .به اعتقاد این گروه ،این نظریه به صورت بنیادی تصویری متفاوت از واقعیت سازمان های اجتماعی به دست می دهد و می
تواند بهعنوان مبنایی برای پیشرفت های اساسی در مباحث سازمان و مدیریت قرارگیرد .البته برخی از این تحلیل گران نیز معتقدند
که اندیشه سیستمی روشی برای تصمیم گیری درست تر و اتخاذ تصمیمات مناسب تر را برای مجریان سازمان فراهم می سازد.
آنها بر این باورند که اگر اندیشه تحلیلی را شیوه میکروسکوپی بنامیم اندیشه سیستمی روش ماکروسکوپیک یا بزرگ نگر است و
باید توجه داشت که روش تحلیلی و روش سیستمی الزاما متناقض با یکدیگر نیستند ،بلکه می توانند مکمل یکدیگر باشند .اگر در
روش تحلیلی هدف روشن ساختن جزئیات است در روش سیستمی هدف درک عملکرد کلی سیستم یا همان سازمان است.
به طور خالصه در مورد مزایای کلی نگرش سیستمی در سازمان می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 - 1این تفکر ترکیبی از روش قیاسی و روش استقرایی می باشد ،زیرا در این نگرش ،عالوه بر اینکه سازمان مورد
مطالعه با سیستم شناخته شده قبلی مورد مقایسه قرار میگیرد ،با در نظر گرفتن کلیت سازمان ،سازمان به واحدهای
تشکیل دهنده تقسیمشده و روابط میان واحدهای آن مورد بررسی قرار میگیرد )مطالعه کل و مطالعه کل گسسته)
 - 2تمرکز و توجه به اهداف کالن سازمان می تواند یکی دیگر از مزایای این نوع نگرش محسوب شود .به عبارتی این تفکر،
امکان الزم را برای مدیران ایجاد میکند تا اهداف خود را در سطح کالن ببینند.
 - 1ارزیابی کل سازمان و اندازه گیری اثربخشی زیرسیستم ها نیز می تواند یکی دیگر از مزایای نگرش سیستمی محسوب
گردد ،زیرا امکان ارزیابی سازمان و تعیین میزان اثر بخشی خرده سیستم ها(زیرسیستم ها)را برای مدیران و مجریان فراهم میکند.
در دیدگاه برخی از طرفداران نظریه عمومی سیستم ها ،عدم توفیق در استفاده بهینه از این نظریه در سازمان ها از دالیلی چند
ناشی می گردد .برای نمونه شاید عدم توانایی افراد در عملیاتی سازی آن بدلیل این است که فکر می کنند همه چیز را در مورد این
نظریه می دانند .دلیل دیگر نیز این می تواند باشد که افراد چیز زیادی در مورد سیستمی که آن را بررسی می کنند ،نمی دانند ،به
عبارت دیگر شناخت بسیار کمی نسبت به آن دارند.
در مقابل ،برخی دیگر از تحلیل گران این نظریه معتقد هستند که در این دیدگاه ،سازمان سیستمی هدفمند که از اجزای فرعی
به هم مرتبط تشکیل یافته و هر گونه خلل در این اجزای آن می تواند بر کل سیستم و دستیابی به اهداف آن اثر منفی داشته باشد،
معرفی شده است .یکی از انتقاداتی که این دسته از تحلیل گران بر این نوع دیدگاه به سازمان وارد می دانند این است که شناسایی
کلیه عوامل مرتبط در سازمان و تعیین نوع روابط و میزان اثر آنها بر یکدیگر کار بسیار مشکلی است و امکان تحقق و موفقیت در
آن بسیار کم است .درنتیجه ،این مسئله فرد را در شناخت سازمان با پیچیدگی های بیشتری روبرو می نماید چراکه در نظریه های
قبلی رابطه یک به یک پدیده ها و متغیرها و به عبارتی دو متغیر مورد بررسی و مطالعه قرار می گرفت در حالیکه در نظریه عمومی
سیستم ها می باید رابطه چند به چند و تاثیر چند متغیر را بر یکدیگر در سازمان مورد بررسی قرار داد و به عبارت دیگر محقق یا
مدیر با مسئله ای به نام تعدد متغیرها روبروست .از طرفی آنها بیان می دارند که در این نظریه نوعی تناقض فلسفی نیز به چشم
می خورد زیرا توصیف سیستم علی رغم دیدگاه کل نگر این نظریه ،مشروط به توصیف اجزای کوچکتر و روابط میان آنهاست،
بنابراین در اینجا نوعی توقف کل بر جزء و جزء بر کل مشاهده می گردد .در حقیقت هر چه سیستم بزرگتر باشد به همان میزان بر
پیچیدگی آن نیز افزوده میشود و این مسئله باعث دشوارتر شدن شناخت سیستم و روابط میان اجزای آن خواهد گردید .به بیان
ساده تر باید گفت که درک پیچیدگی ،پیچیده است.
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مسئله دیگر این است که پایش و اندازه گیری برخی از عوامل مؤثر در سیستمهای فرعی و اجزاء آنها و یا به بیانی دیگر،
سنجش متغیرهای متعددی که در عملکرد سازمان و طرز عمل سیستم و خرده سیستم ها مؤثر هستند ،به صورت اعداد و ارقام
تقریبا غیرممکن می باشد و همین موضوع باعث محدودیت کاربرد نظریه عمومی سیستم ها در مطالعات جامع سازمانی گردیده
است.
همچنین تحلیل گران عقیده دارند که نظریه عمومی سیستم ها یک روش اجرایی و مشخص مدیریت را تجویز نمی نماید و
بیشتر به یک نگرش کلی شباهت دارد .به بیان دیگر این نظریه صرفا چارچوب اندیشیدن را به مدیران و محققان ارائه میکند و
روش خاصی را برای اعمال مدیریت و حل مسئله پیچیدگی سازمان پیشنهاد نمی دهد .بعالوه این تحلیل گران بیان می دارند که
نگرش سیستمی به سازمان نیازمند تسلط مدیر یا محقق به علوم مختلف و دیدگاه چند رشته ای است که این مسئله با توجه به
محدودیت های موجود در توانمندی های انسان و دامنه وسیع و اشتقاق علوم در عصر حاضر ،برای خیلی از مدیران و محققان می
تواند چالش برانگیز و تقریبا غیر ممکن باشد .به بیان
ساده تر فردی که یک سازمان را از دیگاه سیستمی مورد مطالعه قرار می دهد به دلیل الزامات این نظریه در شناخت اجزای
سیستم و روابط میان آنها و همچنین عدم تسلط فرد به علوم مختلف ،به احتمال زیاد با محدودیت شناختی نسبت به سازمان روبرو
می گردد.
همچنین یکی از انتقادات بنیادین وارد بر این نظریه این است که در این نظریه با رویکرد پوزیتیویستی از مدل علوم طبیعی و
نظامند بهعنوان ابزار بررسی سازمان استفاده شده است و واقعیت دارای ساخت اجتماعی ،یعنی سازمان را با ابزارهای علوم طبیعی
بررسی میکند .در این نظریه بیش از اندازه بر روابط موجود میان اجزای تشکیل دهنده یک سازمان و مکانیزم های جاری آن توجه
شده و واقعیت سازمان را در تصویری ثابت و در یک برش زمانی خاص و بهعنوان یک پدیده طبیعی مورد بررسی قرار می دهد.
این مسئله به طور کلی بر این فرض استوار است که هدف اصلی سازمان استمرار و دوام قالب های سازمانی موجود و ایستایی و
نظم میان اجزای آن است .در حالیکه ،سازمان بهعنوان ساختاری اجتماعی ،یک پدیده ساختگی و مصنوعی و ساخته دست بشر
است و از نظر سیستمی یک سیستم کامل محسوب نمی گردد ،زیرا پس از اتمام ساعت کاری ،اجزا و واحدهای آن از هم گسیخته
و در آغاز روز کاری مجدد به هم پیوسته و متصل می گردند ،همچنین یک سازمان می تواند قرن های متمادی به عمر خود ادامه
بدهد ،در حالیکه یک سیستم طبیعی و زنده هم عمر محدودتری دارد و هم اصوال پیوسته است و در بین اجزای آن زمانی از هم
گسیختگی و تالشی مشاهده می گردد که اصطالحا زمان مرگ و زوال آن فرا رسیده باشد.
گرت مورگان در کتاب خود تحت عنوان سیمای سازمان ،در مورد استعاره و تشبیه سازمان به ارگان زنده پرسش هایی چالش
برانگیز را مطرح کرده است که در اینجا به دو مورد آنها اشاره میشود:
 - 1آیا در واحدهای مختلف سازمان ها به همان اندازه سایر سیستم های طبیعی و زنده مثل بدن انسان هارمونی و هماهنگی
وجود دارد تا با اتکاء به آن بتوان نظریه عمومی سیستم ها را به سازمان ها تعمیم داد؟!
 - 2آیا تصور دستیابی سازمان ها به هماهنگی و نظم سیستم های طبیعی نظیر بدن انسان بیش از حد رویایی و خیال پردازانه
نیست؟
در مورد تقسیم بندی سیستم ها بویژه در تقسیم بندی آنها به سیستم های باز و بسته گفته میشود که اگرچه بولدینگ با
تقسیم بندی سیستم ها از نظر پیچیدگی که قبال ذکر آن رفت ،کمک زیادی به رفع ابهام های موجود در تقسیم بندی سیستم ها
نموده است ،اما برای مثال در تقسیم بندی سیستم ها به باز و بسته ،باز یا بسته بودن یک سیستم امری نسبی و ذهنی است نه
قطعی و مطلق؛ بنابراین اصوال نمی توان به طور صد در صد خاصیت بسته یا باز بودن را به یک سیستم نسبت داد به طوری که در
این باره معیار و نمونه مطلقی بویژه در علوم انسانی -اجتماعی شاید مصداق واقعی نداشته باشد .برای مثال درباره سیستم های باز
باید گفت که تصور سیستمی که بتواند تمام اثرات محیط را دریافت کند و به آنها پاسخ دهد ناممکن است .همچنین بسته بودن
یک سیستم می تواند منوط به وجود یک و یا چندپارامتر خاص باشد که وجود همه پارامترها به جز یکی آن سیستم را از طرفی در
دسته بندی سیستم های بسته و از طرفی نبود آن یک پارامتر سیستم را در دسته بندی سیستم های باز قرار می دهد؛ بنابراین نمی
توان به طور یقین ادعا کرد سیستمی مطلقا باز است و یا مطلقا بسته است.
مسئله دیگری که در نظریه عمومی سیستم ها مطرح است این است که باید انسان را به بهترین شکلی کنترل کرد تا اطمینان
حاصل شود که اعمال وی در راستا و همسو با منافع و اهداف سیستم قرار گرفته است .همچنین نقل قولی هم در تایید مورد باال به
این مضمون هست که" وقتی به سازمان بهعنوان سیستمی نگاه کنیم که از اجزای تشکیل دهنده ای ترکیب یافته است هر کدام از
آن اجزاء برای خودش مهم است و هر کدام از اجزاء وظیفه مستقل و مجزایی دارد وکارکردهای متفاوت اجزاء در یک کل به هم
پیوسته اند .گرایش شدیدی در قرار دادن باالترین تاکید و ارزش ،به جای تک تک اجزاء سیستم یا سیستم های فرعی ،به استقرار
موازنه ،تعادل و یا هماهنگی میان سیستم های فرعی وجود دارد و این برای اطمینان از کارکرد آنها به طریقی است که به منافع و
بقاء کل سیستم منجر شود" (مبانی فلسفی تئوری سازمان ،دکتر حسن میرزائی اهرنجانی  ،1393ص  (272تناقضی که در این
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مورد آشکار می گردد این است که ضرورت و وجوب چنین برخوردی با انسان در سیستم در دیدگاه نظریه عمومی سیستم ها ،آیا در
تقابل و تضاد با این مسئله که باید در سطح کالن جامعه از منزلت و استقالل انسان در برابر خطر دیوانساالری حمایت کرد،
نیست؟!
به بیان دیگر ،چگونه می توان سیستمی شدن انسان را در سازمان امکان پذیر ساخت؟ آیا اصوال این کار با توجه به ماهیت
ذاتی انسان بهعنوان موجودی دارای معرفت ،اندیشه ،عواطف وکنش ها امکان پذیر است؟ !به نظر می رسد که در اینجا به جنبه
های شناختی ،روانی و ارزشی انسان در دیدگاه سیستمی چندان توجهی نشده است و انسان به راحتی پدیده و متغیری قابل کنترل
و تابع سیستم و جبرگرا در در نظر گرفته شده است .در این دیدگاه انسان موجودی تحت تاثیر محیط و کامال منفعل نسبت به آن
چیزی که سیستم برایش تعیین و مشخص کرده است ،تعریف شده است .نگاه سیستمی تالش دارد تا فرد را در سازمان به گونه ای
شکل دهد که در نهایت فقط منشاء فایده بیشتر برای سازمان شود .تحلیل گران این نظریه معتقدند که نظریه پردازان این نظریه به
صورت خودآگاه یا ناخودآگاه بدنبال تحقیر انسان در محیط کار بوده اند .برخی از این تحلیل گران ابراز می دارند که یک نظریه
سازمانی خوب باید دانش و قدرت را از انحصار طبقه ای خاص خارج کرده و به اکثریت منتقل نماید و این مسئله در نظریه عمومی
سیستم ها به چشم نمی خورد.
در نهایت دیدگاه تحلیل گران در مورد معایب کلی نگرش سیستمی در سازمان را می توان در موارد زیر جمع بندی و خالصه
کرد:
 - 1این رویکرد ،نوعی روش مدیریت نبوده بلکه یک نگرش کلی است .به بیان دیگر ،این نوع نگرش ساختار کالن را تشریح
میکند و درباره ساختارهای خرد پدیده مورد مطالعه هیچگونه اطالعاتی را ارائه نمی نماید( نگرش کلی ،نه یک روش اجرایی).
 - 2نگرش سیستمی چشم انداز بسیار وسیعی را در بر میگیرد ،چشم اندازی که نه تنها علم مدیریت بلکه علوم دیگر نظیر علم
فیزیولوژی و فیزیک و ...را نیز شامل میشود و این مسئله مدیران و محققان مدیریت را دچار ابهام می سازد(ضرورت برخورداری از
مطالعات میان رشته ای).
 - 3فرضیه سازی از طریق طراحی ذهنی یک مدل ریاضی از سازمان)مدل سازی ذهنی از سازمان و فرایندهای آن صرفا
بعنوان یک نمودار هندسی(.
 - 4لزوم شناخت ارتباط میان اجزای سازمان برای شناخت کل سازمان و درنتیجه افزایش دشواری و پیچیدگی مسئله شناخت
سازمان(پیچیدگی و ابهام بیشتر بدلیل دشواری شناخت روابط میان واحدهای مختلف سازمان(
 - 5با توجه به عدم وجود روش شناسی اختصاصی و منطقی برای مطالعه سیستم ها ،به ناچار باید از راه حل های جایگزینی
استفاده کرد که این مسئله احتماال به بی نظمی در مطالعه ماهیت و مشخصات سیستم ها می انجامد و از اثربخشی پژوهش درباره
سیستم های مورد مطالعه خواهد کاست.
 - 6مسئله معرفی یک نظریه بهعنوان یک نظریه تعمیم یافته علمی فقط از طریق یک روش شناسی جامع برای پژوهش و
مطالعه سیستم ها امکان پذیر است که نظریه عمومی سیستم ها فاقد چنین روش شناسی می باشد" .ساختار به طور عام و ساختار
یک سیستم کلی(همبسته)به طور خاص چیست؟ روش های شناخت آن کدامند؟ استراتژی بررسی ساختار چیست؟ (نظریه سیستم
ها ،مسائل فلسفی و روش شناختی ،سادوسکی ،بالوبرگ ،یودین ،ترجمه کیومرث پریانی ،ص  ) 66این سئواالت نیز از آن دسته
سئواالتی هستند که این نظریه از نظر برخی صاحب نظران ،هنوز نتوانسته است به آنها پاسخ مفصل و روشنی بدهد .در پایان این
بخش به نقل قولی از توماس کوهن بسنده می کنیم .وی معتقد است":انقالب های علمی ،هم بهره هایی دارند ،هم زیان هایی و
دانشمندان تمایل دارند که به ویژه نسبت به زیان ها نابینا باشند"( .ساختار انقالب های علمی ،توماس کوهن ،ترجمه سعید زیبا
کالم ،ص)206

نتیجه گیری
آنچه که در این مقاله مطرح شد ،نظریه عمومی سیستم ها در سازمان بود که اولین بار در دهه  1950میالدی توسط یک
فیزیولوژیست آلمانی بنام لودویک فان برتالنفی در علم فیزیولوژی مطرح گردید .در بخش اول مقاله ،پس از بررسی اصول و مبانی
این نظریه ،به تعریف سیستم و انواع طبقه بندی سیستم ها پرداخته شد که در میان آنها به یکی از مهمترین طبقه بندی ها ،موسوم
به طبقه بندی نه گانه که توسط اقتصاددانی بنام بولدینگ مطرح شده بود ،اشاره گردید .سپس بحث سازمان در قالب یک سیستم و
تفاوت میان سازمان های ارگانیکی و مکانیکی مطرح شد .در بخش دوم مقاله نیز به مبانی هستی شناسی ،معرفت شناسی ،روش
شناسی و در پایان به نقد و تحلیل فلسفی نظریه عمومی سیستم ها و نقاط ضعف و قوت آن از دیدگاه صاحب نظران و تحلیل گران
پرداخته شد .شایسته است در این بخش اشاره ای هم به هشدار کاتز و کان درباره نظریه عمومی سیستم ها شود .آنها می گویند
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"تاکنون توهمی برای علوم اجتماعی به این گستردگی ،پیوستگی و بی ثمری که طی آن از مدل زیستی و فیزیولوژیکی برای
شناخت ساختارهای اجتماعی استفاده گردیده باشد ،فلج کننده و دست و پاگیر نبوده است .استعاره موجود زنده ،با مقایسه نپخته
اجزای بدن موجود زنده با اجزای یک سیستم اجتماعی علی رغم ظرافتی که در خود نهفته دارد اما همان مقدار نیز گمراه کننده
است" .سیلورمن نیز معتقد است".شاید ضروری است که تشابه میان سازمان و موجود زنده را کنار بگذاریم ،سازمان ها شاید سیستم
باشند ،اما الزاما سیستم های طبیعی نیستند".
در اینجا باید اشاره ای هم به دستاوردهای مثبت این نظریه در پارادایم های سازمان و مدیریت داشته باشیم .این دستاوردها
عبارتند از:
 - 1بکارگیری و استفاده از علوم دیگر جهت تجزیه و تحلیل دقیق تر سازمان که در نظریه های قبلی چندان توجهی به آن
نمی شد.
 - 2کمک به نظریه های سازمان و مدیریت از طریق رفع نارسائی های نظریه های قبلی وکمک به نظریه بعد از خود یعنی
نظریه مدیریت اقتضائی ،زیرا نظریه پردازان مدیریت اقتضایی تمرکز صرف بر عملیات داخلی سازمان را کافی نمی دانند و تالش
برای شناخت خرده سیستمهای سازمانی را برای تعامل با سیستمهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی محیط بیرونی
ضروری میدانند که این مسئله نمایانگر کاربرد سیستم های باز مطرح در نظریه عمومی سیستم ها در نگرش اقتضایی می باشد.
در پایان در مورد کاربرد نظریه عمومی سیستم ها در سازمان ها می توان این گونه پیشنهاد کرد که محدودیت ها وکاستی
های این نظریه را بپذیریم و تالش کنیم تا با بهبود کاستی های آن ،نگرش های کاملتر و جامع تری را برای بکارگیری آن فراهم
نماییم و به قول آناتول راپوپورت " از این نظریه استفاده کنیم اما در تعمیم آن به شدت مراقب و دقیق باشیم".
به طور کلی شاید بهتر باشد از نظریه های موجود نظیر نظریه عمومی سیستم ها کمال استفاده را ببریم و در انتظار ارائه
کاملترین نظریه نمانیم چرا که کاملترین نظریه اساسا وجود ندارد و نخواهد داشت!
در پایان پر بدیهی است که در مقاله حاضر به دلیل محدودیت ها و بضاعت موجود به تمام ابعاد فلسفی و تحلیلی نظریه
عمومی سیستم ها پرداخته نشده است و اندیشمندان و صاحب نظران محترم به یقین خواهند توانست با پژوهش های تکمیلی و
آتی خود بویژه در حوزه کاربردی سازی این نظریه در سازمان ها ،نسبت به رفع کاستی های آن اهتمام ورزند.

منابع
-

هچ ،ماری جو .نظریه سازمان( مدرن ،نمادین -تفسیری و پست مدرن) .مترجم :دکتر حسن دانایی فرد .چاپ سیزدهم.
انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر 1398
میرزائی اهرنجانی ،حسن .مبانی فلسفی تئوری سازمان .انتشارات سمت1393
اقتداری ،علیمحمد .سازمان و مدیریت – سیستم و رفتار سازمانی .چاپ نوزدهم .انتشارات مولوی تابستان 1367
سادوسکی ،وادیم نیکوالیویچ -بالوبرگ ،ایگور ویکتوریچ -یودین ،اریک گریگوریویچ .نظریه سیستم ها :مسائل فلسفی
و روش شناختی .ترجمه کیومرث پریانی .چاپ اول نشر تندر 1361
ابراهیم پور ،حبیب .مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد کارکردگرایی و ساختارگرایی .فرهنگ.
مدیریت ،سال چهارم ،شماره سیزدهم ،تابستان  1385صفحه 112- 83
Morgan,Gareth.Images of organizations.sage publications,1997
Daft, Richard L. Organization Theory and Design Third Edition. West Publishing
Company, 1989
DuBrin, Ireland, Williams.. Management & Organization South Western Publishing
C. 1989
Bertalanffy, Ludwig. The History and Status of general Systems Theory. Academy
of Management Journal, vol.15, No. 4, 1972
Laszlo, Alexander & Krippner, Stanley. Systems Theories: Their Origins,
Foundations, and Development..Systems Theories and A priori of Perception.
Amsterdam: Elsevier Science, 1998.Ch. 3, pp. 47 -74.
Kast, E. Fremont Rosenweig, E. JamesRosenweig,. General System Theory:
Applications for Theory: Organ ization and Management. Academy of Management
Journal. 1972, December pp. 447 -465.
& www.business.illinios.edu/workining_papers/papers/10-0102.pdf: gabor,andrea
Mahoney, T.joseph.chester barnard and the system approach to nurturing
organization.

30

-

-

-

دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)77 :آذر  ،3111جلد یک

تبیین مدل سطحبندی دورههای آموزش سازمانی با رویکرد تأثیر
تحصیالت بر موفقیت شغلی

پرستو صلواتی* ،1امیر بهبودی ،2فاطمه

سهرابی3

تاریخ دریافت99/80/32 :
تاریخ پذیرش99/89/28 :
کد مقاله18404 :

چکـیده
در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر تحصیالت بر موفقیت شغلی کارکنان مراکز درمانی ،به تبیین مدلی برای سطحبندی
آموزش سازمان در مرحله نیازسنجی آموزشی پرداخته میشود .پژوهش حاضر توصیفی -پیمایشی -همبستگی و از نوع
کاربردی است .جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش است .در بخش اول با توجه به بزرگ بودن جامعه آماری از روش
نمونهگیری خوشهای و سپس نمونهگیری تصادفی استفادهشده است ،بدینصورت که از میان مراکز درمانی مختلف مرکز
بهداشت و درمان شهرستان درگز و گناباد و بیمارستان امام رضا (ع) ،نمونهای تصادفی از کارکنان و مدیران این مراکز
درمانی به تعداد  18نفر موردبررسی قرار گرفتند .در بخش دوم با توجه به خطای کمتر خبرگان و محدود بودن زمان
پژوهش 7 ،تن از اساتید مدیریت منابع انسانی دانشگاههای عالمه طباطبایی ،تهران و تربیت مدرس بهعنوان خبره
بهمنظور نظرسنجی در نظر گرفته شدند .با استفاده از نرمافزار  SPSSو با بهکارگیری آزمون همبستگی ،ارتباط بین
تحصیالت و دروس دانشگاهی با موفقیت شغلی بررسی گردید .یافتههای این پژوهش نشان میدهند که دروس
دانشگاهی (تحصیالت) بر موفقیت شغلی کارکنان به میزان  %31تأثیرگذار است .از بین دروس اصلی ،تخصصی و
پژوهشی ،دروس تخصصی به میزان  %55نسبت به دروس پژوهشی با  %52و دروس اصلی با  ،%12بیشترین ارتباط را
دارد .همچنین ،از نرمافزار  ،Expert Choiceجهت رتبهبندی شاخصهای مورداستفاده در مدل سطحبندی آموزشی
توسط خبرگان استفاده شد تا از اوزان بهدستآمده برای هر شاخص در تبیین مدل سطحبندی آموزشی استفاده گردد.

واژگـان کلـیدی :منابع انسانی ،آموزش سازمانی ،موفقیت شغلی ،سطحبندی آموزش ،تحصیالت

 -4کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ،تهران ،ایران
parastoo829@gmial.com

 -3کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ،تهران ،ایران
 -2کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ،تهران ،ایران
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توسعه منابع انسانی بهعنوان سرمایه های اصلی و عامل استراتژیک در کامیابی ،ماندگاری و پایداری سازمانها در سالهای
اخیر از سوی صاحبان ،مدیران و کارشناسان سازمانها ،مؤسسات و شرکتهای بزرگ دنیا موردتوجه قرارگرفته است ،بهگونهای که
امروزه ارزش سازمانها را نه بر مبنای داراییهای مشهود بلکه بر مبنای میزان دانش منابع انسانی آنها برآورد میکنند؛ به همین
منظور گرایش و سرمایهگذاری در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی مهمترین مسئله مدیران سازمانهای بالنده و پویای امروزی
است و بیش از سایر امور جلبتوجه مینماید .در دنیای امروز که کارکنان و مدیران شاهد تغییرات روزگار هستند ،کار اصلی
بهگونهای به اجرا درمیآید که کارکنان همواره باید نوآوریهای روزمره داشته باشند ،به فراگیری چیزهای تازه بپردازند ،پیوسته
بازآموزی شوند و مهارت جدید بیاموزند (تقی پور ظهیر و دیگران .)4293 ،از طرفی تحقق جامعه دانشمحور مستلزم وجود
سازمان هایی است که تمام فرایندهای آن دانش آفرین باشد و کاربرد آن را سرلوحه کار خود قرار دهند .در این میان آموزش
سازمانها باید در استقرار ابتکار مدیریت دانش بهعنوان قابلیت اصلی نسبت به بخشهایی دیگر سازمانها پیشگام شده و نقش
رهبری را در این زمینه ایفا نماید .هدف از فعالیتهای دانشمدار در یک سازمان ،اطمینان از رشد فعالیتها در جهت حفظ دانش
حیاتی در همه سطوح و بهکارگیری دانش موجود در همه چرخهها ،استفاده مداوم دانش مربوطه ،توسعه دانش جدید از طریق
یادگیری بر اساس تجارب درونی و دانش بیرونی میباشد (حسن لو و گلرد .)4297 ،آموزش فرآیند سیستماتیک تغییر رفتار کارکنان
در یک جهت برای تحقق اهداف سازمانی است .آموزش فرایند یادگیری است که منجر به توسعه تواناییها ،اطالعات ،مهارتها و
نگرش کارکنان میشود .بهمنظور دستیابی به آموزش مؤثر ،اولین گام تعریف مسئله است که با نیازسنجی آمورشی انجام میشود،
زیرا که نیازسنجی در مدیریت سازمانی بسیار مهم میباشد .نیازسنجی آموزشی گام عملی دریافتن برنامه آموزشی مناسب برای
سازمان و کارکنان است .هدف از نیازسنجی آموزشی تفاوت آنچه وجود دارد و آنچه برای عملکرد موفقیتآمیز نیاز میباشد است
(آسترکی .)4291 ،آموزش ،عالوه بر اینکه از حقوق اصلی و اولیه انسان است ،رکنی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز
محسوب میشود .هرچه دانش و مهارتهای کارکنان با نیازهای جامعه ،پیشرفتهای علمی و تغییرات فنآوری هماهنگی و انطباق
بیشتری داشته باشد درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان باالتر میرود (زندی و دیگران .)4293 ،در جهان امروز سازمانی
میتواند ادعای رقابت با سایر سازمان ها را داشته باشد که نیروی انسانی آن ضرورت تغییر و تحول را درک نموده و برای بقاء
سازمان خود تالش کند .آموزش مداوم کارکنان برای ارتقاء دانش و مهارت ضروری است تا توانایی آنان را برای رقابت افزایش
دهد و ازاینرو الزم است که هر سازمانی نیروهایی باقابلیت باال در بخشهای مختلف داشته باشد .درواقع ،هدف از آموزش آن
است که توانایی کارکنان متناسب با نیازهای آتی سازمان و دستیابی به آن افزایش یابد و آموزش تأثیر عمدهای در بهبود عملکرد
افراد دارد (حاجی لو و دیگران .)4291 ،بهعبارتدیگر ،آموزش و بهسازی منابع انسانی بهعنوان یکی از استراتژیهای اصلی
سازمانها برای سازگاری مثبت با شرایط تغییر قلمداد میشود و حیات سازمانها تا حدود زیادی به دانش و مهارتهای مختلف
کارکنان بستگی دارد .آموزش ضمن خدمتی که با دورههای حسابشده ادامه یابد ،ضمن کوشش در افزایش توان مهارت و دانش
کارکنان ،در حل مسائل و مشکالت محیط کار نیز چارهساز است و میتواند به بقای سازمان خود ،رقابتپذیری ،اعتبار و شهرت آن
بیفزاید .ازاینرو تالش مستمر در بهبود کیفیت آموزش ضمن خدمت میتواند منافع قابلمالحظهای به همراه داشته باشد (رحیملو،
 .)4295بررسی ها نشان داده است که آموزش کارکنان منجر به حفظ تداوم و بقای سازمان میشود .برای مثال یک بررسی سهساله
در سنگاپور نشان داده است که  47درصد شرکتهای تجاری و صنعتی این کشور ورشکست شدهاند درحالیکه این نسبت در مورد
شرکتهایی که برنامه آموزش کارکنان را انجام دادهاند کمتر از  4درصد بوده است .همچنین طبق آمار انجمن مدیریت آمریکا تا
سال  3888هفتادوپنج درصد همه کارگران کنونی آن کشور نیاز به بازآموزی داشتهاند .کشور سوئد نیز برای پاسخگویی به چنین
دگرگونیهایی سیاست فعال نگهداشتن نیروی انسانی را در پیشگرفته و ساالنه دو تا سه درصد از تولید ویژه ملی خود را برای
بازآموزی صاحبان مشاغل هزینه میکند (زندی و دیگران .)4293 ،در شیوههای آموزش سنتی تأکید بر برگزاری و افزایش آمار
فعالیتهای آموزشی میباشد ا ما در آموزش پیشرفته امروزی نیازسنجی آموزشی سنگ زیربنای آموزش محسوب میشود و در اکثر
سازمانها تالش می شود آموزشی متناسب با نیاز واقعی افراد ارائه گردد و ایجاد این تناسب موجب برانگیختگی نگرش ،بینش و
رفتار واقعی افراد خواهد شد (تقی پور ظهیر و دیگران .)4293 ،در بحث مدیریت آموزش سازمانی موارد مختلفی در نظر گرفته
میشود؛ تعیین اهداف کمی ،مشخص کردن خطمشیها و سیاستهای اجرایی ،تعیین رویهها ،زمانبندی و تعیین منابع موردنیاز
اعم از انسانی ،فیزیکی ،مالی ،قوانین و مقررات؛ اما در کنار همه این موارد ،موضوع «سطحبندی» در مرحله نیازسنجی آموزش،
یکی از اساسیترین مواردی است که به حاشیه کشیده میشود و کمتر توجهی بدان میگردد .درواقع ،آنچه در حوزه مدیریت
آموزش سازمان در راستای هدف اصلی آموزش که توانمندسازی کارکنان ،مدیران و کارشناسان میباشد و کمتر دیده میشود ،بحث
سطحبندی افراد به لحاظ یادگیریهایشان است .چنانچه استراتژی کالن سازمان ،بهسازی نیروی انسانی و توسعه توانمندی
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تخصصی ایشان باشد ،در آن صورت یکی از سیاستهای آموزشی متناظر با این استراتژی تلفیق مبانی نظریهای علمی با عمل و
کاربرد آن است؛ بنابراین سطحبندی آموزش افراد به لحاظ نوع آموزش دادهشده به هر فرد ضرورت مییابد (رئوفی.)4202 ،
نتایج حاصل از پایاننامه نجاتی ( )4295نشان داد که اثربخشی دورههای آموزشی جز با موفقیت بین فردی ،با موفقیت شغلی،
موفقیت مالی و موفقیت سلسله مراتبی رابطه معناداری و مثبتی داشته است ولی اثربخشی دورهها ،بهبود عملکرد افراد را به دنبال
نداشته است (نایب پور و دیگران .)4294 ،در تحقیق آسترکی ( ،)4291بین آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی فردی،
توانمندسازی سازمانی ،تحقق اهداف سازمانی ،کارایی کارکنان و نیازهای آموزشی کارکنان در میان کارکنان واحدهای دانشگاهی
دانشگاه آزاد اسالمی استان لرستان رابطه معنیداری وجود داشت .زندی و همکاران ( )4293در پژوهشی با عنوان «بررسی نیازهای
آموزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز» در راستای ارائه الگوی مناسب آموزشی و بهسازی منابع انسانی به این نتیجه دست
یافتند که تفاوت معنادار آماری بین سطح موجود و مطلوب دانش ،مهارت و نگرش کارکنان وجود دارد و شکاف بین وضعیت موجود
و مطلوب ملموس و قابلتأمل است .حاجیلو و همکاران ( )4290به بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان شهرداری تهران
در مورد مسائل زیستمحیطی بر اساس مدل آموزشی مبتنی بر مدل  DACUMپرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که بین
سطوح مختلف تحصیلی کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد ،به این معنی که کارکنان دارای دیپلم تحصیلی نیاز بیشتری به
آموزش در مقایسه با دو گروه دیگر با تحصیالت لیسانس و باالتر دارند .نایبپور و همکاران ( )4294نیز در تحقیقی که به بررسی
تأثیر آموزش تحصیالت تکمیلی انتظامی بر موفقیت شغلی دانشجویان پرداخته بودند ،به این نتیجه رسیدند که دروس پژوهشی در
مقطع تحصیالت تکمیلی ،بیشتر از دروس اصلی و تخصصی در موفقیت شغلی افراد تأثیر داشته است .نتایج حاصل از تحقیق
جمشیدیان و رضایی ( ،) 4202گواهی بر این موضوع است که آموزش ضمن خدمت ،نیروی انسانی را برای رسیدن به اهداف و
مأموریتهای سازمان تقویت مینماید ،بهعالوه موجب افزایش مهارتهای شغلی نیروی انسانی اعم از مدیران و کارکنان میشود،
حیطه دانش و معلومات مربوط به وظیفه کارکنان را گسترش داده و بر مهارتهای شغلی آنها میافزاید .در تحقیق رئوفی و
تاریخی قوچانی دروس ( )4202نیز مشخص شد که کارکنان آموزشدیده در برقراری روابط انسانی و ایجاد محیطی صمیمی نسبت
به کارکنان آموزش ندیده عملکردی بهتر داشته و اثربخشتر هستند ،همچنین کارکنان آموزشدیده درزمینه استقبال از تغییرات و
نوآوریها در سازمان عملکرد بهتری دارند ،از طرفی کارکنان آموزشدیده درزمینهٔ اعتمادبهنفس در انجام امور نسبت به کارکنان
آموزش ندیده از عملکرد بهتری برخوردارند و همچنین کارکنان آموزشدیده درزمینهٔ رعایت شرح وظایف شغلی نسبت به
کارکنان آموزش ندیده دارای عملکرد بهتری هستند .کاری ( )4202نیز در پایاننامه خود به بررسی تأثیر آموزش عرضی افسران جز
خراسان بر موفقیت شغلی آنان در دانشکده دافوس پرداخته است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که آموزش ضمن خدمت؛ عملکرد
شغلی ،مهارتهای شغلی و قدرت انطباق سازمانی و خانوادگی افسران را افزایش نداده است ولی بین سطح تحصیالت و موفقیت
شغلی ارتباط وجود دارد.
اما چیزی که از آن به نیازسنجی آموزشی یاد میکنیم از مراحل پنجگانه فرآیند آموزش با رویکرد سیستمی (مدل )ADDIE
است ( .)Reiser,2007این مدل که بهوسیله ارتش آمریکا در دانشگاه ایالت فلوریدا شکلگرفته است ،در پنج مرحله به شرح زیر
تدوین گشته است:
تجزیهوتحلیل :این مرحله شامل نیازسنجی ،شناسایی مسئله ،تحلیل آن و هدفگذاری میباشد.
طراحی :این مرحله دربردارنده اهداف یادگیری بر اساس اصطالحاً تقابل اندازهگیری ،مشخص نمودن اهداف یادگیری،
مشخص کردن فعالیتهای یادگیری و مشخص نمودن رسانه آموزشی میباشد.
برنامه ریزی :فرآیند ایجاد و آزمون تجارب یادگیری ،این مرحله شامل آماده کردن مواد آموزشی آنگونه که در مرحله طراحی
آمده است.
اجرا :ارائه تجارب یادگیری از طریق رسانه مناسب.
ارزشیابی :دربردارنده هم ارزشیابی تکوینی و نهایی و هم بازنگری میباشد (.)Clark,2066
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شکل  .1مدل طراحی آموزشی )Reiser,2007( ADDIE
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جهت برنامهریزی آموزشی نیاز به اطالعاتی درست و مطمئن داریم که میتوان از طریق نیازسنجی آموزشی کسب کرد.
ازاینروی در این پژوهش سعی شده است با تبیین مدلی برای سطحبندی آموزش افراد ،در مرحله نیازسنجی آموزشی ،اثربخشی و
کارایی دورههای آموزش سازمان به لحاظ محتوای مورد انتظار از دورهها افزایش یابد .همچنین ،با بررسی ارتباط بین تحصیالت و
موفقیت شغلی ،از این عامل بهمنظور طراحی بخشی از برنامه آموزشی سازمانی با رویکرد سیستمی در مراکز درمانی استفاده گردد،
بهطوریکه اثربخشی آموزش کارکنان این سازمان افزایشیافته و هزینهای که صرف آموزش میگردد کارایی بیشتری نیز داشته
باشد.

 -2روششناسی
پژوهش حاضر توصیفی -پیمایشی -همبستگی و از نوع کاربردی است .جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش است .بخش
اول کارکنان و مدیران شعب مراکز درمانی و بخش دوم خبرگان و متخصصان مدیریت منابع انسانی است .در بخش اول با توجه به
بزرگ بودن جامعه آماری از روش نمونهگیری خوشهای و سپس نمونهگیری تصادفی استفادهشده است ،بدینصورت که از میان
مراکز درمانی مختلف مرکز بهداشت و درمان شهرستان درگز و گناباد و بیمارستان امام رضا (ع) ،انتخابشده و بدین ترتیب
نمونهای بهصورت تصادفی از کارکنان و مدیران این مراکز درمانی به تعداد  18نفر موردبررسی قرار گرفتند .در بخش دوم با در نظر
گرفتن این مسئله که خطای خبرگان و متخصصان کمتر است و با توجه به محدود بودن زمان پژوهش 7 ،تن از اساتید مدیریت
منابع انسانی دانشگاههای عالمه طباطبایی ،تهران و تربیت مدرس بهعنوان خبره بهمنظور نظرسنجی در نظر گرفته شدند .در این
پژوهش از روش پیمایش با کمک ابزار پرسشنامه بهمنظور گردآوری دادهها استفاده گردید .روایی پرسشنامهها توسط متخصصان
مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه اول نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ عدد  8803به دست آمد و ازآنجاکه عددی
بزرگتر از  8/7است پایایی آزمون نیز موردقبول است .در پرسشنامه اول دادههای موردنیاز با طرح  48سؤال ،برای آزمون
فرضیههای پژوهشی ،گردآوری شدند و با بهکارگیری آزمون همبستگی پیرسون ،ارتباط بین تحصیالت و دروس دانشگاهی با
موفقیت شغلی بررسی گردید .پس ازآن از خبرگان خواسته شد با در نظر گرفتن تحصیالت افراد ،عواملی را که در سطحبندی
دورههای آموزشی سازمان در مرحله نیازسنجی آموزشی تأثیرگذار میدانند اعالم کنند .بعد از جمعآوری نظرات خبرگان عواملی که
بیشتر تکرار شده بودند ،در اختیار خبرگان قرار گرفت تا بار دیگر نظر خود را در مورد عوامل پیشنهادی بازگو کنند ،برای این کار
پاسخها بهصورت طیف لیکرت  5وضعیتی :موافق نیستم ،کمی موافقم ،متوسط ،موافقم ،خیلی موافقم ،در نظر گرفتهشده و با در نظر
گرفتن میانگین نظر ایشان شاخصها انتخاب گردیدند .همچنین جهت امتیازدهی به شاخصهای بهدستآمده از خبرگان خواسته
شد تا شاخصها را با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( ،4)AHPاولویتبندی کنند تا بدینصورت با استفاده از اوزان
بهدستآمده ،وزن هر یک از شاخصها در تبیین فرآیند سطحبندی لحاظ گردد .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از نرمافزار آماری
 SPSSدر دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد .همچنین از نرمافزار  ،Expert Choiceجهت رتبهبندی شاخصهای
مورداستفاده در مدل سطحبندی آموزشی توسط خبرگان استفاده شد.

1.Analytical Hierarchy Process
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 -3یافتههای تحقیق
بهمنظور این گمانه که دروس دانشگاهی بر موفقیت شغلی کارکنان مراکز درمانی تأثیرگذار است ،از تحلیل همبستگی پیرسون
استفاده گردید که نتایج آن در جدول ( )4آمده است .با توجه به نتایج بهدستآمده ارتباط معنادار و مستقیمی بین دروس اصلی،
دروس تخصصی و دروس پژوهشی با موفقیت شغلی کارکنان شعب مراکز درمانی وجود دارد.
جدول  -1شناسایی ارتباط بین متغیرهای مطالعه با موفقیت شغلی
موفقیت شغلی
متغیرها
شدت همبستگی*
سطح معناداری
88888
88551
دروس تخصصی
88883
88125
دروس اصلی
88888
88525
دروس پژوهشی

*همبستگی بین متغیرها در سطح معنیداری  4درصد
همچنین ،از تکنیک رگرسیون به منظور تأثیر ارتباط بین تحصیالت با موفقیت شغلی استفاده گردید .مطابق جدول ()3
تحصیالت به میزان  %31بر موفقیت شغلی کارکنان تأثیرگذار است.

چنانچه نتایج جدول ( )3نشان می دهد ،دروس دانشگاهی (تحصیالت) بر موفقیت شغلی کارکنان شعب مراکز درمانی تأثیرگذار
بوده و  31درصد از تغییرات آن را تبیین مینماید .با توجه به نتایج بهدستآمده و با در نظر گرفتن فاکتور تحصیالت و عنایت به
نظر خبرگان از طریق دو بار نظرسنجی از خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی 1 ،شاخص :سابقه مرتبط ،مقطع تحصیلی ،سطح
سازمانی و ارتباط تحصیلی با دوره بهعنوان شاخصهای تعیینکننده سطحبندی دورههای آموزشی در مرحله نیازسنجی آموزشی در
نظر گرفته شدند .سپس جهت وزن دهی شاخصهای مدل سطحبندی آموزشی افراد از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید
که نتایج رتبهبندی به کمک نرمافزار  ،Expert Choiceدر شکل ( )3آمده است.
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جدول  -2خالصه رگرسیون چندگانه بهمنظور شناسایی تأثیر دروس دانشگاهی بر موفقیت شغلی
AdR2
R2
Sig
t
Beta
B
متغیر مستقل
متغیر وابسته
موفقیت شغلی دروس دانشگاهی 88320 88350 88884 28128 88587 88525

شکل  -2اوزان شاخصهای سطحبندی آموزشی

برای تسهیل در فرآیند سطحبندی آموزشی ،با رند کردن اوزان بهدستآمده ،وزن هر یک از شاخصها مطابق با جدول ( )2در
نظر گرفته شد:
جدول  -3اوزان شاخصهای سطحبندی
وزن شاخص
شاخص
8825
سابق کار مرتبط
8845
مقطع تحصیلی
883
سابقه مرتبط سطح سازمانی
882
ارتباط تحصیلی با دوره
4
مجموع

از طرفی ،سطحبندی دورهها بهمنظور تفکیک دورههای آموزشی ،متناسب با نیاز افرادی که قرار است تحت آموزش قرار گیرند،
صورت میپذیرد .این سطحبندی شامل سه سطح به شرح زیر میباشد:
سطح یک (تئوریک) :دورههای که در این سطح برگزارمیشود شامل مفاهیم اولیه و آکادمیک هست.
13

سطح دو (کاربردی) :در این سطح مفاهیم و مقدمات بهصورت خالصه گفته میشود و بیشتر به مباحث کاربردی و عملیاتی
توجه میشود.
سطح سه (کالن) :در این سطح به مسائل راهبردی و کالن توجه میشود.

تعیین محورهای آموزشی سازمان

طبقه بندی واحدهای مخاطب سازمان

تعیین نیازهای فردی (سطح بندی آموزشی)
شکل  -3نیازسنجی آموزشی
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با در نظر گرفتن شاخص هایی که از طریق نظرسنجی خبرگان مدیریت منابع انسانی به دست آمد ،هریک از این شاخصها به
 5دسته تقسیمبندی شده ،برای هر یک از دستهها امتیازی لحاظ شده است که کمترین آن امتیاز  2و بیشترین آن امتیاز  45است.
جدول ( )1دستهبندی و امتیاز هر دسته را نشان میدهد( .وزن هر یک از شاخصها برای جلوگیری از خطای محاسبه در عدد 48
ضرب شد).
جدول  -4دستهبندی شاخصها و امتیازبندی هر دسته
امتیاز هر دسته
شاخص
43
9
1
2
45-48
48-5
5-3
3-8
سابقه کاری مرتبط (برحسب سال)
ارشد
کارشناسی
کاردانی
دیپلم
مقطع تحصیلی
مدیریت میانی
کارکنان کارشناسان سرپرستی
سطح سازمانی
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
ارتباط رشته تحصیلی با دوره

45
 45به باال
دکتری
مدیریت عالی
بسیار زیاد

وزن
285
485
3
2

با استفاده از امتیازات جدول ( )1و وزن هر شاخص ،فرآیند سطحبندی دورههای آموزشی شکل میگیرد .برای سطحبندی کافی
است با توجه به اطالعات هر فرد که قرار است مورد آموزش قرار گیرد ،امتیاز هر شاخص برای وی را در وزن آن شاخص ضرب
کرد .بهطور مثال فردی را در نظر بگیرید که دارای سابقه کاری  1ساله ،مدرک تحصیلی کارشناسی ،سطح سازمانی کارشناس و
ارتباط رشته تحصیلی وی با دوره متوسط باشد به شرح زیر سطح آموزش دوره موردنظر برای وی مشخص میگردد:
1185=285*1+485*9+3*1+2*1
حال مطابق با جدول ( )5عدد بهدستآمده را با سطح موردنظر تطبیق میدهیم:
جدول  -5امتیازبندی سطوح آموزشی
58-4

488-54

458-484

سطح یک

سطح دو

سطح سه

بنابراین برای آموزش فرد موردنظر با توجه به عدد بهدستآمده ( )1185دوره آموزشی در سطح دو قرار میگیرد به این معنا که
دوره موردنظر به لحاظ آموزشی باید بهصورت کاربردی و عملیاتی باشد.
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نتیجهگیری
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با توجه به تغییرات سریع علم و دانش و پیچیده شدن فضای رقابتی ،فراگیری دانش علوم جدید به ضرورتی برای حیات سازمانها
تبدیلشده است و تربیت نیروی انسانی کارآمد بیشازپیش احساس میگردد ،بهطوریکه بهعنوان دغدغهای برای سازمانهای
بزرگ محسوب میشود .شواهد زیادی در دست است که نشان میدهد بهسازی کارکنان فرآیندی است که از طریق آموزش انجام
میشود .آموزش و بهسازی مجموعهای از تالشهای برنامهریزیشده یک سازمان برای تسهیل یادگیری کارکنان در خصوص
شایستگیهای شغلی آنها میباشد (رحیملو .)4295،آموزش کارکنان فرآیندی است برای سازگاری آنان برای تحول سازمانی و
انطباق با محیط بیرونی ،بنابراین برنامههای آموزش کارکنان نیازی حیاتی برای همه سازمانهاست .سازمانها با موجی از اطالعات
و دانش روبرو هستند و تجهیز افراد سازمان به دانش روز از اهداف مهم سازمانها و مهمترین سالح رقابتی است (تقی پور ظهیر و
دیگران .)4293،از طرفی برنامههای آموزشی اثربخشی سازمانی کارکنان را افزایش میدهد ،منجر به ارتقای خبرگی کارکنان شده و
مهارتهای میان فردی آنان را توسعه میدهد .ارزیابی نیازهای آموزشی اولین گام طراحی برنامههای آموزشی است که به افراد و
گروهها کمک میکند تا فعالیتهایشان را رضایتبخش و در جهت تحقق اهداف معمول سازمان انجام دهند که میتواند موجب
افزایش روحیه کارکنان شده و به عنوان محرک عمل نماید و کارایی کارکنان را در انجام وظایف افزایش دهد ( & Sian
 .)Khanna,2020برنامههای آموزش کارکنان در یک سازمان میتواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند و
تضمینی برای حل مشکالت کارکنان باشد .هدف نظام آموزش و بهسازی در یک سازمان بهعنوان یکی از کارکردهای مهم
مدیریت منابع انسانی ،فراهم آوردن زمینهای است که بر اساس آن تواناییهای بالقوه افراد به فعل درآید و استعدادهای آنان شکوفا
گردد (بیات .)4291 ،باوجوداین ،بهرغم ارزش استراتژیک آموزش در بهسازی منابع انسانی و توسعه سازمان ،هر نوع آموزش و با هر
کیفیت ،به چنین نتایجی دست نمییابد .یک دلیل این است که در دورههای آموزشی همه اهداف تحقق نمییابد ،به این معنا که
اثربخشی آن صددرصدی نیست؛ بنابراین بدیهی است که جستجو برای یافتن راهکارهای ارتقا اثربخشی دورهها ،یک موضوع
چالشی برای مدیران واحد آموزش است .لذا اثربخشی و کارایی دورههای آموزشی اهمیت بسزایی برای سازمانها در پی دارد،
چراکه سازمانها با صرف هزینه و زمان برای کارکنان سعی در بهبود توانمندیهای آنها داشته تا توانمندی آنها منجر به افزایش
موفقیت سازمان گردد .ازاین رو در این پژوهش ،با در نظر گرفتن رابطه تحصیالت بر موفقیت شغلی کارکنان شعب مراکز درمانی،
ضمن تحلیل دروس دانشگاه و تحصیالت بر موفقیت شغلی با رویکرد به بعد تحصیالت کارکنان ،مدلی برای فرآیند برنامهریزی
آموزش سازمان ارائهشده است .مدلی که با تمرکز بر بحث نیازسنجی آموزشی کارکنان باهدف افزایش بهرهوری دورههای آموزش
سازمانی و باال بردن یادگیری سازمان به سطحبندی دورههای آموزش سازمانی میپردازد ،بهاینترتیب که با توجه به فاکتورهای
تعیینشده و اهمیت و وزن آنها و درنهایت امتیاز بهدستآمده ،دوره آموزشی متناسب با هر فرد تعیین میشود .همچنین ،یافتههای
این پژوهش نشان میدهند که دروس دانشگاهی (تحصیالت) بر موفقیت شغلی کارکنان به میزان  %31تأثیرگذار است .از بین
دروس اصلی ،تخصصی و پژوهشی ،دروس تخصصی به میزان  %55نسبت به دروس پژوهشی با  %52و دروس اصلی با ،%12
بیشترین ارتباط را دارد .ازاین رو هرچه کارکنان تخصص و خبرگی بیشتری داشته باشند ،در شغل و انجام وظایف نیز موفقتر
خواهند بود؛ که نتایج حاصل از این تحقیق بهنوعی با پژوهش حاجیلو و همکاران ( ،)4291نایب پور و همکاران ( )4294و کاری
( )4202همسو میباشد .امید است تا با در نظر گرفتن تحصیالت افراد در برگزاری دورههای آموزشی اثربخشی و کارایی دورهها
بیش از قبل افزایش یابد.
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چکـیده
امروزه جریان توانمندسازی و خالقیت و نوآوری در سازمان بهعنوان یک راهبرد مناسب برای تطبیق سازمانها با شرایط
پیچیده محیط فعالیت خود میباشد .در حقیقت امروزه شعار "فنا میشوید اگر خالق نباشید" برای سازمانها یک هشدار
جدی است .همچنین موفقیت در دنیای رقابتی ،از آن شرکتهای بیمهای است که کارکنان خالقتر ،متعهد و وفادار را
بزرگترین سرمایه خود بدانند .هدف اصلی پژوهش بررسی نقش گردش شغلی در توانمندسازی و خالقیت کارکنان شرکت
های بیمه با تأکید سازمانهای هولوگرافیک در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر هست .پژوهش
حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات تحقیق توصیفی پیمایشی میباشد ،جامعه آماری در این
تحقیق جامعه آماری در این تحقیق کلیة کارکنان مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر کشور
میباشند ،نمونه آماری این مطالعه شامل  140نفر است .ابزار گردآوری اطالعات این پرسشنامه است .داده های این
پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد که
بین گردش شغلی و توانمندسازی و خالقیت کارکنان مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر رابطه
معناداری وجود دارد .همچنین بین خالقیت و توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :گردش شغلی ،خالقیت ،توانمندسازی
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سازمانها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار ،اندیشه ها و نظرات نو و تازه هستند تا با دریافت
دیدگاههای نو بتوانند پویایی خود را تضمین کنند؛ وگرنه به زوال و نابودی محکوم خواهند شد همچنانکه مقاومت سازمانها در
مقابل تغییرات و تحوالت مختلف محیطی موجب حذف آنها و یا کم رنگ شدن نقششان شده و حتی در ادامه قادر به حفظ وضع
موجود نیز نخواهند بود .امروزه جریان نوجویی و خالقیت و نوآوری در سازمان بهعنوان یک راهبرد مناسب برای تطبیق سازمانها
با شرایط پیچیده محیط فعالیت خود میباشد .در حقیقت امروزه شعار " فنا می شوید اگر خالق نباشید" برای سازمانها یک هشدار
جدی است (الوانی .)2007 ،یکی از عوامل موثر در بروز خالقیت در سازمان ،زمینه سازی و بستر سازی در جهت ایجاد فرهنگی
است که در آن کارکنان در تالش برای رشد استعدادها و بروز داشته های ذهنی خود برآیند تا با تاثیر پذیری و تاثیر گذاری بر افکار
یکدیگر و تکمیل ایده ها بتوانند پیشرفت سازمان متبوع و در کل به پیشرفت جامعه کمک کنند .از شرایط الزم برای پدیدار شدن
افکار نو ،وجود آرامش در محیط سازمان برای تفکر عمیق کارکنان میباشد  .خالقیت هم به استعداد فرد و داشته های ذهنی افراد
نیاز دارد و هم به محیط مناسب برای بروز این استعدادها وابسته است .یکی از چالشهای مهم مدیران عصر حاضر در صنعت بیمه
عدم استفاده کافی از منابع فکری ،توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی است .همچنین عدم چرخش شغلی مناسب در
سازمان است .دراغلب سازمانها از تواناییهای کارکنان استفاده بهینه نمی شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت های بالقوه آنان را
بکار گیرند؛ ب ه عبارت دیگر با اینکه افراد توان بروز خالقیت و ابتکار بیشتری را دارند اما در محیط سازمانی به دالیلی از این قابلیتها
به طور مطلوب بهره برداری نمی شود.
گردش کارکنان در سازمان یکی از ابزارهای موثر مدیریت اثربخش بوده و معموالً به صورتهای مختلف انجام می گیرد .ترفیع
انتقال ،گردش در مشاغل و جدایی موقت یا دائم از خدمت ،گردش عمده منابع انسانی در سازمان به حساب می آید .انتصاب صحیح
از جمله اقداماتی است که در کاربرد مطلوب منابع انسانی می تواند نقش اساسی ایفا نماید؛ اما انتصاب هرگزبرای ابد انجام نمی
شود .بلکه بر اساس ش ایستگی ها ،تجربیات و دانشی که افراد در طول خدمت کسب می کنند باید به مشاغل باالتر ارتقاء یافته و یا
اینکه در مشاغل با مسئولیت های مختلف جابجا شوند .گردش های عمودی (ترفیع و تنزیل) وگردش های افقی (انتقال) و سایر
گردش ها ،اگر به طور صحیح و منظم انجام شود ،نه تنها اثربخشی منابع انسانی را باال می برد ،بلکه سازمان را از رکود و
یکنواختی خارج کرده و باعث رضایت کارکنان و در نتیجه افزایش کارائی و اثربخشی موسسه می گردد (میر سپاسی ،1382 ،ص
 )371گردش شغلی بهعنوان روشی ا ز طراحی شغلی درنظرگرفته می شود که کارمندان مهار تهای شغلی را ازبخشهای مختلف یاد
می گیرند و خستگی ناشی از وظایف شغلی تکراری را با ایجاد تغییر در وظایف برطرف می کنند .اندیشمندان مدیریت تحول و
بهسازی سازمان ،توانمندسازی منابع انسانی را بهعنوان یک راهبرد اثرگذار به عملکرد و بهسازی انسانی معرفی نموده اند و معتقدند
که توانمندسازی منابع انسانی یکی از نگرش های عصر جدید است که امروزه توسط سازمانها به کار گرفته می شود و در واقع
پاسخ به نیاز حیاتی مدیریت معاصر است (کین الو .)1998 ،1از آنجا که امروزه مبحث نوانمند سازی در سازمانها ازاهمیت فزاینده
ای یافته است با تو جه به تعدد صندوق های بیمه های اجتماعی و رشد چشم گیر رقابت در صنعت بیمه و تأکید بر اهمیت
توانمندسازی صندوق های بیمه اجتماعی علل الخصوص صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر بیش از پیش ضرورت
پیدا می کند .لذا توجه به بحث تواناسازی روان شناختی کارکنان نه تنها مفید میباشد بلکه به یک ضرورت و الزامی اجتناب ناپذیر
تبدیل شده است؛ و با توجه به این الزام به نظر می رسد که بین گردش شغلی  ،توانمند سازی کارکنان و خالقیت در صندوق بیمه
اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر با تأکید بر ساختار سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد و همچنین ضرورت و اهمیت پرداختن
به خالقیت در در سازمانها امروزه بر کسی پوشیده نیست و خالقیت بهعنوان مزیت رقابتی در عملکرد شرکت ها و مدیریت اثر
بخش مطرح است .تحقیقات نشان داده که کسب و کارهایی موفق هستند که از خالقیت بیشتری برخوردارباشند .شواهد مختلفی
وجود دارند که سازمانها تحت تاثیر خالقیت رشد فراوانی را داشته اند به دلیل اهمیت و تاثیر گذاری بسیار زیاد خالقیت بر رشد و
توسعه سازمان همواره افزایش خالقیت در سازمان یکی از موضوعات مورد تحقیق بوده است .از آنجایکه هولوگرافی یک مفهوم
مهمی است الزم بود تا برا ی بررسی تاثیر آن بر خالقیت ابتدا ابعاد و مولفه های اصلی هولوگرافی شناسایی و در مرحله بعد بررسی
شود که جه ابعادی از هولوگرافی بر خالقیت تاثیر گذار هستند تا از طریق تقویت آنها درسازمان خالقیت بهبود یابد و با افزایش
میزان توانمندی کارکنان مزیت رقابتی در بین شرکتهای بیمه ایجاد شود.
به هر حال این نتایج اتفاقی و غیر ارادی به دست نمی آیند برای عملی کردن این قبیل رویکردهای مدیریتی ،توانمندسازی
بایستی احساس نیاز به توانمندسازی را در بین کارکنان پرورش دهند و در نهایت رفتارهای کارکنان را با چرخش شغلی مناسب در
جهت نتایج مورد انتظار برانگیزانند .لذا در این تحقیق به بررسی نقش گردش شغلی در توانمند سازی و خالقیت کارکنان صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر می پردازیم.
1. Kinlaw
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-2مبانی نظری
-1-2جابجايی شغلی (گردش شغلی)

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،1399جلد یک

منظور از گردش ،تغییر شغل کارمند  -مدیر است که به اشکال ترفیع ،تنزل درجه ،استعفاء و بازنشستگی و اخراج و براساس
قوانین و مقرارت صورت می گیرد .چرخش شغلی اشاره به جنبش منظم کارمندان از یک شغل به شغل دیگر و یا هر گونه تغییر در
تخصیص ،محتوای کار و یا بخش در درون سازمان است.
هم چنین میتوان آن را یک تغییر سیستماتیک در کارمند دانست که به وسیله انتقال وی بین مناطق مختلف مسئولیت به
منظور افزایش تجربه کارکنان در کار تصور کرد (الزیم و همکارن .)2013 ،گردش صحیح پرسنل در مشاغل مختلف باعث میشود
که تناسب مشاغل با شاغلین آن ها به طور مستمر حفظ شود .با توجه به این که انسان در جهت تعالی و تکامل حرکت میکند،
ثابت نگه داشتن مداوم پرسنل در پست ها و مشاغل سازمانی نه به نفع سازمان و نه به نفع کارکنان آن میباشد.
گردش کارکنان در سازمان یکی از ابزارهای موثر مدیریت اثربخش بوده و معموالً به صورت های مختلف انجام میگیرد.
ترفیع ،انتقال ،گردش در مشاغل و جدایی موقت یا دائم از خدمت ،گردش عمده منابع انسانی در سازمان به حساب می آید .انتصاب
صحیح از جمله اقداماتی است که در کاربرد مطلوب منابع انسانی می تواند نقش اساسی ایفا نماید؛ اما انتصاب هرگز برای ابد انجام
نمی شود .بلکه بر اساس شایستگی ها ،تجربیات و دانشی که افراد در طول خدمت کسب می کنند باید به مشاغل باالتر ارتقاء یافته
و یا این که در مشاغل با مسئولیت های مختلف جابجا شوند .گردش های عمودی (ترفیع و تنزیل) گردش های افقی (انتقال) و
سایر گردش ها ،اگر به طور صحیح و منظم انجام شود ،نه تنها اثربخشی منابع انسانی را باال می برد ،بلکه سازمان را از رکود و
یکنواختی خارج کرده و باعث رضایت کارکنان و در نتیجه افزایش کارائی و اثربخشی موسسه می گردد (میر سپاسی ،1382 ،ص
.)371
از دیدگاه مدیریت منابع انسانی ،بسیاری از محققان چرخش شغلی در چشم انداز گسترده تر توضیح داده اند .بهعنوان مثال ،نئو
و فورد در سال  1992چرخش شغلی را بهعنوان فرصت هایی برای کارمند توضیح داده اندکه برای به دست آوردن یک درک کلی
از اهداف سازمانی ،تولید یک دانش گسترده تر از مناطق مختلف عملکردی ،به منظور توسعه شبکه هایی از تماس های سازمانی و
به منظور ارتقاء مهارت های کارکنان تلقی کرده اند .به همین منظور است که در این استدالل کارکنان می توانند از اطالعات و
مهارت های به دست آمده در یک کار به منظور بهبود عملکرد خود را در کارهای دیگر استفاده کنند .بخش عمده ای از این
آموزشِ بین وظیفه از طریق چرخش شغلی در داخل و بین تیم های کاری در بخش تولید ،مدیریت و بازاریابی در یک سازمان
صورت می گیرد (الزیم و همکارن.)2013 ،
گردش از لحاظ سازمانی به چهار نوع کلی باال ،پایین ،افقی و خارج از سازمان تقسیم می شود .همان طور که در شکل
مشاهده می شود اشکال مختلف گردش با این چهار نوع مذکور این گونه مطابقت داده شده اند (سعادت ،1384 ،ص  .)34ترفیع
(باال) ،تنزیل درجه (پایین) ،انتقال و تغییر محل خدمتی ( 1افقی) ،تعلیق خدمتی ،بازنشستگی ،اخراج و استعفا (خارج از سازمان).

نمودار  .1انواع گردش در سازمان

الزم به ذکر است برنامه های کاربردی مربوط به طراحی شغل با رویکرد مدیریت علمی در سال  1900شروع به شکل گرفتن کرد.
مطالعه دانشمندان مدیریت مانند تیلور و گیلبرت در موضوع طراحی شغل سنگ بنای مدیریت علمی شد .مددل هدای مربدوط بده
طراحی شغل؛ چرخش شغلی ،بزرگ شدن شغل ،غنی سازی شغل ،مهندسدی شدغل ،کیفیدت کداری ،رویکدرد پدردازش اطالعدات
اجتماعی و ویژگی های کار طبقه بندی بود .رویکردی که توسط هاکمن و اولددمن در سدال  1976بدود ،اثدرات بسدیار مهمدی در
افزایش بهره وری از منابع انسانی داشت.
1- Relocation
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-2-2توانمندسازی

سال پنجم ،شماره (7پیاپی ،)27 :آذر  ،1399جلد یک

بیشتر مدیران تصورمی کنندبامفهوم توانمندسازی آشنا هستند؛ درحالیکه فقط تعدادمحدودی از آنان با مفهوم وکاربردآن
آشنایی دارند .بسیاری از سازمانها عالقه مندند فرایند توانمندسازی رااجراکنند؛ زیرامعتقدندکارکنان توانمند می توانند در نیل به
اهداف سازمانی موثر عمل کنند (ابطحی وعابسی .)1:1386،توانمندسازی یعنی ،پیش ازآنکه به کارکنان بگوئید چه کار انجام دهند
آنها بتوانند وظایفشان را به خوبی درک کنند (خسروی پوروموسوی.)21:1391،
پوسیانت نیز تواناسازی را شامل تقویت مهارت کارکنان و ایجاد اعتمادبه نفس درآنهانسبت به خودشان و تالش درجهت
اثربخشی فعالیتهای سازمان میداند (قربانی .) 187:1391،تواناسازی به این معنی است که افراد را به طور ساده تشویق کنیم تا نقش
فعال تری در کار خود ایفا نمایندو تا آنجا پیش روند که مسوولیت بهبود فعالیت خود را به عهده گیرند و بدون مراجعه به مسووالن
باالتر بتوانند تصمیماتی کلیدی اتخاذ نمایند (مصلحی و سموعی .)6:1391،واژه انگلیسی  Empowerدرفرهنگ فشرده آکسفورد
(قدرتمند شدن ،مجوزدادن ،قدرت بخشیدن و تواناشدن) معناشده است .این واژه دراصطالح ،دربرگیرنده قدرت وآزادی عمل
بخشیدن برای اداره خوداست ودر فهوم سازمانی به معنای تغییردرفرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است؛
به بیان دیگر ،توانمندسازی به معنای طراحی ساختارسازمان است به نحوی که درآن افرادضمن کنترل خود ،آمادگی پذیرش
مسئولیتهای بیشتری رانیزداشته باشند .توانمندسازی درکارکنان شرایطی را ایجاد میکندکه آنان زندگی کاری خودرادرپرتوآن کنترل
می کنند و به رشدکافی برای پذیرش مسئولیتها بیشتر در آینده دست مییابند (اللیان پوروهمکاران.)26- 25:1390،
ریموند توانمندسازی رابه معنی دادن اختیار و مسئولیت به کارکنان برای تصمیم گیری در همه جنبههای ایجاد محصول یا
خدمت برای مشتری می داند وی تأکید می کند کارکنان باید در مقابل نتایج مسئول باشند (علی احمدی .)68:1389،در
توانمندسازی ،کارکنان نه تنها نیازمند اختیارند بلکه می باید آموزش کافی و اعتبار مالی و اطالعات اساسی نیزداشته باشند تا بتوانند
در زمینه تصمیمهای خود پاسخگو باشند (خانعلیزاده.)24:1389 ،
توانمندسازی کارکنان عبارت است از مجموعه سیستمها ،روش ها و اقداماتی که از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد در جهت
بهبود و افزایش بهره وری ،بالندگی و رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدفهای سازمان به کار گرفته میشود
(طالبیان و وفایی.)16:1388،
گاسلر تعریف میکند توانمندسازی بهعنوان تزریق قدرت به کارکنان است .بر اساس نظریههای پست مدرن درمدیریت،
توانمندسازی میتواند بهعنوان یک سبک مدیریت در نظر گرفته شده است که در آن مدیران و منابع انسانی دعوت به تعامل بیشتر
در فرآیندهای حرفهای از طریق مشارکت در فرایند تصمیم گیری شده است (حسنی .)1998:2012،کانگر وکانگو عنوان میدارند،
هرگونه استراتژی یا تکنیک مدیریتی که منجر به افزایش حق تعیین سرنوشت و کفایت نفس کارکنان گردد توانمندی آنها را در پی
خواهد داشت؛ بنابراین توانمندی عبارتست از :فرآیند تقویت کفایت نفس افراد سازمان از طریق شناسایی و معرفی شرایطی که
باعث احساس ((عدم برخورداری ازقدرت)) در آنها شده و تالش در جهت رفع آن ،با کمک اقدامات رسمی سازمان و هم با بهره
گیری از فنون غیر رسمی تهیه و تدارک اطالعاتی که به کفایت آنها درسازمان کمک کند (وینگ کنگ جیسون الو.)6:2010،
توانمندی به معنی قدرت بخشیدن است .بدین معنی که به افراد کمک کنیم تا احساس اعتماد بنفس خود را بهبود بخشیده و
براحساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند (کاستیواومیکس)2009،

-3-2خالقیت
آمابیل ( ) 1979صاحبنظر خالقیت در تعریف خالقیت بر مواردی چون سطوح خالقیت و محیط تأکید دارد .بدین معنی که
خالقیت عبارت است از تولید ایده های تازه و ارزشمند توسط یک فرد یا گروه کوچکی از افراد که با هم کار می کنند .آمابیل در
یک تعریف دیگر خالقیت را متشکل از سه عنصر "مهارتهای مربوط به حوزه فعالیت"" ،مهارتهای تفکر خالق" و "انگیزش
درونی" می داند.
از خالقیت تعریف های زیادی شده است .در اینجا برخی از تعاریف مهم را مورد برسی قرار میدهیم:
خالقیت یعنی تالش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان
خالقیت بکارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است
خالقیت یعنی توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره یا اندیشه جدید (در بحث مدیریت نظیر به وجود آوردن یک
محصول جدید است).
خالقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به طرزی نوین.
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-3روش شناسی پژوهش
به طور کلی پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علمی و کاربردی بوده و ازلحاظ روش جمعآوری اطالعات پژوهش حاضر این
تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد .روش نمونه گیری ،نمونه گیری تصادفی ساده است ،در این تحقیق از آنجایی که
جامعه مورد نظر ،کارکنان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر میباشند ،با توجه به اینکه جامعه مورد نظر محدود
می باشد ،با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران ،برای رعایت احتیاط در این تحقیق نسبت موفقیت را حداکثر در نظر
گرفتیم و با در نظر گرفتن ضریب خطا ،% 5حجم نمونه  140بدست آمده است.
یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطالعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه است که در این پژوهش برای سنجش گردش
شغلی از پرسشنامه  11سوالی چن و همکاران ( )2013و برای سنجش متغییر توانمندسازی از پرسشنامه  15سؤالی وتن و کمرون
( )1998و جهت سنجش خالقیت از پرسشنامه  11سؤالی رندسیپ ( )1979استفاه شد.

-4يافتههای پژوهش
-1-4آزمون نرمال بودن متغیرها

-2-4آزمون نرمال بودن (كولموگروف – اسمیرنوف) برای متغیر های تحقیق
نتایج آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) به صورت خالصه در جدول زیر ارائه میشود.

متغیر
گردش شغلی
احساس شایستگی
احساس مؤثربودن
احساس اعتماد
استقالل در کار
احساس معنی دار بودن
خالقیت

جدول  1آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ))K_S
( αمقدار خطا)
( Sigسطح معنی داری)
0/ 05
0/421
0/ 05
0/126
0/ 05
0/ 304
0/ 05
0/ 108
0/ 05
0/ 402
0/ 05
0/163
0/ 05
0/ 129
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موضوع نرمال بودن توزیع داده ها از مهمترین مقوالت در انتخاب نوع آمار (پارامتری یا ناپارامتری) و آزمون فرضیهها میباشد.
انواع روشهای گرافیکی و عددی برای تشخیص نرمال بودن وجود دارد ما در اینجا از روش آزمون کولموگروف-اسمیرنوف تک
نمونهای استفاده میکنیم.
لذا در نتایج تحلیلها آزمون چنانچه مقدار معنی دار از  0/05بیش تر باشد .در آن صورت توزیع مشاهده شده با توزیع نظری
یکسان است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد؛ یعنی توزیع به دست آمده به توزیع نرمال نزدیک است؛ اما چنانچه مقدار معنی دار از
 0/05کوچکتر باشد آن گاه توزیع مشاهده شده با توزیع نظری متفاوت است یعنی توزیع فوق یک توزیع نرمال نبوده است.
 = H0تفاوت بین فرآوانی های مشاهده شده و مورد انتظار وجود ندارد (توزیع نرمال است)
 = H1تفاوت بین فرآوانی های مشاهده شده و مورد انتظار وجود دارد (توزیع نرمال نیست)

نتیجه آزمون
داده ها نرمال است
داده ها نرمال است
دادهها نرمال است
داده ها نرمال است
داده ها نرمال است
داده ها نرمال است
داده ها نرمال است

با توجه به نتایج از آنجایی که عدد معنی دار از  0/05بیش تر است .لذا توزیع مشاهده شده با توزیع نظری یکسان است و
تفاوتی بین این دو وجود ندارد ،یعنی توزیع داده ها نرمال است.

-3-4تجزيه و تحلیل فرضیات تحقیق
برای بررسی فرضیات تحقیق ابتدا از آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی ،شاخصهای مرکزی و نمودار دایرهای برای
توصیف دادهها استفاده گردید .سپس با استفاده از شاخصهای آمار استنباطی به تحلیل دادههای به دست آمده پرداختهایم .در
بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی و رگرسیون برای سنجش فرضیات استفاده گردید و از این طریق فرضیات پژوهش مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده از مشاهدات نمونه قابل تعمیم به جامعه آماری گردید.
آزمونهای مذکور این امکان را فراهم میآورد تا با لحاظ کردن سطح معنیداری (کمتر از  ،)0/05بتوان معنیدار بودن
فرضیهها را بررسی و ارائه نمود .این تحقیق شامل دو فرضیه می باشد که تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیات در ادامه خواهد آمد.
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-1-4-4آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق
-1-1-4-4ضرايب همبستگی بین گردش شغلی وخالقیت با توانمندسازی
جدول - 2ضرایب همبستگی بین گردش شغلی وخالقیت با توانمندسازی
ضریب همبستگی با توانمندسازی سطح معناداری
انحراف معیار
میانگین
متغیرها
0.0001
0/430
7/3
3/45
گردش شغلی
0.0001
0/502
6/5
4/43
خالقیت

همان گونه که در جدول مشاهده می شود ضریب همبستگی بین گردش شغلی و توانمندسازی برابر با  0/43است که در سطح
 p <0.0001معنا دار است .بدین معنا که هر چه میزان گردش شغلی افزایش یابد توانمندسازی کارکنان افزایش می یابد.
همچنین ضریب همبستگی بین خالقیت وتوانمندسازی برابر با  0/502میباشد که در سطح  p <0.0001معنادار میباشد؛ یعنی
هر چه میزان خالقیت کارکنان افزایش یابد توانمندسازی کارکنان افزایش می یابد .البته ضریب همبستگی خالقیت با توانمندسازی
به مراتب بیشتر از گردش شغلی و توانمندسازی است.
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-2-1-4-4ضرايب همبستگی بین ابعاد توانمندسازی با گردش شغلی
جدول  3ضرایب همبستگی بین ابعاد توانمندسازی با گردش شغلی
سطح معناداری
ضریب همبستگی با گردش شغلی
ابعاد توانمندسازی
0/000
0/511
احساس موثر بودن
0/000
0/438
احساس شایستگی
0/000
0/362
احساس اعتماد
0/000
0/401
استقالل در کار
احساس معنی دار بودن

0/533

0/000

-3-1-4-4ضرايب همبستگی بین ابعاد توانمندسازی با خالقیت
جدول  4ضرایب همبستگی بین ابعاد توانمندسازی با خالقیت
سطح معناداری
ضریب همبستگی با خالقیت
ابعاد توانمندسازی
0/000
0/486
احساس موثر بودن
0/000
0/509
احساس شایستگی
0/000
0/457
احساس اعتماد
0/000
0/528
استقالل در کار
0/000
0/492
احساس معنی دار بودن

-5بررسی فرضیه
-1-5بررسی فرضیه اول
 : H0بین گردش شغلی و خالقیت کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
 :H1بین گردش شغلی و خالقیت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در رابطه با اثبات فرضیه اول در جدول زیر آمده است.
جدول  :5نتیجه حاصل از آزمون همبستگی بین گردش شغلی و خالقیت کارکنان
نتیجه آزمون
عدد معنیداری ()sig
ضریب همبستگی
رد فرض صفر
0/000
0/524
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با توجه به نتایج به دست آمده در جدول فوق ،مقدار عدد معنی داری مشاهده شده کمتر از  0/001میباشد و با توجه به اینکه
از سطح معنی داری استاندارد ( )0/05کمتر است ،بنابراین با اطمینان  %95میتوان گفت که فرض صفر مورد تایید قرار نمیگیرد
که این بدان معناست که میان دو متغیر گردش شغلی و خالقیت کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد و از آنجا که عالمت ضریب
همبستگی مثبت است میتوان نتیجه گرفت که رابطه گردش شغلی و خالقیت کارکنان رابطهای مستقیم است .لذا فرضیه اول تایید
میشود.

-2-5بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه اول (گردش شغلی و خالقیت
كاركنان)
 :H0بین متغیر گردش شغلی و خالقیت کارکنان رابطهای خطی وجود ندارد.
 :H1بین متغیر گردش شغلی و خالقیت کارکنان رابطهای خطی وجود دارد.

با توجه به جدول فوق و با توجه به مقدار عدد معنی داری مشاهده شده که کمتر از  0/001میباشد و با توجه به اینکه از سطح
معنی داری استاندارد ( )0/05کمتر است ،بنابراین با اطمینان  %95میتوان گفت که فرض صفر مورد تایید قرار نمیگیرد که این
بدان معناست که میان دو متغیر گردش شغلی و خالقیت کارکنان رابطهای خطی و مستقیم وجود دارد ،به طوری که به ازای یک
واحد تغییر گردش شغلی 0/524 ،واحد تغییر در احساس موثر بودن ایجاد می شود که این مسئله با فرض ثابت بودن بقیه متغیرها
میباشد .در جدول زیر نتایج دیگری از تحلیل رگرسیون بین متغیرهای گردش شغلی و خالقیت کارکنان ارائه شده است.
جدول  :7نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بین متغیرهای گردش شغلی و خالقیت کارکنان
ضرایب
ضرایب استاندارد نشده
متغیر مستقل متغیر وابسته
آماره t
Sig.
استاندارد شده
تحلیل
Beta
Std. Error
B
رگرسیون
خالقیت
13.274
.166
مقدار ثابت 2.198
.000
گردش شغلی
کارکنان
.524
12.011
.
040
.
483
شغلی
گردش
.000
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جدول  :6نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بین متغیرهای گردش شغلی و خالقیت کارکنان
نتیجه
متغییر وابسته
متغییر مستقل
Sig
F
R2
R
رد فرض صفر
0.000
144.263
0.274
0.524
خالقیت کارکنان
گردش شغلی

-3-5بررسی فرضیه دوم
 :H0بین خالقیت و توانمند سازی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
 : H1بین خالقیت و توانمند سازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در رابطه با اثبات فرضیه دو م در جدول زیر آمده است.
جدول  :8نتیجه حاصل از آزمون همبستگی بین خالقیت و توانمند سازی کارکنان
نتیجه آزمون
عدد معنیداری ()sig
ضریب همبستگی
رد فرض صفر
0/000
0/453

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول فوق ،مقدار عدد معنی داری مشاهده شده کمتر از  0/001میباشد و با توجه به اینکه از
سطح معنی داری استاندارد ( )0/05کمتر است ،بنابراین با اطمینان  %95میتوان گفت که فرض صفر مورد تایید قرار نمیگیرد که
این بدان معناست که میان دو متغیر خالقیت و توانمند سازی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد و از آنجا که عالمت ضریب
همبستگی مثبت است می توان نتیجه گرفت که رابطه خالقیت و توانمند سازی کارکنان رابطهای مستقیم است .لذا فرضیه دوم
تایید میشود.
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-4-5بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه دوم (خالقیت و توانمند سازی
كاركنان)
 :H0بین متغیر خالقیت و توانمند سازی کارکنان رابطهای خطی وجود ندارد.
 :H1بین متغیر خالقیت و توانمند سازی کارکنان رابطهای خطی وجود دارد.
جدول  : 9نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بین متغیرهای خالقیت و توانمند سازی کارکنان
متغییر
نتیجه
متغییر وابسته
Sig
F
R2
R
مستقل
رد فرض صفر
0.000 98.697
خالقیت توانمند سازی کارکنان 0.205 0.453

با توجه به جدول فوق و با توجه به مقدار عدد معنی داری مشاهده شده که کمتر از  0/001میباشد و با توجه به اینکه از سطح
معنی داری استاندارد ( ) 0/05کمتر است ،بنابراین با اطمینان  %95میتوان گفت که فرض صفر مورد تایید قرار نمیگیرد که این
بدان معناست که میان دو متغیر خالقیت و توانمند سازی کارکنان رابطهای خطی و مستقیم وجود دارد ،به طوری که به ازای یک
واحد تغییر خالقیت 0/453 ،واحد تغییر در توانمند سازی کارکنان ایجاد میشود که این مسئله با فرض ثابت بودن بقیه متغیرها
میباشد .در جدول زیر نتایج دیگری از تحلیل رگرسیون بین متغیرهای خالقیت و توانمند سازی کارکنان ارائه شده است.
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جدول  :10ن تایج حاصل از تحلیل رگرسیون بین متغیرهای خالقیت و توانمند سازی کارکنان
متغیر
مستقل
خالقیت

متغیر وابسته
تحلیل
توانمند سازی رگرسیون
کارکنان

ضرایب استاندارد نشده
مقدار ثابت
خالقیت

B
2.060
.0.479

Std. Error
.197
.048

ضرایب استاندارد شده

آماره t

Sig.

Beta
.453

10.453
9.935

.000
.000

نتیجه گیری
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین گردش شغلی و خالقیت کارکنان رابطه معناداری وجود
دارد .لذا نتیجه پژوهش حاضر با نتایج حاصل از تحقیقات لین (  ،)1999چوی و تامپسون ( ،)2005مهرانگیز ( ،)1388میرکمالی و
ناستی زایی ( )1389مطابقت همسو میباشد؛ بنابراین مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر می بایست به
خالقیت کارکنان اهمیت به سزایی دهند .یا به عبارت دیگر به شاخص هایی همچون رویه های صحیح حل یک مساله خاص،
استقبال از ایده های کارکنان برای انجام کارها ،پیگری تالش های کارکنان برای انجام کار ،تقویت احساسات شهودی کارکنان،
تالش جهت رسیدن به کمال تقال و کوشش کارکنان توجه خاص مبذول نمایند.
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بین خالقیت و توانمند سازی کارکنان رابطه معناداری وجود
دارد .لذا نتیجه پژوهش حاضر با نتایج حاصل از تحقیقات چوی و تامپسون ( )2005اسپرتیزر ( ،)1995مهرانگیز ( ،)1388میرکمالی
و ناستی زایی ( ،)1389میرموسوی ( )1392مطابقت همسو میباشد؛ بنابراین مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و
عشایر می بایست به توانمندسازی کارکنان اهمیت به سزایی دهند .یا به عبارت دیگر به شاخص هایی همچون احساس موثر بودن،
احساس شایستگی ،احساس اعتماد ،استقالل در کار ،احساس معنی دار بودن توجه خاص مبذول نمایند.
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مدیریت منابع انسانی در هزار سوم

ناصر میقانی

1
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چکـیده
این مقاله موضوع مدیریت منابع انساني را معرفي ميکند و به برخي از تعاریف و همچنين برخي مفاهيم مربوط شامل
تاریخچه ،فلسفه ،اهداف ،وظایف ،رویكرد و فعاليتها اشاره ميکند.منابع انساني مهمترین دارایي یک سازمان است و
مدیریت اثربخش آنها کليد موفقيت سازمان است .سازمانهای امروزی ،برای دستيابي به سهم قابل قبولي از بازار ،نياز
دارند تا از سيستمهای اطالعاتي که قادرند همه فعاليتها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش دهند ،به نحو
مطلوبي استفاده کنند .یكي از ابزارهای مهم فناوری اطالعات و ارتباطات که نقش مهمي در یكپارچگي اطالعات در
سازمان دارد و ميتواند بازوی مهمي برای سازمانها در پيوستن به بازارهای جهاني باشد ،سيستمهای برنامهریزی منابع
سازماني 1ميباشد .این سيستم هماکنون بهعنوان یكي از مؤثرترین ابزار برنامه ریزی منابع سازمان مطرح بوده و شامل
یک نظام به هم پيوسته اطالعاتي ،مهندسي و مدیریتي است که همه نيازهای یک سازمان را بانگرشي فرآیندی در جهت
نيل به اهداف سازمان و یكپارچه سازی تمام عمليات برآورده مي کند .در این سيستم ،به اشتراك گذاری داده ها بين
کاربران این امكان را ایجاد مي کند تا به سادگي و به سرعت داده های مورد نيازواحدهای دیگر را در اختيارشان قرار دهند
و همچنين مدیران بخش های دیگر نيز قادر خواهند بود تا به صورت یک سيستم جامع و یكپارچه با یكدیگر در ارتباط
باشند و گزارشات مورد نياز خود را از یک سيستم واحد استخراج نماینددر ابتدا برای اینكه بتوانيم فهم دقيق تری از کارکرد
سيستمهای اطالعاتي که در زمينه مدیریت منابع انساني به ما کمک ميكنند داشته باشيم ،بهتر است نگاهي به تعریف
مدیریت منابع انساني به معني عام آن داشته باشيم .طبق یک تعریف ،دیریت منابع انساني شامل شناسایي ،انتخاب،
استخدام ،تربيت و پرورش نيروی انساني به منظور نيل به اهداف سازمان ميباشد.

واژگـان کلـیدی :مدیریت منابع انساني ،مدیریت کارکنان ،امور کارکنان ،مدیریت منابع انساني سبز

 -1کارشناسي ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزی
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 -1مقدمه
مدیریت منابع انساني ،همان طور که از نامش پيداست ،به طورکلي با مدیریت مردم در ارتباط است .مــــدیریت منابع انساني
شامل تمام تصميم گيریهای مدیریتي و اقداماتي است که روی ماهيت ارتباط بين سازمان و کارمندان آن یا منابع انساني تاثير مي
گذارد .مدیریت منابع انساني به طور طبيعي بهعنوان یک رشته از مدیریت پرسنلي شناخته مي شود که ریشه در کار اصالح گران
اجتماعي ،مدیران دفاتر رفاهي ،توافق مذاکره کنندگان و تحليل گران نيروی انساني دارد« .فولر» هم روی تفاوت واقعي بين
مدیریت منابع انساني و مدیریت سنتي پرسنلي تاکيد کرده است.
دیدگاهها و رویه های کل گرای مدرن مدیـــــریت منابع انساني را تحت تاثير قرار مي دهد و بيان مي کند که بسياری از
وظایف مدیریت مردمي به وسيله دپارتمان متخصصان پرسنلي ،موردقبــول واقع شده اند و هماکنون به وسيله مدیران صفي
بهعنوان جزئي از کار عادی آنها اداره مي شود .وظایف پرسنلي به صورت گسترده درحمایت مشاوره تكنيكي دروني ،تكامل مي
یابد و این کار همگام با پيشرفت در وظایف مدیران صفي صورت گرفته است؛ و درواقع مدیریت منابع انساني یک موضوع مفهومي
بين آن دو است (شيراواني ،عليرضا.)1395 ،

-2تعریف
سال پنجم ،شماره (7پیاپی ،)27 :آذر  ،1399جلد یک

مدیریت منابع انساني معطوف به سياستها ،اقدامات و سيستم هایي است که رفتار ،طرز فكر و عملكرد کارکنان را تحت تأثير
قرار ميدهند (نو و دیگران .)2017مدیریت منابع انساني عبارتست از رویكردی استراتژیک به جذب ،توسعه ،مدیریت ،ایجاد انگيزش
و دست یابي به تعهد منابع کليدی سازمان؛ یعني افرادی که در آن یا برای آن کار ميکنند (آرمسترانگ  .)2014مدیریت منابع
انساني فرایندی شامل چهار وظيفه جذب ،توسعه ،ایجاد انگيزش و نگهداشت منابع انساني است (دی سنزو و رابينز .)4 ،1988
مدیریت منابع انساني یعني مدیریت کارکنان سازمان (اسكارپلو و لدوینكا  .)1988مقصود از مدیریت منابع انساني سياستها و
اقدامات مورد نياز برای اجرای بخشي از وظيفه مدیریت است که با جنبههایي از فعاليت کارکنان بستگي دارد ،به ویژه برای
کارمندیابي ،آموزش دادن به کارکنان ،ارزیابي عملكرد ،دادن پاداش و ایجاد محيطي سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان .برای
مثال این سياستها و اقدامات دربرگيرنده موارد زیر ميشود:
 تجزیه و تحليل شغل (تعيين ماهيت شغل هر یک از کارکنان)
 برنامهریزی منابع انساني و کارمندیابي
 گزینش داوطلبان واجد شرایط
 توجيه و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام
 مدیریت حقوق و دستمزد (چگونگي جبران خدمت کارکنان)
 ایجاد انگيزه و مزایا
 ارزیابي عملكرد
 برقراری ارتباط با کارکنان (مصاحبه ،مشاوره و اجرای مقررات انضباطي)
 توسعه نيروی انساني و آموزش
 متعهد نمودن کارکنان به سازمان (دسلر .)1398

-3فلسفه مدیریت منابع انسانی
منابع انساني مهمترین دارایي یک سازمان است و مدیریت اثربخش آنها کليد موفقيت سازمان است.
اگر سياستها و رویه های مربوط به کارکنان سازمان با همدیگر تطابق و سهم قابل مالحظهای در دستيابي به اهداف سازمان و
برنامه های استراتژیک داشته باشند دستيابي به موفقيت سازماني محتملتر است.
فرهنگ و ارزشه ای کلي ،شرایط سازماني و رفتار مدیریتي که از آن فرهنگ نشأت مي گيرد تأثير زیادی بر دستيابي به تعالي
مطلوب مي گذارد .چنين فرهنگي نيازمند مدیریت شدن است بدین معني که باید تالشي مستمر برای ایجاد پذیرش و انجام آنها
صرف شود.
دستيابي به یكپارچگي نيازمند تالش مست مر است .منظور از یكپارچگي این است که تمام اعضای سازمان با داشتن حسي از
مقصود مشترك با یكدیگر کار کنند.
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-4رویکردهای مدیریت منابع انسانی
دو رویكرد کلي در مدیریت منابع انساني وجود دارد :رویكرد سخت و رویكرد نرم.

-1-4رویکرد سخت:
به کارکنان مانند دیگر منابع نگاه ميشود که باید معادله ورودی -خروجي برقرار شود و به صورت کارآمد اداره شوند.
-2-4رویکرد نرم:
بيشتر به این حقيقت توجه ميکند که نمي توان با کارکنان مانند دیگر منابع رفتار کرد زیرا برخالف دیگر منابع ،منابع انساني
دارای قوه تفكر بوده و عكسالعمل نشان ميدهند .در این رویكرد بر استراتژیهایي برای دستيابي به تعهد از طریق آگاه ساختن
کارکنان از مأموریت ،ارزشها ،برنامه های سازمان ،شرایط محيطي ،چگونگي انجام امور با مشارکت کارکنان در تصميمگيری و
گروه بندی کارکنان در تيمهای کاری بدون نظارت رسمي تأکيد بيشتری ميشود .در واقع رویكرد سخت بر فرایند مدیریت امور
کارکنان تمرکز ميكند ،در حالي که رویكرد نرم بر طرز تلقي کارکنان و چگونگي رفتار با آنان تأکيد مينماید .رویكرد سخت سيستم
ها ،رویهها و دستورالعمل ها و چگونگي انجام فرایندها را مورد بررسي قرار ميدهد و رویكرد نرم عوامل انساني و رفتاری را در نظر
ميگيرد (آرمسترانگ.)2014 ،

هدف مدیریت منابع انساني ،عبارت است از افزایش کارآیي نيروهای انساني سازمان و باالتر بردن سطح رضایت افراد در تمام
سطوح از سازمان که در نهایت موجب رسيدن سازمان به اهدافش ميشود .این هدف ميتواند راهنمای مطالعه و به کار بردن اصول
و مبنای مدیریت منابع انساني باشد .مطالعات مدیریت منابع انساني مي تواند به این پرسش پاسخ دهد که مدیران منابع انساني چه
وظایفي را انجام ميدهند و چه ميتوانند بكنند .معموالً  4هدف برای مدیریت منابع انساني قایل ميشوند:
 - 1هدف اجتماعي :عبارت است از احساس مسؤليت در قبال نيازهای جامعه و ایجاد اعتبار برای سازمان و کارکنان در جامعه.
 - 2هدف سازماني :عبارت است از احساس مسؤليت در قبال هدفهای سازماني و حداکثر استفاده از تخصص و تعهد نيروهای انساني
در رسيدن به آن هدفها.
- 3هدف وظيفهای :عبارت است از احساس مسؤليت در قبال وظایفي که بر عهده واحد امور اداری سازمان گذاشته شده است.
- 4هدف اختصاصي :منظور از آن احساس مسؤليت در قبال هدفهای شخصي کارکنان شاغل در سازمان است.
اهداف اساسي مدیریت منابع انساني حصول نتایج مطلوب از تالشهای جمعي کارکنان سازمان است که ميتوان به صورت زیر آن
را بيان نمود :تأمين نيروی انساني با حداقل هزینه ،پرورش و توسعه استعدادها و مهارتهای افراد ،حفظ و نگهداری نيروهای الیق
و ایجاد روابط مطلوب بين آنان ،تأمين احتياجات مادی و معنوی و جلب رضایت پرسنل بطوری که همسویي الزم بين اهداف
شخصي آنها و هدفهای سازمان ایجاد گردد( .توسط عباس یوسف وند)

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،1399جلد یک

-5اهداف مدیریت منابع انسانی

-6وظایف مدیریت منابع انسانی
همانطور که در تعاریف مدیریت منابع انساني آمد وظایف کلي عبارتند از :جذب ،توسعه ایجاد انگيزش و نگهداشت؛ اما این
وظایف را ميتوان به حوزههای فعاليت زیر دستهبندی کرد:
 .1سازماندهي :طراحي سازمان ،طراحي شغل ،تجزیه و تحليل شغل ،طبقهبندی مشاغل.
 .2جذب منابع انساني :برنامهریزی ،کارمندیابي ،انتخاب ،استخدام.
 .3توسعه و منابع انساني :مدیریت عملكرد ،آموزش.
 .4مدیریت پاداش :حقوق و دستمزد ،ارزشيابي مشاغل ،پاداش ،مزایا.
 .5روابط کارکنان :روابط صنعتي ،مشارکت ،ارتباطات.
 .6بهداشت ،ایمني و رفاه :بهداشت و ایمني ،رفاه.
 .7امور اداری استخدام و کارکنان :چارچوب قانوني و مقررات دولتي ،رویهها و اقدامات استخدام ،سيستم اطالعاتي منابع انساني
البته مدلهای متفاوت دیگری نيز برای دستهبندی وجود دارد (جزني )1398 ،اما همه آنها تقریباً همين اجزاء را شامل ميشوند
 .8عوامل بيروني :قوانين و مقررات ،بازار نيروی کار ،فرهنگ جامعه ،سهامداران ،رقابت ،مشتریان ،فناوری
 .9عوامل دروني :اهداف اساسي یا رسالت سازمان ،خطمشيها ،جو و فرهنگ سازماني
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 -7ویژگی فعالیتهای مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انساني شامل انجام فعاليت هایي است که دارای مباني ،مفاهيم ،فرایندها و ابزارهای متفاوتي هستند تا حدی که در
سازمانهای بزرگ برای برخي از آنها واحدهای مستقلي تشكيل ميدهند .با وجود تفاوت ماهيتي بين این فعاليتها ،بيشتر آنها
دارای ارتباط از جهت عمليات و اطالعات هستند .نوزده فعاليت مشخص از مدیریت منابع انساني عبارتند از:
 .11ارزیابي عملكرد
 .1تجزیه و تحليل مشاغل
 .12بهداشت و ایمني
 .2طراحي شغل
 .13بيمه و بازنشستگي
 .3طبقهبندی مشاغل
 .14رفاه
 .4ارزشيابي مشاغل
 .15انگيزش ،مشارکت و روابط کارکنان
 .5برنامهریزی نيروی انساني
 .16حقوق و دستمزد
 .6کارمندیابي
 .17پاداش
 .7انتخاب
 .18جابجایي
 .8انتصاب
 .19انضباط
 .9اجتماعي کردن
 .10آموزش کارکنان
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 -8مدیریت منابع انسانی در قالب یك سیستم
هيچ یک از منابع مطالعه شده در این زمينه ،مجموعه فعاليت های مدیریت منابع انساني را در قالب سيستمي از فرایندهای
مرتبط و به هم پيوسته ترسيم و تشریح نكردهاند .یكي از دالیل این واقعيت این است که فعاليتهای مدیریت منابع انساني به
قدری متفاوت ،متنوع و دارا ی مباني مختلف هستند که تجمع تمام آنها در قالب یک سيستم امكانناپذیر است.
همانند تقسيم بندی رویكردهای سخت و نرم به مدیریت منابع انساني ،فعاليتهای آن را هم ميتوان در دو دسته سخت و نرم
گنجاند .بهعنوان مثال مبحث انگيزش کارکنان یک فعاليت کامالً نرم است در حالي که فعاليت حقوق و دستمزد یک فعاليت کامالً
سخت است .البته این دسته بندی فرضي است چرا که ميزان سختي یا نرمي دارای طيفي خواهد بود .به هر حال عليرغم نبود چنين
تصویر سيستماتيک از فعاليتهای سخت مدیریت منابع انساني ،ميتوان سيستمي برای آن طراحي کرد که شامل فعاليتهای
رویهپذیر باشد.

-9سیستم اطالعات منابع انسانی
تعاریف مختلفي از سيستم اطالعات منابع انساني وجود دارد .در بيون ( )2012تعاریف زیر آمده است:
 یک سيستم رایانهای فقط برای جمعآوری ،ذخيره ،نگهداری ،بازیابي دادههای مورد نياز یک سازمان از کارکنانش .عالوه براستفاده فوق برای کمک به برنامهریزی ،امور اداری ،تصميمگيری و کنترل فعاليتهای مدیریت منابع انساني طراحي
ميشود.
 یک سيستم اطالعات منابع انساني باید رویكردی یكپارچه برای جمعآوری ،ذخيره ،تحليل و کنترل جریان اطالعات منابعانساني در داخل یک سازمان تعریف شود.
دی کنزو ( ) 2014سيستم اطالعات منابع انساني را سيستمي تعریف ميکنند که اطالعات جاری و دقيق برای مقاصد کنترل و
تصميمگيری فراهم کند .به گفته آنها طبق یک پيمایشي که اخيراً انجام شده است بيشتر فناوری اطالعات استفاده شده ،برای
نگهداری اطالعات کارکنان ،نظارت بر عمليات حقوق و دستمزد ،نگاهداری اطالعات مربوط به غيبتها و مرخصيها و انجام امور
اداری و استخدام و برنامههای آموزشي بوده است .اسكارپلو و لدوینكا ( )1988سيستم اطالعات منابع انساني را بخشي از سيستم
اطالعاتي سازمان ميدانند که اطالعات الزم را برای تصميمگيری در امور منابع انساني ارائه ميدهد .تفاوت در سطح استفاده از
سيستم اطالعات منابع انساني در تعاریف فوق ،اشاره به این مطلب دارد که ميتوان سيستم اطالعات منابع انساني را در قالب یكي
از سيستمهای اطالعاتي مانند سيستم پردازش عمليات ،سيستم اطالعات مدیریت ،سيستم پشتيبان تصميمگيری یا دیگر انواع
سيستمهای اطالعات سازماني طراحي کرد.
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-10مدیریت منابع انسانی سبز)(Green HRM
مدیریت منابع انساني سبز ) (GHRMرا ميتوان بهعنوان مجموعه سياستها ،شيوهها و سيستمهایي تعریف کرد که باعث
تحریک رفتار سبز کارکنان یک سازمان به منظور ایجاد یک محيط کار حساس از نظر زیست محيطي ،دارای منابع کارآمد و دارای
مسئوليت اجتماعي و سازماني ميشود.

-11چرا مدیریت منابع انسانی سبز مهم است؟
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مدیریت منابع انساني سبز به مجموعه فعاليتهایي گفته ميشود که تالش ميکند تا سياستها ،فرایندها و نيروهای سازمان را
سبز نماید ،به این معنا که توجه آنها را به مسایل زیست محيطي اطراف خود متمرکز کند .در نتيجه این فرهنگ در سازمان
نهادینه خواهد شد که برای مثال بسياری از مستندات نيازی به پرینت و نگهداری کاغذی ندارند و باید در مصرف کاغذ صرفهجویي
کرد تا درخت کمتری قطع گردد.
در نتيجه هر فردی با نقشي که در فرایند مدیریت سبز ایفا ميکند ،نفع شخصي ،اجتماعي ،محيط طبيعي و کسب و کار را
بهبود داده و زندگي سالم تری برای خود و اطرافيان خود تامين خواهد کرد .به این کارکنان یقه سبز گفته ميشود .این کارکنان
نسبت به پيامدهای کليدی از جمله استفاده موثر از منابع ،کاهش ضایعات و کاهش آلودهسازی محيط کار حساس بوده و سعي در
اجتماعيسازی این ارزشهای سبز در سازمان دارند .به طور کلي ،مدیریت منابع انساني سبز به این موضوع اشاره دارد که باید
سياستها ،قوانين ،اهداف و رویه های سازمان مجددا با دیدگاه صحيح مصرف کردن ،اسراف نكردن ،ذخيره منابع طبيعي ،محيط
سبز و پاك برای زندگي و کاهش آلودگيهای محيط زیست اصالح و مورد بازبيني قرار گيرد.
با توجه به نقش سازمانها در اجتماع و از آنجایيکه بيشتر وقت افراد جامعه در محيط کاری مي گذرد ،بنابراین این مسئوليت بر
عهده سازمانهاست تا با ایجاد و تقویت فرهنگ ح فظ و نگهداشت محيط زیست ،نيروهای یقه سبزی را تربيت و آموزش دهند که
عالوه بر محيط سازمان ،در خانواده و اجتماع نيز این فرهنگ سبز را انتقال دهند.
چند مورد از وظایف مدیریت منابع انساني که منجر به سبز شدن جو سازماني ميشود عبارتند از :استفاده از ابزارهای
الكترون يكي برای انتقال و ذخيره اطالعات همانند اسكن بجای زیراکس کاغذی (در موارد استخدام ،بایگاني و …) یا انتقال
مستندات به صورت الكترونيكي به سازمانهای دیگر ،برگزاری دوره های آموزشي در درون سازمان برای نيروها به منظور آموزش
نحوه استفاده صحيح از منابع و انرژی ،ایجاد و پيادهسازی ارزشهای سبز » «green valuesدر سطح فردی ،گروهي و سازماني.
مدیریت منابع انساني سبز در دستيابي به اهداف وسيعتری از جمله صرفهجویي در هزینه ،مسئوليت اجتماعي شرکتها ،کسب
و مدیریت استعداد و کسب مزیت نسبت به رقابت از اهميت ویژهای برخوردار است .طبق گفتههای پارول دستوال ،مدیریت منابع
انساني سبز مزایای زیر را نيز دارد :به حفظ کارمندان کمک ميکند و گردش کار را کاهش ميدهد ،باعث بهبود شهرت یک شرکت
در بازار ميشود و احتماالً ميتواند فروش را افزایش دهد ،باعث افزایش کيفيت خدمات و محصوالت در داخل و خارج از کشور
ميشود ،مشارکت ذینفعان را بهبود ميبخشد ،این امر باعث ميشود هزینههای کلي یک شرکت کاهش یابد زیرا در مورد استفاده از
انرژی ،آب و مواد اوليه کارآمدتر ميشود ،یک مزیت رقابتي برای شرکتهای صنعتي محسوب ميشود ،نوآوری را تحریک ميکند،
زیرا کارکنان ملزم به بهبود سيمای اکولوژیک سازمان های خود هستند و این باعث پيشرفت بيشتر شرکتها و بهبود کيفيت و
افزایش روشها ميشود ،کمک ميکند تا خطرات به طور موثرتری مدیریت شود.
در پایان ،به کارگيری نيروی کار سبز که با درك ،منجر به بهبود سياستهای سازگار با محيط زیست ميشوند ،به سازمانها
کمک ميکند تا از تأثيراتي که در اثر عملكرد سبز خود بر جامعه ميگذارند ،افتخار کنند .عالوه بر این ،این کار به نوآوری
سازمانها کمک ميکند (به شكلي که به آنها اجازه ميدهد از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه باشند) و رویهها و محصوالت جدید و
سازگار با محيط زیست را ارائه دهند که مسلما طرفداران بسياری خواهند داشت.

-12چالشهای منابع انسانی
چشم انداز کسب و کار به سرعت در حال تغيير است ،بدین معني که در حال حاضر چالشهای بسياری بر سر راه فرایندهای
سازمان و به طبع منابع انساني آن وجود دارد .تام مارسدن ،مدیر خدمات حرفهای الكساندر من ميگوید :دپارتمانهای منابع انساني
واقعاً باید ارزش واقعي کسب و کار را به سازمانهای خود اضافه کنند.
«گرچه محدودیتهای رکود هنوز تمام نشده است ،شرکت ها در حال تشخيص این هستند که برای حفظ نيروی کار و سرمایه
انساني خود باید قدمهایي بردارند .این امر ميتواند از طریق تأکيد بيشتر بر برنامههای آموزش و مشارکت یا سرمایهگذاری در
مناطقي باشد که هزینهها را بهينه ميدهند ،مانند سيستمهای فنآوری یكپارچه یا برنامههای جذاب جذب داوطلبين».
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بنابراین چالش هایي در برابر مدیریت منابع انساني بوجود ميآید که باید به آنها توجه شود زیرا که شناخت درست و به موقع
برای بهبود و مدیریت عملكرد هر سازمان مهم است .این چالشهای منابع انساني ممكن است چالشهای زیست محيطي ،چالش
های سازماني و چالشهای فردی و غيره باشد .هميشه به یاد داشته باشيد که این چالشها مربوط به یک بعد نيستند .بلكه آنها به
سمت موضوعات چند بعدی سوق مي یابند که باید با توجه و مدیریت صحيح برطرف شوند .در زیر دستههای گستردهای از
چالشهای مدیریت منابع انساني در دنيای رقابتي امروز قرار دارند.
چالشهای مدیریت منابع انساني (چالشهای منابع انساني) به سه دسته زیر تقسيم ميشوند:
 چالشهای زیست محيطي
 چالشهای سازماني
 چالشهای فردی

الف-چالشهای زیست محیطی

سال پنجم ،شماره (7پیاپی ،)27 :آذر  ،1399جلد یک

چالش های زیست محيطي مربوط به منابع خارجي است که در محيط خارج از سازمان قرار دارند و ميتواند بر عملكرد مدیریت
سازمان تأثير بگذارد .این منابع خارجي تقریباً از کنترل مدیریت سازمان خارج نيستند .اینها ميتواند تهدیدی برای مدیریت تلقي
شده و باید به شيوهای پيشگيرانه اداره شود.
در زیر ليستي از چالشهای مدیریت منابع انساني وجود دارد که بهعنوان چالشهای زیست محيطي در نظر گرفته شده است.
 -1تغییرات سریع  :مدیریت منابع انساني باید بتواند همگام با تغييرات مداوم همسان باشد؛ بنابراین ،مدیریت سازمانها
باید به سرعت با تغيير نياز محيط سازگار شوند.
مدیریت منابع انساني یک سازمان در پاسخ به تغييرات محيطي نقش اساسي ایفا ميکند .اداره منابع انساني باید چنين سياستي
را اتخاذ کند که بتواند از فرصت های جدید محيط استفاده کند و سازمان را در برابر تهدیدهای تازه ظهور حمایت کند.
-۲تنوع نیروی کار :محيط در حال تغيير فرصتها و تهدیدهایي را برای مدیریت منابع انساني سازمان فراهم ميکند .مدیر
منابع انساني باید سياستي را اتخاذ کند تا بتواند نيروی کار متنوع را در سازمان جذب نماید.
 -۳جهانیسازی :یكي از مسایلي که سازمان ها با آن مواجه هستند ،پدیده جهاني شدن است که الزمه آن رقابت ميان
کسب و کارهای داخلي و خارجي است.
 -۴قانونگذاری :قوانين کار خاصي وجود دارد که توسط دولت به دليل مزایای کارمندان شاغل اعالم ميشود .برخي از این
قوانين به نفع منافع سازمانها نيستند ،بنابراین یكي از چالش های مهم مدیریت منابع انساني ،اجرای کليه آن قوانين کار در
سازمانها است .در صو رت نقض هر یک از این قوانين ،اقدامات جدی توسط مقامات مربوطه انجام ميشود که ممكن است به
مجازات جدی برای مدیریت سازمان منجر شود.
-5فنآوری :فناوری همچنين با سرعت بسيار باال به ویژه در زمينه رایانه و ارتباطات در حال رشد است .روشهای جدیدی
در حال ظهور هستند که به سرعت بر روی سبکهای گذشته مسلط شده و آنها را منسوخ ميکنند.
بنابراین مهارتهای مورد نياز کارکنان نيز با تغيير فنآوری در حال تغيير است و این کار آنها را مجبور ميکند مهارتها را
سه تا چهار برابر ارتقا دهند؛ بنابراین مسئوليت مدیریت منابع انساني این اس ت که نيازها را شناسایي و با برنامهریزی برای آموزش
نيروها ،دائماً مهارت کارمندان خود را به روز کند.
-۶نقشهای شغلی و خانوادگی :در سال های اخير ،تعداد والدین شاغل در حال افزایش هستند که در آن هر دو زن و
شوهر کار ميکنند .این مسئله بار سنگيني را برای زنان ایجاد مي کند که مجبورند زمان کمتری را صرف مراقبت از فرزندان و
خانواده خود کنند .ساعات کاری سازمانها نيز برای کارمندان سخت و غير قابل انعطاف است.
بنابراین بيشتر زنان با استعداد از عضویت در سازمانهایي که منجر به هدر رفتن استعداد و پتانسيل آنها ميشود ،امتناع
ميورزند .حتي مردان شاغل نيز از این سياستهای اشتغال رنج ميبرند ،زیرا به درستي نميتوانند ميان کار و خانواده خود تعادل
برقرار کنند .پس موضوع تعارض کار خانواده مطرح ميشود که باید در اولویتهای سياست جبران خدمات بهعنوان جزئي حياتي از
آن مد نظر قرار گيرد.
-۷کمبود مهارت :توسعه بخش خدمات به دالیل زیادی از جمله تغيير در سليقه و ترجيح مشتری ،تغيير تكنولوژی ،تغييرات
قانوني و غيره در حال گسترش است .همه اینها بر ساختار و سبک مدیریت سازمانهای تجاری تأثير گذاشته است .مهارتهای
مورد نياز در زمينه اشتغال بخش خدمات نيز پيشرفت ميکند .از آنجائيکه بيشتر نيروها با تكنولوژیهای روز دنيا آشنا نيستند،
مهارت الزم برای انجام وظایف خود را دارا نبوده و این چالشي بزرگ برای مدیریت منابع انساني تلقي ميشود.

54

-13فرهنگ ملّی ایران
بر مبنای یافته های هافستد ( ) 1980ایران در نزدیكي خوشه شرقي قرار مي گيرد که شامل ترکيه و یونان مي باشد .بهعنوان
کشوری که در خاور ميانه قرار گرفته است ایران پيوندهای مشترك زیادی با کشورهای مسلمان همسایه دارد به رحال با توجه به
تاریخچه منحصر به فرد ،هویت زبانشناسي و نژادی باعث شده که فرهنگ منحصر به فرد و متفاوتي را دارا باشد.
مي توانيم به دو بردار مجزا در فرهنگ ایراني بپردازیم :ملّي گرا و اسالم گرا .جنبه ملي گرای فرهنگ ایراني مربوط به تمدن ایران
قدیم و ميراث آیين زرتشتي مي باشد که به  2000- 3000سال قبل از ميالد مسيح بر مي گردد اما هنوز در جنبههای مختلف
جامعه انساني مثل تقویم ،جشن های سال نو (نوروز) و فرهنگ ایراني وجود دارد.
به عبارت دیگر جنبه های اسالمي نسبتا جدیدتر به قرون هفتم و شانزدهم بر ميگردد .پيشنهاد شده که در کنار تاثيرات
اسالمي و ایراني ،تاثيرات فرهنگ غربي بر جامعه ایراني ميبایست مورد توجه و بررسي قرار بگيرد(.بني اسدی)1984،
یكي از خصوصيات فرهنگ ایراني درجه باالیي از فاصله طبقاتي مي باشد .این بعد به بخشي توجه مي کند که در آن اعضای دارای
قدرت کمتر این موضوع را انتظار دارند و مي پذیرند که قدرت بطور نابرابری تقسيم شده است.

-14فرهنگ مدیریت در سازمانها
سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،1399جلد یک

بر مبنای نتایج تحقيق انجام شده بوسيله یگانه و ژو خصوصيات فرهنگ مدیریتي در ایران را بصورت ارزشهای سنتي زیاد مثل
جمع گرایي ،تمایل به گذشته ،فاصله طبقاتي و جهت گيری نامناسب مثل عدم اعتماد و دسيسه چيني در نظر گرفتند .همينطور که
جمعيت ایر ان بسيار جوان است و یكي از خصوصيات افراد جوان در ایران کار فردی است تا کار گروهي اینگونه نتيجه گيری شده
که فرهنگ سازماني بيشتر طرفدار فرد گرایي است تا جمع گرایي .خصوصيات سنتي بر مبنای سازمان ایراني باعث بوجود آمدن
بوروکراسي بيشتر و انعطاف پذیری کمتر نسبت به تغييرات محيطي و در نتيجه رقابت کمتر مي شود.
این فرضيه ممكن است با حمایت تحقيق عملي هافستد باشد که اثبات کرد که فرهنگ های فرد گرا از لحاظ اقتصادی
پيشرفت بيشتری دارند .جهت گيری گذشته در فرهنگ ایراني حتي تاثير گذار است حتي در فرهنگ سازماني نيز به این صورت مي
باشد .رفتار فرهنگي دیگر که در سبک مدیریت سازماني وجود دارد جهت گيری نسبت به خانواده در ایران مي باشد.
این مربوط به خاصيت تاکيد کردن بر تمایل فردی برای قرباني کردن فرد بخاطر عالیق خانوادگي مي باشد .این مربوط به
خاصيت تاکيد کردن بر تمایل فردی برای قرباني ک ردن فرد بخاطر عالیق خانوادگي مي باشد .گسترش این رفتار بين مدیران
سازماني مبنای استخدام کارمندان مي باشد که بشتر بر مبنای روابط است تا دانش و تجربه ای که وجود دارد.
این ممكن است در کشورهای دیگر کم و بيش مشاهده شود اما گسترش بيشتر و عمق بيشتری دارد و ممكن است سرمایه
یک کشور را به هدر بدهد .خصوصيت دیگری که باید به مورد باال اضافه شود این است که مدیران دارای پویایي غير ضروری مي
باشند .در وضعيت هایي که هدایت کنندگان رده باال در کشور تغيير مي کنند و با مورد توجه قرار دادن این مورد که سازمانهای
ایراني بيشتر بر م بنای دولتي هستند در بشتر موارد مدیران سازماني نيز در حال تغيير هستند.
این تغيير مسير زماني رخ مي دهد که مدیران با استفاده از این روش تغيير نمي کنند به صورتي که تمایل به تطابق خودشان با
چيزی را دارند که دولتمردان آنگونه مي خواهند تا جایگاهشان را حفظ کنند .این ممكن است تغييراتي را در مورد سيستم کاری
سازمان بوجود بياورد و حتي ممكن است باعث تغييرات دیگری نيز بشود.
کار و دانش پيوسته و گروهي مثل تقسيم تجربه و تصميم گيری در جلسات وظيفه اصلي در سازمانها مي باشد ،کيفيت فرآیند
تصميم گيری و بازده آن فشار زیادی بر کارک رد شرکت وارد مي کند .چندین محقق اینگونه بررسي کرده اند که چگونه تصویر
سازی از اطالعات به تفكر استراتژیک کمک مي کند و جریان شناختي را کاهش داده و بينش های سریعي را بوجود مي آورد و
باعث بوجود آمدن مقایسه هایي مي شود.
در تحقيق در مورد پيش زمينه تقسيم تجربه در سازمانهای ایراني فقدان این مفهوم مشخص است .مدیران ایراني نياز دارند
بدانند که بوسيله مطلع کردن کارمندان در مورد کارکرد شرکت خواهند دید که چه شكاف هایي وجود دارد و این منجر به توليد ایده
های بيشتری مي شود که یكي از اهداف اصلي هر عضو  HRدر یک سازمان مي باشد نياز به مشخص شدن این مورد وجود دارد
که سازمان صنعتي در ارتباط با دانشگاهها برای پروژه هایش نيست تا کمک علمي و فني به پروژه آنها بشود .جو کلي سازمان
ایراني همچنين از مدیریتي که بين بخشهای مختلف وجود دارد نيز رنج مي برد.
وجود این نوع تنظيمات باعث افزایش سط ح دانش و تجربه بين کارمنداني مي شود که مي توانند مدیریت دانش را در سازمان
کل بوجود بياورند .در حوزه  HRMاستراتژیک در ایران ،تابع استراتژیک آن مورد توجه قرار نمي گيرد و بوسيله مدیران اجرا مي
شود و هنوز یک روش مدیریت فردی مي باشد که اساسا در ارتباط با توابع اجرایي مي باشد.
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بهرحال با بوجود آمدن شراکت های بين المللي و ورود شرکت های چند مليتي نياز و اهميت  HRMدر شرکت های ایراني
بيشتر احساس مي شود .در سالهای اخير اهميت رشد  SHRMمي تواند مشاهده شود که سازمانهای عظيم در حال تنظيم بخش
های مختلف شان هستند .در مقایسه با بخشهای فردی که در حال حاضر وجود دارد .بهرحال این یک فرآیند تدریجي مي باشد که
در آن فاصله زیادی بين مدیران  HRوجود دارد هم در اهالي دانشگاه و هم افرادی که در بازار حضور دارند.
این نكته مهم است که مبنای منبع انساني موجود در ایران را بشناسيم چون همانطور که در بخش قبلي ذکر کردیم نه تنها
جمعيت جوان است بلكه آزمایش خود را برای مهارت های پيشرو در آینده نيز نشان مي دهد.
تصاویر مربوط به کتاب سال آمار ایران در سال  2002نشان مي دهد که جمعيت باسواد حدود  %84را تشكيل مي دهند که
تقریبا  %97از آنها جمعيت شاغل هستند ( 17ميليون) و دارای دیپلم دبيرستاني و مدارج باالتر نيز مي باشند .محاسبات نشان مي
دهد که در دهه آینده ایران تقریبا  200000و  250000فارغ التحصيلي دانشگاهي را در هر سال خواهد داشت .همچنين ایران
دارای جمعيت جواني است که در جستجوی پيشرفت بين المللي و کشف دانش هست ند و فشار کاری بيشتر بر مبنای چند نوع
توانایي مي باشد .به عبارات دیگر ایران افراد را بيشتر از لحاظ تئوریكي آماده مي کند بدون اینكه دارای دانش عملي و پيشرفت
باشند.
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-15کاربرد  SHRMدر سازمانهای ایرانی
با مورد توجه قرار دادن سطوح مختلف مشكالت در حوزه کاربردی مدیریت منابع انساني ،بهترین روش پيشنهاد شده داشتن
مدلي برای کاربرد منظم  SHRMدر سازمانهای ایراني مي باشد .این مدل نياز به پوشش در حوزه های مختلفي دارد در حاليكه
متناسب با خصوصيات کشوری و سازماني مي باشد.
مدل پيشنهادی یک مدل مطلوب از سازماني اروپایي در زمينه مدیریت کيفيت مي باشد .مدل به سازمانها کمک مي کند تا
جایگاه رقابتي شان را بدست بياورند .همچنين به سازمانها کمک مي کند تا مفهوم تصویر را درك کرده ،ماهيت امور تجاری شان
را بدانند و حدّ سالمتي سازماني شان را تعيين کنند .دليل انتخاب این مدل این است که سازمانهای ایراني مشكالتي را در مورد
مفاهيم باال دارا مي باشند .این عناصر مبنایي برای موفقيت یک سازمان و باقي ماندن در سطح و بدست آوردن تنها نام این مفاهيم
مي باشد بدون اینكه درك از بخشهای مختلف سازمان بدست بياید بنابراین کمک زیادی به ما نمي کند.
بهترین مدل نوع ان عطاف پذیر است و ابعاد آن چندان تحت تاثير قرار نمي گيرد .دليل دیگر برای پيشنهاد دادن این مدل این
است که بهترین مدل مي تواند مبنای عقالني برای سازمانها داشته باشد وقتيكه تصميم مي گيرند ارزشيابي خودشان را انجام دهند
و اولویت های اطالعات مناسب را تشخيص دهند.
در این مرحله آنها به تنظيمات مربوط به نوآوری توجه مي کنند و پيشرفت خود را اندازه گيری کنند .در این فرآیند ،سازمانها
ارزشيابي فردی دارند .نسبت به همه مواردی که در باال ذکر کردیم دليل اصلي برای پيشنهاد بهترین مدل  EFQMجهت گيری
آن نسبت به منبع انساني در سازمان است .تاکيد بر منبع انساني بهعنوان یكي از پنج مورد عالي مي تواند ارتباط بين کيفيت
مدیریت در یک سازمان و نتایج حاصل از آن را مشخص کند (یاراحمدی خراساني.)1394 ،

-16آینده منابع نیروی انسانی
متخصصان و محققان مدیریت منابع انساني نظرات مثبت و منفي بسياری درباره آینده سرمایه انساني دارند .شما چطور فكر
ميکنيد؟ مسلماً مدیریت منابع انساني نسبت به  100سال گذشته پيشرفتهای زیادی کرده اما واقعاً در  100سال آینده هم با
همين سرعت پيش خواهد رفت؟ از نظر شما سرعت بهبود آن کمتر یا بيشتر خواهد بود؟
این سواالت ذهن بسياری از محققان ،مدیران و متخصصان منابع انساني را به خود مشغول کرده است .دنيای کار به دليل
افزایش کارهای از راه دور ،پروژه های اقتصادی پيچيده در حال تغيير است و این باعث تغيير در نحوه نقشهای ما در سازمان
ميشود.
اما این موضوع برای متخصصان منابع انساني که همچنان سعي در مدیریت رفاه کارمندان خود دارند (مهم نيست که درکجا
قرار دارند) و همچنين جذب بهترین استعداد ،ایجاد سيستمهای یادگيری و پيشرفت برنامههای توسعه کارمندان هائز اهميت است.
سازمانها در آینده همانند امروز به دنبال نيروهایي با عملكرد باال )(High Performance Workersهستند .ویژگي بارز
این نيروها ،مجهز بودن آنها به فناوری های روز دنيا است .نيروهایي که خالق و با استعداد باشند و بتوانند همگام با سرعت باالی
تغييرات تكنولوژی دنيا حرکت کنند .الزمه انجام این کار دارا بودن توانمندی هایي کليدی است که باید مدام رشد و پرورش یابد.
هميشه به این نكته توجه کنيد که جدیدترین مهارتها به سرعت کهنه و قدیمي ميشوند.
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 -17تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی
همانطور که در اطراف خود مشاهده مي کنيد تكنولوژی در همه ابعاد زند گي انسان وارد شده است .صنایع و خدمات بدون
تكنولوژی نمي توانند از رقبا پيشي گيرند .پس ابزار اول مدیریت منابع انساني که از این قاعده کلي مستثني نخواهد بود و هسته
کليدی همه صنایع تلقي ميشود ،دستيابي به تكنولوژی روز دنيا است.
همانطور که در بخش جهاني شدن گفته شد ،سازمان شما به کارمنداني نياز دارد که مرتباً مهارتهای خود را مورد بازبيني قرار
دهند و روشهای جدید و خالقانهای برای تفكر و حل مسئله پيدا کنند .این شامل رویكردهای جدیدی برای یادگيری در محل کار
و همچنين آموزش بيشتر فراتر از نيازمندیهای کاری ميشود .از طرفي فناوری محور شدن کليه فرایندهای نيروهای انساني
بایستي بر مبنای اعتماد و احساس تعلق نيروها به سازمان صورت پذیرد .آنچه سازمان را در دنيای رقابتي امروز زنده نگاه ميدارد،
سرمایه انساني آن است؛ بنابراین هر چه مدیران بتوانند سياستهایي را اتخاذ کنند که بت واند سرمایه اسانيرا به روز و باانگيزه نگاه
دارد ،فرصت بيشتری برای رشد و توسعه سازمان فراهم کرده است .در نتيجه نيروهای کليدی با انجام وظایف خود به بهترین نحو
در سازمان ،نه تنها در توسعه اقتصادی و اجتماعي سازمان نقش ارزشمندی را ایفا ميکنند ،بلكه ميتوانند در ارتقای صنایع کشوری
نقش سازندهای را ایفا کنند.

یكي از فناوری های نوین استفاده شده در مدیریت منابع انساني ،مدیریت الكترونيک نيروهای انساني است که امروزه کم و
بيش مورد استفاده قرار ميگيرد و پيشبيني ميشود در آینده به تمام فرایندهای منابع انساني در سرتاسر جهان تسری پيدا کند.
ایجاد پورتال آموزشي ،سيستمهای حضور و غياب الكترونيكي ،شبكههای اشتراك درون و برون سازماني نمونههایي از این نوع
مدیریت منابع انساني هستند.
بسياری از سازمانها در دنيا وجود دارند که خدمات نيروهای انساني الكترونيک را به صورت تخصصي به سازمانها ارایه
ميدهند .در کشور ما هم نمونههای بسياری در حوزههای حقوق و دستمزد وجود دارد؛ اما شاید یكي از جامعترین این سيستمها را
بتوان از سامانه شرکت همكاران سيستم تهيه کرد.
ویژگيهای این سيستمها شفافيت در ساختار اطالعاتي ،وجود زیرساخت های فناوری پشتيبان کننده ،سهولت در زمان و هزینه
است .هر چند فناوری ،بنيان این نوع سيستمها را تشكيل ميدهد ،اما عوامل سازماني (ویژگيهای جمعيت شناختي سازمان ،دانش
و مهارت ،منابع مالي و طرح و برنامههای سازمان) ،محيطي (توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فناوری کشور) و رفتاری با فرهنگي
(عوامل روانشناختي ،ویژگيهای نيروها) نيز بر چگونگي عملكرد این سيستمها تاثير شایاني خواهند گذاشت.
بنابراین فعاليت های نوین مدیریت منابع انساني زماني که به صورت الكترونيک انجام شوند ،تاثير بيشتری بر نوآوری دارند و
منجر به هدایت رفتارهای مطلوب ،ارتقای مهارت ها و دانش کارکنان و به صورت کلي فرایندهای سازماني ميشوند.
بنابراین مدیریت منابع انساني الكترونيک خود دارای زیرسيستمهایي است که به شرح زیر تقسيم ميشوند:
 زیرسيستم الكترونيكي پرداخت و پاداش بر مبنای عملكرد
 زیرسيستم الكترونيكي مدیریت عملكرد
 زیر سيستم الكترونيكي مدیریت آموزش
شاید بتوان همه سيستمهای نيروهای انساني مانند برنامه ریزی و هدایت ،جذب و کارمندیابي ،تجزیه و تحليل شغل و بقيه
زیرسيستم ها را به صورت الكترونيک نيز طراحي و اجرا کرد .نبود ویژگيهای نوآورانه در طراحي زیرسيستمهای مدیریت منابع
انساني الكترونيک ميتواند تا حد زیادی از شكل گيری و گسترش رفتارهای نوآورانه در مدیریت منابع انساني جلوگيری کند.
مدارکي وجود دارند که نشان مي دهد فرهنگ تاثير زیادی بر چگونه تصميم گرفتن مدیر و انجام وظایف شان دارد .پيامدهای
فرهنگي برای مدیریت مي تواند در دو سطح مورد توجه قرار بگيرد .در سطح اوليه فرهنگ ممكن است بر مفهوم حرفه ای چيزی
که بطور عملي در سازمان وجود دارد تاثير بگذارد.
در سطح ثانویه ممكن است تئوری های اساسي مدیریت باشد .فرهنگ بصورت پدیده ای مورد توجه قرار مي گيرد که کل
زمان ما را در بر مي گيرد و بطور پيوسته بوسيله برخوردهای ما با دیگران شكل مي گيرد .بر مبنای اهميت فرهنگ در مدیریت
افراد و بوسيله مورد توجه قرار دادن خصوصيات فرهنگي ایرانيان پيشنهاد مي شود که پوسته فرهنگي به مدل  EFQMبرای
سازمانهای ایراني اضافه شود.
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-18مدیریت منابع انسانی الکترونیك
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برای مثال یک سازمان با دانستن فرهنگ ایراني مي داند که جهت گيری افراد بيشتر به سمت گذشته مي باشد؛ و مي داند که
افراد بيشتر تمایل دارند کار تكراری را انجام دهند تا باورهای جدیدی داشته باشند؛ بنابراین این سازمان در تالش برای تطابق با
برنامه های آموزشي مي باشد که ه دف آن آشناتر کردن کارمندان با فناوری های جدید یا بدست اوردن صنعتي است که در حال
کار با آن مي باشد.
بر مبنای مدل بهينه نتيجه چنين روشي مي تواند از طریق نتایج فردی اندازه گيری شود .در این بخش تيم مدیریت سازماني
تعيين مي کند که چگونه آموزش آنها موثر بوده و ا گر نتوانند به نتایج رضایت بخشي دسترسي پيدا کنند مي توانند از روش
جدیدی استفاده کنند .برای مثال پاداش یا ارتقا را مورد توجه قرار دهند .روی همرفته باید این نكته را ذکر کرد که همانطور که
فرهنگ یک مفهوم ناپایدار مي باشد در طول ساليان تغيير مي کند.
تحول فرهنگي در ایران نيز مورد بررسي قرار گرفته است .برای مثال اخيرا زنان در بيشتر سازمانها فعاليت مي کنند و مدیران
تحصيلكرده بيشتری در حوزه مدیریتي وجود دارد نسبت به مدیران مهندسي که به آنها توجه مي شود؛ بنابراین در ایران تمایل به
مدیریت منابع انساني استراتژیک را بپذیرند.
بر مب نای نكات باال این تحقيق پيشنهاد مي دهد که مدل کلي  EFQMتحت پوشش پوسته فرهنگي قرار دارد تا آنرا با هر
کشور و فرهنگ سازماني تطابق دهد .نویسنده بر این باور است که پس از داشتن همه مراحل ذکر شده در مدل بهينه در انتها بهتر
است که یک مرحله مرور /بازبيني نيز داشته باشيم
در این مرحله مدیریت سازماني این فرصت را پيدا مي کند تا تغييراتي را در فرآیند کلي بوجود بياورد و مراحل مهم را ذکر کند
و تغييراتي را در بخشهای از آن بوجود بياورد .این تحقيق به سازمانهای ایراني پيشنهاد ميدهد که بازبيني را نسبت به نتایج
انس اني داشته باشند چون ممكن است اولين بار باشد که از این مدل استفاده مي کنند تا مدیریت منابع انساني شان را انجام دهند.
سپس آنها مي توانند بررسي کنند که تا چه حد فرآیند کلي موثر بوده است تا کارمندانشان با استراتژی های منابع انساني هم تراز
بشوند .سازمانها همچن ين مي تواننند این استراتژی را دوباره ارزیابي/بازبيني کنند .آنها مي توانند ببينند که آیا استراتژی قادر به
رساندن آنها به بهترین خدمات و محصوالت است و اینكه تاثير گذاری آن بر مسئوليت پذیریهای جامعه چگونه مي باشد.
سازمانهای ایراني مي توانند همچنين ابزارهای پيشرفت شان را بررسي کنند در مراحل فرآیند تا ببينند که آنها چه تاثيراتي دارند.
درس های آموزشي در ميان دو ابزار پيشرفت یكي از آیتم هایي است که مي تواند مورد بازبيني قرار بگيرد .مدیران مي توانند
تاثيرگذاری سرمایه گذاری در دروس آزمایشي را بررسي کنند و تصميم بگيرند که آیا مي خواهند آن برنامه را ادامه دهند یا آنها را
تغيير دهند.
مدیران همچنين مي تواند ابزار ارزشيابي را بررسي کنند که یكي از ابزارهای پيشرفت در سازمانشان مي باشد .آنها مي توانند
بررسي کنند که آیا ارتقاء ،پاداش گرفتن یا سایر موارد برای توليد نتایج نو بهتر است یا نه؛ به عبارت دیگر آنها مي توانند ببينند که
آیا مي توانند ابزار ارزشيابي درستي داشته باشند یا اینكه نياز به تغيير آنها وجود دارد (یاراحمدی خراساني.)1394 ،
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بررسی میزان تاثیرانگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای و مهارتهای
ارتباطی دبیران ورزش شهرستان نقده

ایرج

مرادی1

تاریخ دریافت99/50/50 :
تاریخ پذیرش99/05/50 :
کد مقاله07006 :

چکـیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای و مهارتهای ارتباطی دبیران ورزش
شهرستان نقده میباشد .روش پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی میباشد .حجم جامعه آماری دبیران ورزش
شاغل در کلیه مدارس شهرستان نقده میباشد که حجم نمونه  037نفر بوده است؛ که کل جامعه آماری بهعنوان نمونه
آماری انتخاب شدند بهمنظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون جی ای) و توسعه
حرفهای (پاترسون) استفاده گردیده است .هر دو پرسشنامه دارایی روایی و پایایی قابلاعتماد میباشند ( 5/000و )5/940؛
و بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در روشهای آمار توصیفی ،استنباطی از معادالت ساختاری استفاده گردیده است .نتایج
نشان داد انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران ورزش در تمام ابعاد تأثیر دارد؛ و همچنین انگیزه یادگیری بر کل
مؤلفههای مهارتهای ارتباطی دبیران مؤثر است درنتیجه میتوان اذعان نمود یادگیری بر توسعهای حرفهای و مهارتهای
ارتباطی دبیران تأثیر دارد.

واژگان کلیدی :انگیزه یادگیری ،مهارتهای ارتباطی ،کالمی ،غیرکالمی ،بازخورد ،خودافشایی ،دبیران ،توسعهای حرفهای
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در دهههای اخیر به این مطلب تأکید شده است که آموزشوپرورش زیربنای توسعة اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی هر
جامعه است .بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت و ترقی جوامع نشان میدهد که همة این کشورها آموزشوپرورش توانمند و کارآمدی
داشتهاند .نگاهی به تاریخ ملل نیز بیان کنندة این واقعیت است که دوران شکوفایی و درخشیدن آنها با رشد و پویایی نظامهای
آموزشوپرورش آنان مقارن بوده است .از سوی دیگر امروزه تعلم و تربیت آدمی را از دشوارترین ،ظریفترین و پرثمرترین کارهای
انسان میدانند آن را کاری پرارج و وقتگیر توصیف میکنند که ثمره و نتایج قطعی و نهایی آن دیر به بار میآید در این میان
معلمان برترین نقش را به عهده دارند و نقطة آغاز هر تحول و آموزشوپرورشی به شمار می روند .همة کشورها به معلمان اثربخش
و با انگیزه بهعنوان یکی از ارکان اصلی آموزشوپرورش نیاز دارند تا بتوانند جوانان خود را در قالب سیستم تعلم و تربیت خود
پرورش داده و برای آینده ای بهتر مجهز کنند ولی در شرایط فعلی نیاز ما به چنین ملمانی خیلی بیشتر از سایر کشورهاست .حال
سؤال این است که عوامل ایجاد کننده انگیزة معلمی چیست؟ این عوامل چه نقشی در باال بردن کیفیت آموزشی دارند .یکی از
بارزترین و برجستهترین برنامه ها و خطوط تحقیقاتی که در کشورهای مترقی و در حال توسعه وجود دارد تحقیق در زمینة شناخت
ویژگیهای انگیزشی دنیای معلمی است تا بدانند که یک معلم موفق دارای چه ویژگی انگیزشی و رفتاری است و این ویژگی چگونه
در باال بردن کیفیت آمر آموزش مؤثرند؛ و یک موضوع مهم «مهارت ارتباطی» در مدرسه است ،روابط انسانی در نتیجه برقراری
ارتباط پدید می آید .یک وجه مهم ارتباط در مدرسه ارتباط متقابل دبیر و دانش اموزان است .چرا که در سازمان مدرسه ،افراد
مختلفی با یکدیگر ارتباط دارند و جهت دست یابی به اهداف مورد نظرفعالیت می کنند مهارت ارتباطی آن قدر اهمیت دارد که
صاحب نظران علم مدیریت و سازمان ،مدیریت را علم ،هنر و فن برقراری روابط با دیگران و انجام دادن کار توسط آنها می دانند.
رابینز (پارسایئان و اعرابی )0369
حرفهای شدن معلمان بر جنبه های تکنیکی و حرفهای تدریس و ارتقاء موقعیت اجتماعی حرفه معلمی متمرکز است .حرفهای
شدن فرآیندی است که به وسیله آن انجام یک حرفه یا شغل مستلزم داشتن مهارتهای ویژه ای می شود .معلم حرفهای باید درک
عمیق تری از دانش محتوایی ،رشد کودک ،سبک های یادگیری ،راهبرهای تدریس و مجموعه ای جدید از ارزش ها همراه با
احترام به تفاوت های فردی ،همکاری با همکاران و گرفتن بازخورد مداوم از تدریس و قابلیت هدایت و تغییر و ارتباط مؤثر داشته
باشد .رویکرد های جدید در تربیت و آموزش مداوم معلمان ،براساس توسعه مفهوم رویکرد سیستمی به آموزش ،در نظر گرفتن
تدریس به عنوان فعالیت حرفهای و سیاست های حمایت کننده توسعه حرفهای به وجود آمده و آموزش نیاز مداوم زندگی حرفهای
معلمان شده است (بارون  )0506بررسی عوامل انگیزشی و مطالعه روش مهارتهای ارتباطی دبیران و پی بردن به این مطلب که
چه عواملی در انگیزه یادگیری دبیران مؤثر است و چه روش های در ایجاد ارتباط سازنده بین دبیران مؤثر است از اهمیت خاصی
برخوردار است .تعلیم و تربیت مقامها و مسئوالن اجرایی و سیاست گذاران آموزشی بسیار قابل توجه و با اهمیت است جستجو در
مسأله انگیزش ،پاسخ چراهای رفتاری آدمی است .چرا انسان در سازمان کار می کند؟ چرا بعضی افراد بسیار فعال و برخی کم
کارند؟ علت عالقه به شغل و بی عالقگی به کار چیست؟ این سؤاالت و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیرش در ارتباط اند و پاسخ
آنها در انگیزش و انگیزه های کارکنان خالصه می شود .شاکتر 0و دیگران کشف کرده اند که دگرگونی در حالت عادی و نگرشی
کارکنان بر عملکرد آنان تأثیر ندارد ،به شرط اینکه عملکرد الزم ماهیتی قالبی داشته و از توجه یا تفکر بی نیاز باشد .هر چند برخی
از شغلها همانند(معلمی) به تفکر و توجه کامل نیاز دارد .این یافته ها در یک مطالعه آزمایشگاهی توسط محقیق تکرار شده است به
طور کلی انگیزش را می توان حالتی در افراد دانست که آنان را به انجام رفتار و عمل خاصی متمایل می سازد؛ که این خود نیز
موجب احساس مسئولیت ،درک عمیق از شغل و از خود گذشتگی می شود .نظامهای مختلف آموزشی در سایر کشورها هر یک
متناسب با شرایط و موقعیت های فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و ...برنامه ها و فعالیت های خاصی را طراحی و اجرا می
نمایند .لذا با توجه به موارد ذکر شده وبا توجه به عالقه پژوهشگر برای اجرای این تحقیق و برای بهبود عملکرد دبیران هدف
مطالعه در این مورد را دو چندان می نمود .تا پیشنهادات الزم جهت ایجاد انگیزه و ارتقاء مهارتهای ارتباطی دبیران ارایه گردد.

 -2بیان مسأله
بدون شک پدیده یادگیری ،مهمترین پدیده روانی در انسان و موجودات تکامل یافته میباشد ،به این دلیل که پایه و اساس
بسیاری از مسائلی است که موجب میشود انسان از نظر روانی از سایر موجودات و دیگر همنوعان خود متمایز گردد .روانشناسی
یادگیری یکی از مباحث بنیادی در علم روانشناسی میباشد که تحقیقات و بررسیهای فراوانی را از سوی دانشمندان این علم به
خود اختصاص داده و نظریات گوناگونی در خصوص آن عنوان شده است .اهمیت و ارزش یادگیری در نزد آدمی هنگامی نمایان
1 - Shakter
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میشود که ما را از تمام آنچه آموختهایم محروم سازند .در این صورت با آنکه از نظر فیزیولوژیک ،فردی بالغ و طبیعی خواهیم بود؛
اما از نظر مسائل روانی به دورههای کودکی برگشت خواهیم کرد(قشالقی.)0360 ،
یادگیری یکی از مهمترین زمینهها در روانشناسی امروز و در عین حال یکی از مشکلترین مفاهیم برای تعریف کردن است.
در فرهنگ امریکایی هریتج یادگیری اینگونه تعریف شده است« :کسب دانش ،فهمیدن یا تسلطیابی از راه تجربه یا مطالعه»؛ اما
بیشتر روانشناسان این تعریف را نمیپذیرند؛ زیرا در آن اصطالحات مبهم دانش ،فهمیدن و تسلطیابی بهکار رفتهاند .در عوض
روانشناسان در سالهای اخیر به تعریفهایی تمایل نشان دادهاند که به تغییر در رفتار مشاهدهپذیر اشاره میکنند .معروفترین این
تعریفها تعریفی است که به وسیله کیمبل پیشنهاد شده است .کیمبل یادگیری را اینگونه تعریف کرده است:
 .مهمترین عامل کیفیت کنش و واکنش هایی است که میان معلمان و دانش آموزان اتفاق می افتد .عناصر این تعامل ،دانش،
مهارت و حساسیت معلم از یک سو و انتظارات یادگیری ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ویژگی فرهنگی یادگیرندگان از سوی
دیگر هستند که موفقیت یا شکست آموزشوپرورش را تعیین میکنند؛ بنابراین به کار گماردن تواناترین و شایسته ترین افراد برای
حرفه معلمی حیاتی ترین مساله است و حیاتی تر از آن برنامه های تربیت معلم و آموزش های ضمن خدمت است که با کیفیت
برتر و باالتر فراهم آیند و برای معلمان این فرصت پیش آید تا دانش و مهارت خویش را در طول دوران خدمت افزایش دهند.
کیفیت هر نظام آموزشی در نهایت به کیفیت معلمان آن جامعه وابسته است(روؤف ،0397،ص  .)436هدف اساسی ارتباطات در
سازمان ها تسهیل تمام مراحل کار است .سرپرستان و کارکنان نیازمند آن هستند که جریان مداومی از اطالعات بهمنظور انجام
دادن صحیح وظایف ادامه داشته باشد .اگر ارتباطات صحیح در محیط کار صورت نگیرد ،دبیران نمی توانند بر اساس اطالعات
واقعی تصمیم گیری کنند و چه بسا به دلیل وجود ارتباطات ناصحیح ،تصمیم گیری منجر به ایجاد اختالل در کارها بشود .اگر
ارتباطات تحریف شود ،به ویژه هنگام تصمیم گیری ،آثار آن ممکن است منجر به ارضای بعضی افراد شود تا اینکه متوجه اهداف
سازمانی گردد .همچنین منجر به ایجاد تضاد بین افراد سازمان می گردد(رابینز .)300 :0500 ،در حالی که ارتباطات مؤثر به هدایت
فعالیت های جمعی می انجامد و دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می کند .امروزه ،عالوه بر نقش ارتباطات در عملکرد
سازمانی ،معیاری مهم و ضروری نیز برای روابط مدیریت و کارکنان و دبیران با دانش اموزان و رضامندی شغل کارکنان به شمار
می آید .ارتباطات مؤثر ابزاری است که براساس ،عملکرد خوب مدیریت بنیان نهاده می شود و با وجود آن ضرورت تشکیل اتحادیه
ها در سازمان از بین می رود .ارتباطات مؤثر یک محیط کاری به دور از هر گونه مسئله را تضمین نمی کند ،اما غیاب آن منجر به
ایجاد شکایت های متعدد و اختالفات زیاد در محیط کاری میشود .لذا از آنجایی که تمام مدیران با انسانها سرو کار دارند و می
خواهند با همکاری آنها به اهداف گروهی دست یابند ،توانایی برقراری ارتباطات مؤثر،به عنوان یک دانش ضروری برای تمام
مدیران مد نظر است .حرفهای شدن معلمان بر جنبه های تکنیکی و حرفهای تدریس و ارتقاء موقعیت اجتماعی حرفه معلمی
متمرکز است .حرفهای شدن فرآیندی است که به وسیله آن انجام یک حرفه یا شغل مستلزم داشتن مهارتهای ویژهای میشود.
معلم حرفهای باید درک عمیق تری از دانش محتوایی ،رشد کودک ،سبک های یادگیری ،راهبرهای تدریس و مجموعهای جدید از
ارزش ها همراه با احترام به تفاوت های فردی ،همکاری با همکاران و گرفتن بازخورد مداوم از تدریس و قابلیت هدایت و تغییر و
ارتباط مؤثر داشته باشد .رویکرد های جدید در تربیت و آموزش مداوم معلمان ،براساس توسعه مفهوم رویکرد سیستمی به آموزش،
در نظر گرفتن تدریس به عنوان فعالیت حرفهای و سیاست های حمایت کننده توسعه حرفهای به وجود آمده و آموزش نیاز مداوم
زندگی حرفهای معلمان شده است .لذا با توجه به نیاز حرفهای شدن دبیران ورزش این تحقیق با طرح سئوال اصلی تحقیق در پی
ان است تا با مطالعه و بررسی منابع و تحلیل دادهها راهکارهای کاربردی جهت ارتقا دانش و حرفهای دبیران ارایه نماید.
آیا انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای و مهارتهای ارتباطی دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد؟

 -3اهمیت و ضرورت تحقیق
«مربیان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت در کشورهای مختلف در دهههای آینده با این سؤال و مسألة پیچیده مواجه اند که
چگونه می توان کیفیت آموزشوپرورش دانش آموزان خود را بهبود بخشند .در این مسیر راههای مختلفی برای اصالح و بهبود
نظامهای آموزشی وجود دارد»(فلور .)0507 ،0مثالً می توان منابع مالی و هزینه های مدارس را افزایش داد یا سازماندهی کالسها و
مدارس را تغییر داد .به عالوه می توان مواد آموزشی بهتری برای دانش آموزان فراهم کرد و کیفیت برنامه های آماده سازی و
کار آموزی معلمان را اصالح کرد .شواهد بسیاری داریم که نشان می دهد ،ایجاد تغییر و اصالح در آنچه که «عوامل آموزشگاهی»
یا مدرسه ای نامیده می شود ،اثر بزرگی بر یادگیری دانش آموزان در کشورهای در حال توسعه داشته است (آوالس 0و همکاران،
 .)0500در حقیقت تأثیر عوامل مزبو ر در ممالک در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته یا صنعتی بیشتر بوده
1 - Fuller
2 - Avalos
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است(فارل )0504 ،0با این حال نقش و اهمیت انگیزة معلمان بیش از مسائل مطرح شده میباشد؛ زیرا در دره سال گذشته ،مربیان و
و دست اندرکاران هر چه بیشتر دریافته اند که هر گونه اصالح و پیشرفتی در کیفیت آموزشی دانش آموزان به طور مستقیم به
کیفیت آموزش معلمان بستگی دارد .به همین ترتیب اثربخشی آموزشی تا حدود زیادی به اثربخشی معلمان مربوط است .در واقع
بدون تأیید و تصدیق معلمان ،حتی بهترین و غنی ترین مواد آموزشی نیز در قفسه های بایگانی به غبار فراموشی سپرده می شوند؛
بنابراین جهت اصالح و پیشرفت اساسی در کیفیت آموزشوپرورش دانش آموزان الزم است فرایند آموزش و چگونگی اثربخشی
معلمان را در کالس های درس مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم؛ و در این میان توجه به عوامل انگیزشی معلمان می تواند در
اولویت های این برر سی قرار گیرد .معلم از یک سو باید محتوا و روش های دانش زمان خود را به نسل جوان منتق سازد و آنان را
آمادة کشف اندیشه های نو کند و از سوی دیگر رشد جسمی ،شناختی و عاطفی آموزندگان را به گونه ای رهبری کند که استقالل
فکری ،مسئولیت اجتماعی ،قدرت ابتکار ،آزاد اندیشی و دهها صنعت دیگر به صورت عادات پایدار در دانش آموزان به وجود آورند.
چنین امری بدون داشتن انگیزه های شغلی -اگر غیرممکن نباشد -به دشواری تحقق می یابد .بدین خاطر شناخت عوامل ایجاد
کنندة انگیزه های شغلی یکی از اهداف بسیار مهم و تعیین کنندة افزایش کیفیت آموزش و کارآیی نظام آموزشوپرورش می تواند
باشد .بعالوه با عنایت به این که یکی از مشکالت نظامهای آموزشوپرورش در سراسر جهان افت تحصیلی و جامعة ما هم در این
رهگذر ساالنه میلیاردها ریال از سرمایة کشور و میلیاردها ساعت از عمر مفید قشر جوان که می بایست در مسیر سازندگی و قطع
وابستگی از کشورهای خارجی مصرف گردد ،به هدر می رود .در این راستا نقش معلم در پیشگیری از این افت حیاتی است .لذا
شناخت معلم و کشف نیازها و عوامل ایجاد کنندة انگیزه های وی می تواند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشد .با وجود
ضرورت های بیان شده و از آنجایی که در کشور ما تا کنون تحقیقی بدین شکل انجام نشده است ،این پژوهش در نوع خود بدیع
میباشد  .لذا بر آن شدیم که قدمی هر چند کوچک ولی علمی در این راه برداریم .هر چند پژوهشای انجام شده نشان می دهد که
کارکنانی که انگیزة شغلی الزم را ندارند ،تعهد و دلبستگی به شغل از خود نشان نمی دهند و از آن احساس رضاین نمیکنند.
همواره تا آخرین روزهای زندگی شغلی خود هم خود رنج می برند و هم به دیگران اگر معلم باشند موجب نابسامانیهای رفتاری،
عاطفی و آموزشی دانش آموزان می شوند .با توجه به این زمینه های نتایج بدست آمده از این پژوهش برای معلمان تربیت بدنی
دوره های مختلف تحصیلی(ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه) دانشجویان رشته های دبیری ،برنامه ریزان آموزشی ،سیاست گذاران
کالن آموزشوپرورش  ،مدیران مدرسه ،اولیای دانش آموزان و همة اقشار دست اندرکاران تعلم و تربیت و حتی مراکز تولیدی،
صنعتی که کارکنانی را در اختیا دارند ،می توانند مورد استفاده قرار گیرد.

 -4پیشینه تحقیقات پیشین
احمدی( )0390در تحقیق خود با عنوان عوامل مؤثر بر انگیزه یادگیری و توسعه حرفهای دبیران ورزش در مقطع متوسطه دوم
در استان تهران گزارش نمود عالقه به یادگیری و رشد حرفهای دبیران ورزش به تخصص و اهمیت ورزش در مدارس و
عملنگری و مربیگری دبیران وابسته است.
بررسﻰ پژوهشهای انجام شده در خصوص میزان دانش ،توانایﻰها و نگرشهای آموزشﻰ -شغلﻰ معلمان بیانگر این واقعیت
است که تسلط همهجانبه معلمان در زمینههای تربیتﻰ و تخصصﻰ حرفه خویش به میزان مطلوب فراهم نیست(عصاره و رزی،
 )0393و توسعه حرفهای معلمان به شکل کنونﻰ تأثیر خیلﻰ کمﻰ بر روشهای تدریس ،سازماندهﻰ مدارس و برنامههای درسﻰ و
آنچه دانشآموزان باید یاد بگیرند داشته است(عبدالهﻰ و صفری.)0390 ،
مهربان( )0396در تحقیق خود تحت عنوان «رابطه مهارت های ارتباطی معلمان و تعهد سازمانی انان مدارس دولتی متوسطه
ناحیه  7مشهد» نتیجه می گیرد که:
 -0مهارت های ارتباطی معلمان و مؤلفه های سه گانه آن(مهارت های کالمی ،شنیداری ،بازخور) با تعهد سازمانی آنها
رابطه معنی داری وجود دارد.
 -0بین مهارت های ارتباطی معلمان برحسب رشته تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.
لوئیس( ،)0550کرینر( ،)0555باچینسکﻰ و هانسن( )0505و انو و فریرا( )0505درس پژوهﻰ را بهعنوان الگویﻰ مطلوب برای
توسعه حرفهای معلمان معرفﻰ کردهاند .گیبل و برنز( )0550مدلهای توسعه حرفهای معلمان را در سه دسته زیر طبقهبندی
کردهاند -0 .توسعه حرفهای استاندارد -0 ،توسعه حرفهای مبتنﻰ بر سایت و  - 3توسعه حرفهای خودگردان(یادگیری مستقل) .از
نظر لوکس-هورسلﻰ و همکاران( )0505مولفههای دانش و باورها ،زمینه ،مباحث مهم و کلیدی و راهبردها در طراحﻰ چارچوب
توسعه حرفهای موثرند .چارچوب طرح توسعه حرفهای گریفیث و همکاران( )0505شامل تمرکز بر محتوا ،یادگیری جمعﻰ ،یادگیری
فعال ،اقدامات مبتنﻰ بر پژوهش ،مربیگری و راهنمایﻰ بود .لوین( )0504و آنتونیو و کایریاکیداس( )0500بیان کردهاند که برنامه
1 - Farrell
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توسعة حرفهای مداوم و با کیفیت باال در توسعه تفکر معلمان و اثربخشﻰ آنان در امر آموزش و یادگیری نقش مهمﻰ دارد .از نظر
ریشتر و همکاران( )0500الزمة موفقیت تالشهای انجام شــده در زمینة بهســازی آموزش و پرورش ،توسعه حرفهای و افزایش
دانش و مهارت معلمان اســت .مارکس( )0507بیان کرده است که معلمان بهمنظور دستیابﻰ به اهداف یادگیری ،عالوه بر پیروی
از استانداردهای آموزشﻰ بایستﻰ مهارت و تخصص حرفهای خود را ارتقاء بخشند .فسلر( ،)0509بهمنظور افزایش مهارتها و دانش
حرفهای معلمان هفت رویکرد زیر را پیشنهاد کردهاند-0 .الگوی آموزش شغلﻰ-0 ،مشاهده یا ارزیابﻰ-3 ،در برگرفتن فرایند بهبود
یا توسعه-4 ،گروههای مطالعاتﻰ-0 ،اقدامپژوهﻰ-7 ،فعالیتهای هدایت شدة فردی و -6نظارت بالینﻰ .کندی( )0500مربیگری
همتا ،اقدام پژوهﻰ و انجمنهای یادگیری را برای توسعه حرفهای مداوم معرفﻰ کرده است.
یونسکو(0553؛ به نقل از مهری و خیراندیش )0393 ،مدلهای رشد حرفهای معلمان را در دو گروه زیر تقسیمبندی کرده
است-0 .الگوهای انفرادی یا گروههای کوچک شامل نظارت سنتﻰ و کلینیکﻰ ،مطالعه موردی ،رشد حرفهای خودراهبری ،توسعه
مشارکتهای همکارانه ،مدلهای پروژه محور ،پژوهش عملنگر و مربیگری و -0مدلهای مشارکت سازمانﻰ شامل مدارس رشد
حرفهای ،مشارکت مدرسه-دانشگاه ،همکاریهای حرفهای بین سازمانهای آموزشﻰ ،شبکههای معلمان و آموزش از راه دور .ایمن،
بانک و یاماگاتا -لینﭻ( )0550الگوی توسعه حرفهای انجمن معلمان برای دانش برنامه درسﻰ مربوط به یکپارچهسازیفنّاوری را
ارائه نمودند .تان و آنگ( )0507در پژوهش خود برنامه توسعه حرفهای مبتنﻰ بر مدرسه را ارائه کردهاند .گالو-فاکس و اسکتل
بوری( )0507و ایرلﻰ و همکاران( )0506تدریس مشارکتﻰ را بهعنوان الگویﻰ برای توسعه حرفهای معلمان معرفﻰ کردند.
جیمیانیس( ،)0505چارچوب یکپارچه فناوری آموزشﻰ را بهعنوان راهبردی برای توسعه حرفهای معلمان علوم معرفﻰ نمود.
ژائو( )0500راهبرد مدیریت دانش مدرسه را بهعنوان دیدگاه جدید در توسعه حرفهای معلمان ارائه نموده است .این استراتژیها
شامل بهسازی سازمانﻰ مدارس و رهبری دانش ،ایجاد مدرسه یادگیری و گسترش فرهنگ سازمان یادگیرنده ،استقرار نظام
مدیریت دانش توسعه حرفهای معلمان ،تشویق یادگیری تیمﻰ ،آموزش همکاری و به اشتراکگذاری دانش و ایجاد سازوکار ارزیابﻰ
عملکرد برنامههای توسعه حرفهای هستند
هانتلی( )0506توسعه حرفهای معلمان را در  7دسته آماده سازی مناسب برنامه ریزی و سازماندهی کالس ،داشتن دانش پایه
عمیق جهت تسهیل یادگیری ،استفاده از راهبردهای مختلف مدیریت رفتار فراگیران ،برقراری ارتباط مؤثر با ذینفعان مدرسه،
حرفهای عمل کردن و خودآگاهی طبقه بندی نمود(ترجمه قنبری.)0393 ،
سارجین لرسن ( )0509تحقیقی با عنوان «اثربخشی برنامه های هدایت معلم در پیشرفت و بهبود مهارت های ارتباطی،
مهارت های مدیریتی و اجتماعی شدن» انجام داد .یافته های پژوهش نشان می دهد که مهارت های ذکر شده در برنامه های
رسمی و غیررسمی هدایت معلمان تازه کار ،تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان می دهد .در برنامه های رسمی ،پیشرفت بیشتری
در عملکرد معلمان تازه کار نسبت به مدرسه شان ایجاد می شود.

 -5روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ نوع پژوهش ،پژوهش کاربردی است و با توجه به نحوه گردآوری دادهها جزو پژوهش های توصیفی
تحلیلی از نوع پیمایشی است و با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش را دبیران تربیت بدنی کل مدارس دولتی شهرستان نقده
در سال تحصیلی  96-90تشکیل داده است ،این پژوهش به صورت مقطعی بوده است .جامعهی آماری تحقیق شامل دبیران تربیت
بدنی مدارس دولتی شهری در شهرستان نقده در سال تحصیلی  90-96بود؛ که طبق گزارش واحد تربیت بدنی اداره حجم جامعه
آماری  037نفر میباشد .با توجه به اینکه حجم جامعه آماری کم بود کل جامعه از روش سر شماری بهعنوان نمونه انتخاب شدند و
پرسشنامه تکمیل نمودند.
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 -6آزمون فرضیه اصلی
با توجه به جدول  0مالحظه می گردد ،از آنجایی که در تمامی متغیرها مقدار بتای کل بیشتر از  5.33بدست آمده از این رو
تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفته اند و با این اوصاف می توان اینگونه استنباط کرد :فرضیه اصلی پژوهش حاکی از اینست که
متغیر انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای و مهارتهای ارتباطی تأثیر دارد که با توجه به اینکه مقدار اثر کل بدست آمده برای این
رابطه بزرگتر از عدد  5.7بدست آمد ،از این رو این همبستگی بسیار مطلوب است و بنابراین این فرضیه مورد تایید قرار میگیرد.
جدول  -1بررسی فرضیه اصلی (ماخذ :نگارنده)
مقدار بتای استاندارد
فرضیه اصلی
5.77
β2
روانشناسی مثبت
اثر
اثر کل
اثر مستقیم
انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای و مهارتهای
گرا
غیرمستقیم
ارتباطی دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد.
5.90
0.74
5.0904
5.00

نتیجه
β3
رفتار نو
آورانه
5.33

تایید
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 -0در فرضیه اول پژوهش ادعا شده بود که انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران در بعد برنامه ریزی تأثیر دارد که تجزیه
تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 0؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )00.00میباشد و چون
این مقدار بزرگتر از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده
مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
جدول  -2بررسی فرضیه یک (ماخذ :نگارنده)
مقدار بتای استاندارد
فرضیه یک
5.90
انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران در بعد برنامه ریزی تأثیر دارد.

معناداری
00.00

نتیجه
تایید

 -0در فرضیه دوم پژوهش ادعا شده بود که انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران در بعد حرفهای عمل کردن تأثیر دارد؛
که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 3؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر ()00.96
میباشد و چون این مقدار بزرگتر از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به
دست آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
جدول  -3بررسی فرضیه دو (ماخذ :نگارنده)
مقدار بتای استاندارد
فرضیه دو
5.40
 -انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران در بعد حرفهای عمل کردن تأثیر دارد.

معناداری
00.96

نتیجه
تایید

 -3در فرضیه سوم پژوهش ادعا شده بود انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران در بعد مدیریت بر رفتار فراگیران تأثیر دارد؛
که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 4؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )9.33میباشد
و چون این مقدار بزرگتر از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست
آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
جدول  -4بررسی فرضیه سه (ماخذ :نگارنده)
مقدار بتای استاندارد
فرضیه سه
5.33
انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران در بعد مدیریت بر رفتار فراگیران تأثیر دارد.

معناداری
9.33

نتیجه
تایید

 -4در فرضیه چهارم پژوهش ادعا شده بود انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران در بعد دانش عمیق فراگیران تأثیر دارد؛
که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 0؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )9.03میباشد
و چون این مقدار بزرگتر از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست
آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
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جدول  -5بررسی فرضیه چهار (ماخذ :نگارنده)
فرضیه چهار
انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران ورزش در بعد دانش عمیق تأثیر دارد

مقدار بتای استاندارد
5.03

معناداری
9.03

نتیجه
تایید

 -0در فرضیه پنجم پژوهش ادعا شده بود انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران در بعد برقراری ارتباط تأثیر دارد؛ که
تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 7؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )0.63میباشد و
چون این مقدار بزرگتر از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست
آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
جدول  -6بررسی فرضیه پنج (ماخذ :نگارنده)
مقدار بتای استاندارد
فرضیه پنج
5.00
انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران ورزش در بعد برقراری ارتباط تأثیر دارد

معناداری
0.63

نتیجه
تایید

جدول  -7بررسی فرضیه شش (ماخذ :نگارنده)
مقدار بتای استاندارد
فرضیه شش
5.77
انگیزه یادگیری بر مهارتهای ارتباطی دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد

معناداری
00.03

نتیجه
تایید

 -6در فرضیه هفتم پژوهش ادعا شده بود  -انگیزه یادگیری بر مهارت کالمی دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد؛ که
تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 0؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )05.60میباشد و
چون این مقدار بزرگتر از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست
آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
جدول  -8بررسی فرضیه هفت (ماخذ :نگارنده)
فرضیه هفت
انگیزه یادگیری بر مهارت کالمی دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد.

مقدار بتای استاندارد
5.47

معناداری
05.65
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 -7در فرضیه ششم پژوهش ادعا شده بود انگیزه یادگیری بر مهارتهای ارتباطی دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد؛ که
تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 6؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )00.03میباشد و
چون این مقدار بزرگتر از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست
آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.

نتیجه
تایید

 -0در فرضیه هشتم پژوهش ادعا شده بود  -انگیزه یادگیری بر مهارت غیر کالمی دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد.
که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 9؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )00.06میباشد
و چون این مقدار بزرگتر از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست
آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
جدول  -9بررسی فرضیه هشت (ماخذ :نگارنده)
مقدار بتای استاندارد
فرضیه هشتم
5.47
 -انگیزه یادگیری بر مهارت غیر کالمی دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد.

معناداری
00.06

نتیجه
تایید

 -9در فرضیه نهم پژوهش ادعا شده بود  -انگیزه یادگیری بر مهارت بازخورد دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد .که
تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 05؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )05.63میباشد و
چون این مقدار بزرگتر از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست
آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
جدول  -11بررسی فرضیه هشت (ماخذ :نگارنده)
مقدار بتای استاندارد
فرضیه نهم
5.97
 -انگیزه یادگیری بر مهارت بازخورد دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد.

معناداری
05.63

نتیجه
تایید
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 -05در فرضیه دهم پژوهش ادعا شده بود  -انگیزه یادگیری بر مهارت خود افشایی دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد؛
که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 00؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر()00.03
میباشد و چون این مقدار بزرگتر از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به
دست آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
جدول  -11بررسی فرضیه هشت (ماخذ :نگارنده)
مقدار بتای استاندارد
فرضیه دهم
5.99
 -انگیزه یادگیری بر مهارت خود افشایی دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد.
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معناداری
00.03

نتیجه
تایید

نتایج فرضیه اصلی نشان داد که متغیر انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای و مهارتهای ارتباطی تأثیر دارد که با توجه به اینکه
مقدار اثر کل بدست آمده برای این رابطه بزرگتر از عدد  5.7بدست آمد ،از این رو این همبستگی بسیار مطلوب است و بنابراین این
فرضیه مورد تایید قرار میگیرد .در تببین فرضیه اصلی پژوهش با نظر رابینز مبنی بر اینکه بین ارتباطات اثربخشی و بازدهی دبیران
رابطه مستقیم وجود دارد ،همچنین انگیزه یاد گیری بر مهارتهای ارتباطی دبیران تأثیر دارد .جنیس و کلی چهل سال پیش ارتباط
را اینگونه تعریف کرده اند :ارتباط فرایندی است که طی آن شخص برقرارکننده ارتباط ،محرکی(معموالً کالمی) انتقال می دهد تا
رفتار مخاطب را تغییر دهد.
رحیمی ( )0390در تحقیق خود نیز به این نتیجه رسیده است که بین مهارتهای ارتباطی دبیران و میزان انگیزش برای
یادگیری ارتباط معناداری وجود دارد .کرمی( )0393در تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه بین میزان مهارتهای ارتباطی مدیران
آموزشی و اثربخشی آنان از دیدگاه معاونین دبیرستان های مقطع متوسطه آموزشوپرورش ناحیه  0مشهد» به این نتیجه دست
یافته است که بین میزان مهارت ارتباطی مدیران آموزشی مقطع متوسطه و اثربخشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد .با توجه به
نتایج تحقیقات کرمی ،الهی ،مهربان و رحیمی که در در فوق به آنها اشاره شده فرضیه اصلی تحقیق حاضر نیز با نتایج آنها
همسو بوده و مؤید آن است.
نتایج نشان داد که انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران در بعد برنامه ریزی تأثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو
نشان می دهد با توجه به جدول 0؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )00.00میباشد و چون این مقدار بزرگتر از 0.97
میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .احمدی ( )0369در تحقیق خود تحت عنوان «رابطه توسعه حرفهای مدیران
و انگیزه یادگیری مدارس دولتی متوسطه ناحیه  7مشهد» نتیجه می گیرد که :توسعه حرفهای مدیران و انگیزه یادگیری انان در
مدارس رابطه معنی داری وجود دارد .وهرچه مدیران در یادگیری عالقه مند باشند در شغل شان حرفهای تر عمل میکنند.
نتایج نشان داد که انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران در بعد حرفهای عمل کردن تأثیر دارد؛ که تجزیه تحلیل آماری
بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 3؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )00.96میباشد و چون این مقدار
بزرگتر از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .کرمی( )0393نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که
مدیران آموزشی بیشترین میزان نمره مهارتهای ارتباطی خود را از حرفهای عمل کردن کسب کرده اند.
نتایج نشان داد .انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران در بعد مدیریت بر رفتار فراگیران تأثیر دارد؛ که تجزیه تحلیل آماری
بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 4؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )9.33میباشد و چون این مقدار بزرگتر
از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .مطالعات سارجین لرسن ( )0500تحقیقی با عنوان «اثربخشی
برنامههای هدایت معلم در پیشرفت و بهبود مهارت های ارتباطی ،مهارت های مدیریتی بر رفتار و اجتماعی شدن» انجام داد .یافته
های پژوهش نشان می دهد که مهارت های ذکر شده در برنامه های رسمی و غیررسمی هدایت معلمان تازه کار ،تفاوت معنی داری
با یکدیگر نشان می دهد .در برنامه های رسمی ،پیشرفت بیشتری در عملکرد معلمان تازه کار نسبت به مدرسه شان ایجاد می
شود.
نتایج نشان داد که انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران در بعد دانش عمیق فراگیران تأثیر دارد؛ که تجزیه تحلیل آماری
بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 0؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )9.03میباشد و چون این مقدار بزرگتر
از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد.
نتایج نشان داد که انگیزه یادگیری بر توسعه حرفهای دبیران در بعد برقراری ارتباط تأثیر دارد؛ که تجزیه تحلیل آماری بین این
دو نشان می دهد با توجه به جدول 7؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )0.63میباشد و چون این مقدار بزرگتر از 0.97
میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد.
نتایج نشان داد که انگیزه یادگیری بر مهارتهای ارتباطی دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد؛ که تجزیه تحلیل آماریبین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 6؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )00.03میباشد و چون این مقدار
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بزرگتر از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .در تبیین این فرضیه طبق نظر رابینز در برخی موارد اگر این
جنبه از ارتباطات مورد توجه قرار نگیرد ارتباطات ناقص می ماند که این مسئله بر ارزشیابی عملکرد شغلی مدیران هم بی تأثیر
نیست .رفتار مدیر است که می تواند این نتیجه گیری های حاصل از مقایسه تا حد زیادی مثبت و مطلوب نماید .مطالعات سارجین
لرسن ( )0500تحقیقی با عنوان «اثربخشی برنامه های هدایت معلم در پیشرفت و بهبود مهارت های ارتباطی ،مهارت های
مدیریتی و اجتماعی شدن» انجام داد .یافته های پژوهش نشان می دهد که مهارت های ذکر شده در برنامه های رسمی و
غیررسمی هدایت معلمان تازه کار ،تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان می دهد .در برنامه های رسمی ،پیشرفت بیشتری در عملکرد
معلمان تازه کار نسبت به مدرسه شان ایجاد می شود .محمودنژاد ( )0304در پژوهشی به بررسی عکس العمل کارکنان در برابر
ارزشیابی عملکرد پرداخته و به نتیجه زیر رسیده است :آنچه که در سازمان ارزشیابی عملکرد را عامل مؤثر بر انگیزش و کارایی
کارکنان می نماید «رفتار مدیر» است .در سازمان افراد میل دارند ،نتایج و پی آمدهای کارهای خوب یا بد خود را مشاهده کنند( .در
واقع بیشتر کارهای خوب خود را) ،از طرف دیگر کارکنان سازمان کار خود را با کار دیگران و نتایج حاصل از هر دو را می سنجد و
مقایسه می نمایند و نتیجه گیری حاصل از این مقایسه برای آنهاست که بر انگیزش و کارآیی ایشان مؤثر واقع می شود.
نتایج نشان داد که انگیزه یادگیری بر مهارت کالمی دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد؛ که تجزیه تحلیل آماری بین این
دو نشان می دهد با توجه به جدول 0؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )05.60میباشد و چون این مقدار بزرگتر از 0.97
میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .در تبیین این فرضیه رابینز معتقد است که عواملی چون تحریف پیام و ابهام
در گفتار موجب تضعیف اطمینان(تقویت پدیده عدم اطمینان) میشود( .رابینز .)706 :0300 ،هر قدر در ارتباطات ،پیامی کمتر
تحریف شود وعوامل مخدوش کننده ارتباطات ضعیفتر شوند مدیر بهتر میتواند پیام خود را به همکاران برساند این کار به نوبه
خود موجب ضعیفتر شدن پدیده ابهام میگردد ودرنتیجه کارایی آنان افزایش مییابد .برترین مزیت ارتباط شفاهی یا کالمی
سرعت و بازخورد است پیام کالمی را می توان در حداقل زمان ممکن ابالغ کرد و جوابش را نیز به همین ترتیب دریافت کرد .اگر
دریافت کننده از درستی پیام اطمینان نداشته باشد بازخورد سریع باعث می شود که فرستنده به سرعت متوجه شده و پیام خود را
اصالح کند( .رابینز)079 :0369 ،
نتایج نشان داد که انگیزه یادگیری بر مهارت غیر کالمی دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد .که تجزیه تحلیل آماریبین این دو نشان می دهد با توجه به جدول 9؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر( )00.06میباشد و چون این مقدار
بزرگتر از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .در تبیین این فرضیه طبق نظر مارات وکاراهان :گوش دادن
مهمترین مهارت ارتباطی است که میتواند تولید صمیمیت کند و آن را حفظ کند .کرمی( )0393نیز در تحقیق خود به این نتیجه
رسید که مدیران آموزشی بیشترین میزان نمره مهارتهای ارتباطی خود را از مهارت شنودکسب کرده اند و میانگین مهارت شنود
آنان از میانگین دو مهارت دیگر کمتر است .قراری ( )0307در پژوهش خود به این یافته رسیده است که بین سبک رهبری و
مهارت شنودمؤثر مدیران مراکز ناجا رابطه وجود ندارد .با توجه به نظر مارات و کاراهان یافته پژوهش حاضر با آن همسو بوده و
نتایج تحقیقات کرمی و قراری که در فوق به آنها اشاره شده فرضیه فرعی دوم تحقیق حاضر با نتایج آنها همسو نبوده است.
نتایج نشان داد که انگیزه یادگیری بر مهارت بازخورد دبیران ورزش شهرستان نقده تأثیر دارد .که تجزیه تحلیل آماری بیناین دو نشان می دهد با توجه به جدول 05؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر ( )05.63میباشد و چون این مقدار بزرگتر
از  0.97میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .در تبیین این فرضیه طبق نظر رابینز در برخی موارد اگر این جنبه
از ارتباطات مورد توجه قرار نگیرد ارتباطات ناقص میماند و بازخورد پیامها نتیجه بخش نمی شود که این مسئله بر ارزشیابی
عملکرد شغلی دبیران هم بیتأثیر نیست؛ و می تواند این نتیجه گیری های حاصل از مقایسه تا حد زیادی مثبت و مطلوب نماید.

نتیجه گیری
وجود ارتباطات صحیح و مؤثر در سازمان همواره یکی از اجزای مهم در موفقیت مدیران محسوب میشود عدم وجود ارتباطات
صحیح بر عملکرد دبیران در مدرسه تأثیر می گذارد ...عملکرد دبیران بستگی زیادی به توانایی او در برقراری ارتباط با دانش اموزان
دارد .چنانچه دبیران این نقش را به نحو مطلوب ایفا کند بسیاری از مشکالت به حداقل می رسد و عملکرد آنان افزایش می یابد.
توسعه حرفهای دبیران در گرو یادگیری انان است و هرچه قدر دبیران انگیزه یادگیری بیشتری داشته باشند میتواند روش های جدید
تدریس یاد بگیرند ودر عمل حرفهای تر شوند .روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحلیلی است .در حقیقت با استفاده
از روش تحقیقات میدانی ،در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر(مهارتهای ارتباطی و توسعه حرفهای دبیران) پرداخته
شده است .نظر به اینکه نتایج این تحقیق می تواند برای حل مسائل موجود در اداره مربوطه مفید باشد و به بهبود ارتباطات و
عملکرد جامعه هدف منجر شود لذا پژوهش حاضر از نوع کاربردی نیز میباشد .ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده می
شودکه افراد نمونه از بین دبیران شهرستان انتخاب گردیدند.
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ایجاد محیطی در مدارس که همکاران و اولیاء بتوانند از طریق آن به تبادل نظر و پیشنهادات با مدیر مدرسه داشته
باشند.
برگزار کردن جلساتی در سازمان با دبیران موفق و استفاده کردن از برنامه های آن ها و یا پیشنهاداتی که در باال
بردن موفقیت دبیران می تواند نقش داشته باشد.
برگزار کردن کالسهای آموزشی از سوی سازمان آموزشوپرورش جهت تقویت مهارتهای ارتباطی و توسعه شغلی
دبیران.
برگزاری کالس های اموزش ضمن خدمت جهت ارتقای شغلی و توسعه حرفهای دبیران.
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احمدی ،محسن( )0360عنوان عوامل مؤثر بر انگیزه یادگیری و توسعه حرفهای دبیران ورزش در مقطع متوسطه دوم در
استان تهران مجله رشد جلد سوم انتشارات آموزشوپرورش.
احمدی ،مسعود( ،)0300مبانی سازمان و مدیریت ،مدیریت عمومی .تهران :نشر ویرایش،چاپ سوم.
ابراهیم پور ،ح و شیرافکن ،ح .)0390( .بررسﻰ نقش تمایل به موفقیت در توسعه حرفهای معلمان آموزش و پرورش
شهرستان پارس آباد ،مطالعات مدیریت و کارآفرینﻰ.037-040 ،)0(0 ،
ایوبﻰ ،ف ،پورشافعﻰ ،ه و عسکری ،ع .)0393( .پیشبینﻰ توسعه حرفهای دبیران از طریق ادراک آنان از جو سازمانﻰ در
مدارس عادی و استعدادهای درخشان شهر بیرجنددانشکده علوم تربیتﻰ و روانشناسﻰ ،دانشگاه بیرجند.
اریکسون ،جولیت( .)0309از تغییر رفتار تا تغییر زندگی.
الهی ،مریم .)0303( ،بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی معلمان شهرستان مانه و سملقان ،پایان
نامه کارشناسی ارشد ،مرکز آموزش مدیریت دولتی مشهد.
اون هارجی؛ کریستین ساندرز؛ دیوید دیکسون( .)0366مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میانْ فردی .ترجمه :بیگی،خشایار؛
فیروزبخت،مهرداد .تهران :انتشارات رشد .الوانی ،مهدی ( .)0304مدیریت عمومی ،تهران :نشر نی ،چاپ پنجم.
ایران نژاد پاریزی ،مهدی ،ساسان گهر ،پرویز ( .)0360سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل .تهران :موسه بانداری ایران،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،چاپ سوم.
بارکر ،آلن ( .)0300تقویت مهارت های ارتباط موفق و مؤثر .ترجمه :فرزاد حراتی ،تهران :انتشارات به تدبیر ،چاپ اول.
برکو ،ری ام ،ولوین آندرو ،دی ،دارلین آر( .)0360مدیریت ارتباطات .ترجمه :شاه ولی،منصور ،انتشارات دانشگاه شیراز.
جاویدمهر ،محمود( .)0395بررسی رضایت مندی معلمان از نظام فعلی ارزشیابی عملکرد آموزشوپرورش شهرستان سبزوار.
پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد واحد نقده.
جاللی ،سیدموسی( .)0305بررسی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران دانشگاه  xو ارایه مدلی مناسب
حاج کریمی ،عباسعلی؛ رنگریز ،حسن( ،)0369مدیریت منابع انسانی .انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،چاپ اول.
حافظ نیا ،رمضان ( .)0300روش های تحقیق در علوم رفتار(راهنمای علمی تحقیق) تهران :انتشارات ساواالن ،طیف نگار،
چاپ چهارم.
حسن زاده ،رمضان ( ،)0300روش های تحقیق در علوم رفتاری (راهنمای عملی تحقیق) ،تهران :ساواالن ،طیف نگار ،چاپ
چهارم.
خاکباز ،ع .س ،فدایﻰ ،م.ر و موسﻰپور ،ن .ا .)0306( .تأثیر درس پژوهﻰ بر توسعة حرفهای معلمان ریاضﻰ ،فصلنامه تعلیم و
تربیت.94 ،
خورشیدی ،عباس( .)0300مدیریت و رهبری آموزشی .تهران :انتشارات سیطرون ،چاپ اول.
خوش باشی ،محمود ( ،)0300بررسی رابطه آموزش های مدیریت با میزان اثربخشی مدیران مدارس شهرستان قوچان
دانشگاه مدیریت دولتی.
دانش پژوه ،زهرا ( )0397سنجش مهارتهای حرفهای (تدریس معلمان دوره راهنمایی (علوم و ریاضی) .مؤسسه پژوهشی و
برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دعایی،حبیب ا .) 0305( ...ارائه الگوی ارتباطات سازمانی در گروه ملی صنعتی فوالد ایران ،فصلنامه دانش مدیریت،شماره
 .00انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.
دعائی ،حبیب اهلل ،مرتضوی ،سعید ،مهارتهای مدیریتی ،مشهد :بیان هدایت نور
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دالور ،علی ( ،)0300احتماالت و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی ،تهران :امیرکبیر.
دیمیک ،سالی( .)0303ارتباط موفقیت آمیز با ( NLPان.ال .پی) مترجم :اسماعیلی،علی .تهران :انتشارات شباهنگ.
رحیمی ،اکرم .)0390(،بررسی رابطه میزان مهارتهای ارتباطی مدیران و میزان انگیزش کادر آموزشی دبیرستانهای شهرستان
نقده ،پایان نامه کارشناسی ارشد از مرکز مدیریت دولتی.
رضائیان ،علی( .)0360مدیریت رفتار سازمانی ،مفاهیم نظریه ها و کاربردها .تهران :انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه.
رضائیان ،علی( .)0300مدیریت تعارض و مذاکره .تهران :انتشارات سمت.
روالندو فرانسیس بی ( ،)0309مهارت بازخورد سازنده ،مترجم صادقی ،عباس ،حسینی دولت آبادی ،فاطمه ،رشت :انتشارات
حق شناس.
رووف ،علﻰ ( )0397جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم تهران :انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت
رئیسی پوران ،کلهر ،روح اهلل ،ازمل ،محمد( .)0300همبستگی هوش هیجانی با مهارت های ارتباطی مدیران بیمارستان
های آموزشی قزوین ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،سال سیزدهم ،شماره ( 4پی در پی).
شریفی ،فاطمه ( ،)0304بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی منابع انسانی (مطالعه موردی  - -شرکت بیمه دانا) پایان
نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده مدیریت.
شعبانی،حسن .)0390( ،مهارتهای آموزشی وپرورشی(جلد اول،روشها وفنون تدریس) .تهران :سازمان مطالعات کتب علوم
انسانی دانشگاهها(سمت)
شعبانی ،طیب( .)0300اصول مدیریت آموزشی .تهران :انتشارات آن ،چاپ اول.
شیر خدا ،الهه ( .)0307اکسیرارتباطات .تهران :انتشارات ارجمند.
شیرازی ،علی( ،)0363نظریات و کاربرد مدیریت آموزشی .تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ اول.
عالقه بند ،علی ،)0305( ،مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی (ویرایش چهارم) ،چاپ سیزدهم ،انتشارات نشر.
علیزاده اقدم ،رسول( .)0305ارتباطات سازمانی .تهران :انتشارات آوای نور.
فتحی ،مهدی ( ،)0304مهارت ارتباط مؤثر ،مشهد :انتشارات شهیدی پور ،چاپ سوم.
فرهنگﻰ ،ع .ا و حسینزاده ،ع .)0300( .دیدگاههای نـوین دربـاره تعهد سازمانﻰ ،ماهنامه تدبیر06-04 ،006 ،07 .
فرهنگی ،علی اکبر ( .)0364مبانی ارتباطات انسانی ،جلد اول ،تهران :انتشارات رشد.
فرهنگی ،علی اکبر( .)0366نظریه های ارتباطات سازمانی پیشرفته دوره دکتری .دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
مجله علوم تربیتﻰ دانشگاه شهید چمران اهواز.77 - 39 ،)7(00 ،
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .)0395( .تهران ،دبیرخانة شورای عالﻰ آموزش و پروش.
مردپاک سرشت ،هادی ( .) 0304بررسی رابطه کارآفرینی مدیران با عملکرد کارکنان در کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر
تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد واحد نقده.
مقیمی ،سیدمحمد ( .)0395سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی ،تهران :انتشارات ترمه.
مهربان ،حمید ( ،) 0369بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس دولتی متوسطه ناحیه 7
مشهد ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مشهد :دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی.
مهری ،د و خیراندیش ،م .)0393( .پیمایشﻰ در زمینه کاربرد یادگیری خودراهبر بهعنوان رویکردی نو در توسعه حرفهای
معلمان ،فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانﻰ و پشتیبانﻰ.70-40 ،30 ،9 ،
میرابی ،وحید( .)0303مدیریت مبانی و استراتژی .تهران :انتشارات شهرآشوب ،چاپ سوم.
میرسپاسی ،ناصر( .)0360مدیریت منابع انسانی و روابط کار .تهران :انتشارات نقش جهان ،چاپ دهم.
الوانی ،مهدی ،)0304( ،مدیریت عمومی ،تهران :نشر نی ،چاپ پنجم.
هادی زاده مقدم ،اکرم و ا .حسینی ( ،)0306رابطه بین هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی ،ماهنامه تدبیر ،سال نوزدهم،
شماره .090
یغمایی ،مریم ( ،)0395انتظارات نقش مدیر از دیدگاه مدیران و دبیران و دانش آموزان سال سوم متوسطه نظری شهرستان
شاهرود و مقایسه ان با عملکرد فعلی مدیران مشهد ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
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