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Abstract

The purpose of this study was to design a model for the development of managers’
managerial skills in the form of a paradigmatic model through grounded theory. The
study was applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection
method, and it was carried out using cross-sectional survey method. The statistical
population was comprised of 300 experts, specialists, and informed people in the
field of managers’ managerial skills. Out of these, 30 faculty members of Tehran
Municipality University of Applied Science and Technology were selected as the
study sample using non-random, purposive sampling method. The data collection
methods were document analysis and field study, where semi-structured interviews
and questionnaires were used through systematic grounded theory. The study
validity was determined through triangulation and its reliability was assessed by
inter-coder reliability. In order to analyze the qualitative data, meta-analysis,
thematic analysis, and MAXQDA were used. Finally, 3 dimensions, 13 components,
and 65 indices were achieved. The findings showed that managers’ managerial skills
included personal (self-knowledge, stress management, and effective problem
solving management), interpersonal (constructive communications skill, effective
motivation skill, influence skill, and conflict management skill), and collective
(delegation of authority skill, teamwork skill, skill to guide positive change,
technology use skill, and application of managerial requirements) dimensions.
According to the obtained results, the provided model has a fairly acceptable fitness.
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طراحی الگوی توسعة مهارتهای مدیریتی مدیران با روش
نظریة دادهبنیاد (مطالعة موردی :اعضای هیئتعلمی دانشگاه
جامع علمیـ کاربردی شهرداری تهران)
حمیدرضا اسد ،1امیرحسین محمودی ،2بهارك شیرزاد كبریا ،2فاطمه حمیدیفر

2

 .1گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مركز ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مركز ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/11/13 :ـ تاریخ پذیرش)1400/05/12 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگویمهارت های مدیریتی مدیران در قالب یك الگوی پارادایمی بـا روش دادهبنیـاد بـود .ایـ
پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی است که با رویکـرد پیمایشـی مقطعـی انجـا گرفـت.
جامعة آماری شامل  300نفر از خبرگان و متخصصان و افراد آگاه در زمینة مهارت های مدیریتی مدیران بود .روش نمونهگیری
غیرتصادفی هدفمند بود که  30نفر از اعضای هئیتعلمی دانشگاه جامع علمیـ کاربردی شـهرداری تهـران کـه همگـی جـ
پرسنل متروی تهران بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش گردآوری دادهها سندپژوهی و میدانی و اب ار گـردآوری دادههـا
مصاحبة نیمهسازمانیافته بود .پرسشنامة گردآوری دادهها به روش دادهبنیاد با رهیافت نظا مند تهیه شـد .روایـی پـژوهش بـه
روش سهسویهسازی و پایایی آن به روش توافق بی کدگذاران تعیی شد .برای تحلیل داده های کیفی از فراترکیـب و تحلیـل
مضمون و نر اف ار  MAXQDAاستفاده شد .در نهایت  3بعد و  13مؤلفه و  65شاخص به دست آمد .یافتـههـای حاصـل از
پژوهش نشان داد ابعاد مهارتهای مدیریتی مدیران شامل بعد فردی (خودآگاهی ،مـدیریت اسـتر  ،مـدیرت حـل اثـربخش
مسئله) ،بعد میانفردی (ارتباطات سازنده ،انگی ش اثربخش ،تأثیرگذاری ،مدیریت تضاد) ،و بعد گروهی (تفویض اختیار ،مهارت
کارتیمی ،هدایت تغییر مثبت ،بهکارگیری تکنولوژی ،بهکارگیری ال امات مدیریتی) است .بر اسـا یافتـههـای بـهدسـتآمـده
الگوی ارائهشده از برازش نسبتاً قابل قبول برخوردار است که مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژگان
دادهبنیاد ،رهیافت نظا مند ،مهارت ،مهارتهای مدیریتی مدیران.

 رایانامة نویسندة مسئولdr.mahmoodi1964@gmail.com :
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مقدمه
آنچه دنیای امروز را از دنیای چند دهه قبل متمایز میکند محیط رقابتی و پیچیده ،تحوالت
سریع ،تالسعة روزافزون ارتباطا  ،و تحالت

دانش مدیریت اسوت بقوای سوازمانهوا در

چنین شرایطی به مزیتهای رقابتی پایدار آنها منالط است (ساین و مالهانتی  ،87 :2012به
نقل از خجستهپالر  )1395محققان اقداما

و قابلیتهوای مودیران را در اسوتااده از منوابع

سازمانی عاملی کلیدی در تالسعة مزایای رقوابتی سوازمانهوا مویداننود (اسوپارل و:2013 1
 )2015مهار

مدیریتی از علم و دانایی نشئت می گیرد و همگان میدانند که مدیریت یک

علم است و این علم از منطق و سیستمی تبعیت میکند که رفتارهای مدیر تابعة آن سیسوتم
است و نه بالعکس اعتمادبهناس ،احتیاط عقالنی ،هدفمند بالدن ،و جسار

تصومیمگیوری

و تصمیمسازی از مالضالعاتی است که میتالاند مهار هوای مودیریتی را بوه بلوال برسواند
(جانسووالن ،2017 2بووه نقوول از کرم وی  )1397در فضووای رقووابتی قوورن  ،21مهووار هووا و
تالاناییهای رهبرانی که میتالانند دگرگالنی را مدیریت کنند و تالانایی اجرای استراتژیهای
تجاری بسیار پیچیده را دارند مدیریت کارآمد تغییرا

نیروی کار کلید مالفقیت کسبوکوار

است (اکالور )2012 3در حقیقت مالفقیت سازمان در گرو وجالد مدیران شایسته و کواردان
است (اسپارل و همکاران)2015 :2013 4با تالجه به مطالب صدر اتشواره بوه ایون نتیجوه
و

میرسیم که یک تعریف واحد و اصطالح معوین دربوار مهوار

وجوالد نودارد (مجوا

همکاران )2011 5مهار ها یک دسته از دانش ها و خصالصیا

و نگرشهای مرتبط با هم

تعریف میشالند که تأثیر زیادی بور شوغل افوراد مویگذارنود و بوا عملکورد افوراد در کوار
همبستگی دارند و میتالان آن ها را با استانداردهای پذیرفته شوده ارزیوابی کورد و از طریوق
آمالزش و تالسعه بهبالد داد (سانچز )20106همچنین ،میتالان مهوار هوا را مجمالعوهای از

1. Sparl
2. Jonson
3. Okoor
& 4. Sparl
5. Mogab & Colobrait
6. Sanchez

767 

طراحي الگوی توسعة مهارتهای مديريتي مديران با روش نظرية دادهبنیاد ...

رفتارها تالصیف کرد که ابزاری در رسیدن به نتوای یوا بورونداد هسوتند (بوارترا )2005 1
مهار

را دانش یا نگرشی تعریف کرده اند که فرد را تالانمند مویسوازد توا بوه طوالر موؤثر

فعالیتهای یک شغل یا یک وظیاه را با استانداردهای مالرد انتظوار شوغل انجوا دهود بوا
تالجه به اینکه منابع انسانی ثرو

یک ملت و سازمان هستند و ستالنفقرا

هر سازمانی بوا

منابع انسانی آن شکل داده میشالد ،در اهمیت مهار های مودیریتی مودیران شوکی وجوالد
ندارد (چیانگ و همکاران)2006 2
پیشینة تحقیق
مدیریت کردن مجمالعة عالامل انسانی و غیرمادی مسوتلز تالانمنودی و دانشوی اسوت کوه
بتالاند در تدوین راهبردها و همچنین عملکردی مبتنی بور دانوش روز تالفیوق کسوب کنود
شرکت متروی تهران نیز مانند دیگر سازمانها از این قاعده مستثنی نیست به نظر میرسود
این صنعت عظیم در ایران احتیاج مبر به مدیریتی کارآمد داشته باشد و مدیریتی مویتالانود
کارآمد باشد که با مهار های ویژ مدیران آشنا باشد و با هدف بهرهگیری از این مهار ها
به برنامهریوزی ،سوازماندهی ،فرمانودهی ،همواهنگی ،هودایت ،و کنتورل کارکنوان بپوردازد
(امیرخوانی  )1393در آسووتانة هوزار سووال  ،سوازمانهووا بوه انعطووافپوذیری بیشووتر بوورای
پاسخگالیی به فشارها و تهدیدهای درون و بورون خوالد نیواز دارنود و مودیران مجبوالر بوه
بازنگری و بازاندیشی در سبکها و روشها و رفتارهای مدیریتی خالیش هستند (جهانیوان
 ،1391به نقل از خجستهپالر  )1395بنابراین ،شایسته است در بازار رقابت تنگاتنگ کنالنی
سازمانها از یک سال در کنار عضالیت ایران در سازمان تجار

جهانی و از سالی دیگر بور

اساس سیاست کلی اصل  44قانالن اساسی ،در بخوش جوذ

منوابع و مصوارف ،هور چوه

سریعتر برای بقا و افزایش کارایی خالد چارهاندیشی کنند تحقق این امر به دسوت مودیران
تیق صالر

میگیرد بر این اساس جهت تقالیت بنیة علمی و ساختار مدیریتی سازمانهوا

ابتدا باید مهار های مالرد نیواز شناسوایی شوالد سوپس بوه ارتقوای مهوار هوای مودیران
1. Bartram
2. Chaing
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پرداخت مهمترین نکته در علم مدیریت ایون اسوت کوه مودیران اغلوب نیازمنود شوناخت
مهار های مدیریتیاند تا زمینة مناسب بورای کارآمود شودن آنهوا فوراهم آیود (دعوایی و
مرتضالی  )13 :1384تالسعةدانش مدیران صنعتی برای حضالر در عصر جهانی شدن یکوی
از ضروریا

در کشالر ایران اسوت بوه قوالل برخوی محققوان ،مودیران بایود باهمنود کوه

جهانیسازی تأثیرا

متااوتی بر مرد و کشالرها میگذارد (اسالانسالن و هاللتالن)2009 1

ارزش مهارتهای مديريتي مديران در سازمانها

امروزه یکی از مزیتهای نسوبی و مهوم سوازمانهوا در محویط رقوابتی و نوامطمئن عامول
مدیریت آنهاست در دنیای کنالنی پشت هر ماشین بزرگ اقتصادی نا یک مدیر به چشوم
میخالرد ( )Kowalaski 2014مثالً در مدل ایزوموا هور سوازمان بوه یوک ماشوین ارگانیوک
سنتزی هالشمند ایزوما 2با چهار رکن مودلسوازی مویشوالد (رشویدآباد  1 :)1395هودف/
مأمالریت؛  2آگاهی /دانش و اطالعا ؛  3کاربری /سطالح عملیوا ؛  4انسوان /انگیوزه و
خالقیت از این منظر ،هر ایزوما در سه بعد در بخشی از یک طیف تکواملی  10مرحلوهای
قرار میگیرد حرکت این ماشین نیز بر بستر بعد چهوار  ،یعنوی زموان ،سونجیده مویشوالد
طرحوار این ماشین در شکل  1نمایش داده شده است با نگاهی به این طورحواره اهمیوت
و جایگاه مهار های مدیریت مدیران آشکار میشالد

شکل  .1طرحوارة سازمان قرن  21به صورت ماشین ارگانیک سنتزی هوشمند

1. Osooansoon & Hooltoon
2. ISOMA: Intelligence, Synthetic, Organic, Machine
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به عبار
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دیگر ،قرن بیست و یکمی بالدن برای یک سازمان سه بعد تکوالینی بور بسوتر

یک بعد زمانی دارد سه بعد تکالینی فضای سازمان قرن  21را شوکل داده و افوزوده شودن
زمان بافت فضاو زمان سازمان را در قرن  21به وجالد آورده است (شکل )2

شکل  .2سازمانهای قرن 21

با تالجه به اهمیت مهار های مدیریت مدیران ،نیازمندیهای مهوار هوای مودیران را
میتالان بر اساس سطالح سازمانی به سه سطح سرپرستان و مدیران میوانی و مودیران عوالی
تقسیم کرد (مماالرد)2017 1

شکل  .3سطوح سازمانی برای سه سطح سرپرستان و مدیران میانی و مدیران عالی

1. Mamford
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از سالی دیگر ،با نگاهی به تحالت

اخیر ،بهخصالص پوس از انتخابوا

حرکت به سمت دیپلماسی نالین ایران در عرصة بینالملل ،ضرور

سوال  1392و

این امر بویش از پویش

احساس میشالد و با نگاهی به ماهال صنعت متالجه میشالیم این واژه تقسیمبنودهایی دارد
که نشاندهند بخشهای مختلف صنعتی در هر کشالر اسوت (نظیور :صونایع ناوت و گواز،
پتروشیمی ،فالتد ،نساجی ،شیمیایی ،غذایی ،حملونقل ،الکتریکی و مکانیکی ،و غیوره) بوه
هر روی آنچه مبرهن است آن است که نادیده گرفتن مؤلاههای سوازند مهوار هوای مودیریتی
مدیران نمیتالاند آسیبهای آن را حذف کند و بیگمان تنها پاک کردن صالر مسئله بوه جوای
حل آن است در حال حاضر ،در سازمانها الگالی جامع بورای مهوار هوای مودیریتی مودیران
وجالد ندارد و ضرور دارد برای سوطالح مختلوف مودیریت سوازمانهوا الگوالی بورای تبیوین
مهار های مدیریتی در سطالح مختلف سازمان تعیین شالد این امر از یک طرف امکوان تربیوت
مدیران و آمالزش آنان را در یک چارچال منظم فراهم مویآورد و از سوالی دیگور در انتخوا
مدیران جدید معیار مشخصی برای ارزیابی صوالحیت مودیران پیشونهادی بوه دسوت مویدهود
بنابراین ،در تحقیق حاضر پژوهشگران درصدد بالدنود جهوت ارتقوای مهوار هوای مودیریتی
مدیران الگالی مناسبی ارایه کنند
جدول  .1خالصة مدلها و الگوها و تئوریهای مهارتهای مدیریتی مدیران

نام مدل /الگو/
تئوری

طراح

خالصة مدل /الگو /تئوری

طراحی مدل
ارتباطی

محمد و

مهار های

همکاران

مدیریتی مدیران

()2020

مهار های سهگانة مدیریتی پایه و اساس پرورش مهار های مدیریتی مدیران دانشگاه
است

و آمالزش عالی
طراحی مدل
ارتباطی
مهار های
مدیریتی مدیران
و
آمالزشوپرورش

هاروین و
همکاران
()2020

رابطة بسیار قالی بین مهار های مدیریتی مدیران با رهبری معلمان وجالد دارد
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ادامة جدول  .1خالصة مدلها و الگوها و تئوریهای مهارتهای مدیریتی مدیران

نام مدل /الگو/
تئوری

خالصة مدل /الگو /تئوری

طراح

طراحی مدلی
برای ارتباط بین
تالانمندسازی

داهال کیم،

طبق نظریة تبادل اجتماعی ،ادراک کارمندان از رهبری و حمایت اجتماعی در محیط

مدیران و رفاه

چالل وو مالن،

کاری و عملکرد کاری آنها جریان دارد این نتای با یافتههای پژوهشهای قبلی

ذهنی و عملکرد

و جیسالن

همسالست و نشان میدهد حمایت اجتماعی برای پیشبینی و عملکرد کاری حیاتی

کاری از طریق

شین ()2019

است

حمایت
سازمانی
دیدگاه اجتماعی
دیدگاه سیاسی

پرسیکلیا

مهار های اجتماعی ،شبکهسازی ،بهبالد مستمر ،مدیریت بحران و استرس ،خالقیت و

()2018

نالآوری ،برنامهریزی

جانسالن
()2017

مهار های سیاسی ،اجتماعی و ارتباطی ،خالقیت و نالآوری

طراحی مدل
مهار های
مدیریتی مدیران
پروژه برای
صنعت

کریستالف
دیزیکالفسکی
()2017

هدف از این مطالعه خلق یک مدل از شایستگیهای مدیران پروژ ساختوساز در
لهستان بالد این مدل شامل عالامل مرتبط با صاا

مدیر پروژه بالد مدل ایجادشده

میتالاند به مثابة مرجع در تالسعة یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت پروژههای
ساختوساز در لهستان به کار رود

ساختوساز
مدل پیامدهای
مهار های
مدیریتی در
گردشگری

کیم و
همکاران
()2017

پیامدهای مهار های مدیریتی در گردشگری بررسی شد نتای نشان داد مهار
مدیریتی تأثیر زیادی در انالاع مختلف کسبوکار و عملکرد دارد همچنین مااهیم
نظری تالسعة مطالعا

کشاورزی به منزلة مااهیم مدیریتی برای صاحبان و مشاوران و

سیاستگذاران مربالط به گردشگری کسبوکار در مناطق روستایی ارایه شد

مدل مهار های
سیتکال و

مهار های مدیریتی و تالسعة آنها پایة مالفقیت فرایند مدیریت در شرکتهای امروزی

مدیریتی و
سبکهای

ژاکالبیاک

است مهار های مدیریت و سبکهای یادگیری نقش حیاتی در تالسعة اثربخشی

یادگیری در

()2016

ابزارهای مدیریت منابع انسانی در شرکتها دارد

مدیریت تنالع
مدل تعهد
سازمانی
دانشگاه های
آزاد ایران

احمدی1399

وی معتقداست در اثر تعهد سازمانی با سه بعد و  18مؤلاه مهارتهایی مدیریتی مدیران
ایجاد میگردد
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ادامة جدول  .1خالصة مدلها و الگوها و تئوریهای مهارتهای مدیریتی مدیران

نام مدل /الگو/
تئوری

طراح

الگالی هشت

در میان ابعاد مهم مهار های مدیران مهار های کار تیمی و تکناللالژی و حل مسئله

وجهی مهارتهای
مدیریتی مدیران

خالصة مدل /الگو /تئوری

کریمی1397

صنعن نات و

برای مدیران عالی ،مهار های تکناللالژی و یادگیری و ارتباط برای مدیران میانی ،و در
نهایت مهار های یادگیری و ارتباطی و تکناللالژی برای مدیران عملیاتی دارای
بیشترین اهمیتاند

گاز شیراز
طراحی مدل
مهار های
مدیران صنعت
گردشگری

سادا
عربی1397

بررسی تأثیر مهار های مدیریتی مدیران شهرداری بر تالسعة گردشگری شهری (استان
مازندران) نشان داد مهار های مدیریتی مدیران شهرداری بر تالسعة گردشگری شهری
تأثیر مثبت و معنادار دارد

مازندران
بررسی رابطه
بین مهارتهای
سه گانه مدیران

کمری1396

انالاع نالآوری (شامل سازمانی ،فرایند ،استراتژیک) با مهار های سهگانة مدیریتی
(ادراکی ،انسانی ،فنی) رابطة معنادار دارد

با نالآوری
طراحی مدل
مهار های
مدیریتی مدیران
صنعت
خالدروی ایران

1395خجسته
پالر

مدل تالسعة مهار های مدیریتی مدیران صنعت خالدروی ایران در کالس جهانی
تدوین و عالوه بر رتبهبندی مهار های مدیریتی ویژگیهای هر مهار

نیز احصا و

رتبهبندی شد

در کالس
جهانی

روش
پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها تالصیای است کوه
با رویکرد پیمایشی مقطعی انجا گرفت از آنجا که در این پژوهش هودف اصولی طراحوی
الگالی تالسعة مهار ورزی مهار های مدیریتی مدیران با روش نظریوة دادهبنیواد بوالد بوه
منظالر بررسی عمیق و شناخت بیشتر مالضالع در زمینة مؤلاوههوا و شواخ

هوای ارتقوای

مهار های مدیریتی مدیران ابتدا به مطالعة پیشینة مرتبط پرداخته شد (روش فراترکیوب) و
سپس مالضالع پژوهش از طریق مصاحبه با شرکتکنندگان محدود بررسی و شواخ

هوا و
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مؤلاههای اولیة مهار های مدیریتی مدیران شناسایی شد و مدل اولیة تحقیق شکل گرفت
در ادامه ،با استااده از مصاحبة نیمهسازمانیافته ابعاد و مؤلاهها و شاخ

های شناساییشده

بررسی (تحلیل مضمالن) و از تکنیک دادهبنیاد رهیافت نظا مند به منظالر تالجه به هور یوک
از نظرا

و یکپارچه کردن آنها با هدف دستیابی به تالافق گروهی به منظالر اصالح ،تأیید،

رد ،یا اضافه کردن شاخ

ها و مؤلاههای مهار های مدیریتی مودیران بهوره گرفتوه شود

جامعة آماری شامل  300نار از خبرگان و متخصصان و افراد آگواه در زمینوة مهوار هوای
مدیران بوالد خبرگوان پوژوهش افورادی بالدنود کوه از نظور آگواهی و اطالعوا
مهار های مدیران برجسته بالدند و میتالانستند با ارایة اطالعوا

در زمینوة

دقیوق نموادی از جامعوه

باشند (اعضای هئیتعلمی دانشگاه جامع علمیو کاربردی شهرداری تهوران) بورای تعیوین
نمالنههای این پژوهش و تعیین ایون گوروه از خبرگوان از روش نمالنوهگیوری غیرتصوادفی
استااده شد حجم نمالنه با روش هدفمند و با تالجه به اصل اشباع نظری  30نار تعیین شد
ابزار پژوهش پرسشنامة مستخرج از تکنیک دادهبنیاد رهیافت نظامند و روش تجزیهوتحلیل
دادهها تحلیل مضمالن با استااده از نر افزار  MAXQDAبالد
در این پژوهش مالازین اخالقیو شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصالصوی،
رازداری و رعایت شد همچنین ،هنگا تکمیل پرسشنامهها ،ضمن تأکید بر پاسو بوه هموة
پرسشها ،شرکتکنندگان در زمینة خروج از پژوهش در هر زمان و ارایة اطالعوا
مختار بالدند و به آنها اطمینان داده شد که اطالعا

فوردی

محرمانه میماند پژوهش حاضر با کد

اخالق  IR.IAU.TMU.REC.1399.375ثبت شد
يافتهها
ابعاد و مؤلاهها و شاخ

های ارتقای مهار های مدیریتی مدیران شورکت متوروی تهوران

کدا اند؟ جهت پاس گالیی به این پرسش ،مبانی نظری و پژوهشهای انجا شده در ایران و
خارج از ایران با استااده از روش فراترکیوب هاوتمرحلوهای سندلالسریالباروسوال ()2007
بدین شرح مطالعه شد 1 :تنظیم سؤال پژوهش؛  2تهیة پیشینة نظا مند؛  3جسوت وجوال و
انتخا

مقات

مناسب؛  4استخراج اطالعا

مقاله؛  5تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتوههوای
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کیای؛  6کنترل کیایت؛  7ارایة یافتهها بعد از استخراج متالن از مقات
به هممعنی بالدن واژهها ،همپالشانی تز صالر

منتخب ،بوا تالجوه

گرفت؛ طالری که  396کد شناسوایی و در

نهایت  259کد یا ماهال استخراج شد با در نظر گرفتن ماهوال ایون کودها ،کودها در یوک
ماهال مشابه به عنالان معیار دستهبندی و در نهایت  91مهار

شناسایی شد بوا عنایوت بوه

مااهیم مستخرجشده ،پس از شناسایی مهار ها و انطباق بیشتر با مدلهای معرفیشده بوار
دیگر غربالگری صالر

گرفت و در نهایت این مااهیم با نظر استادان راهنما و مشاور در 3

بعد و سیزده مؤلاه و  65شاخ
دیگر پایایی از شاخ

خالصه شد سپس ،جهت کنترل کیایوت یوا بوه عبوار

کاپا استااده شد طبق محاسبا

صالر گرفته ،مقدار شواخ

کاپوا

برابر است بوا  0/56کوه در سوطح معتبور قورار دارد در ایون پوژوهش بوا نظور اسوتادان و
صاحبنظران  13مؤلاه استخراج شد پس از کدگذاری ،ابعاد نا گذاری شودند و سوه بعود
فردی و بینفردی و گروهی کشف شد بعد از کدگذاری واحودهای معنوایی و رسویدن بوه
حد اشباع (زمانی که از تحلیل متن یا مصاحبه های جدید مقالت

یوا کودهای جدیودی بوه

دست نیامد) ،بر اساس مشابهت کدها به یکدیگر ،مقاللهبندی صالر

گرفوت و در نهایوت

 13مقالله از دادههای کیای به دست آمد
ارائة مدل پارادايمي

نتای استخراجشده از فرایند تئالری دادهبنیاد (رهیافت نظامند) در جدول  2آمده است
جدول  .2مفاهیم استخراجشده از تکنیک مصاحبة نیمهساختاریافته با خبرگان

کدگذاری

کدگذاری

انتخابی

محوری

فردی

خالدآگاهی

کدگذاری باز

منبع

کد مصاحبهشونده

دقت

I6, I8, I10, I17, I4، I26

مسئاللیتپذیری

I10, I6, I5, I1, I7، I18

روشناکری
هالش اجتماعی
حکمت مدیریت

وتن و کمرون ()2017
Developing management
skills by David A
Whetten Kim S Cameron
)(z-lib.org

I13, I14, I15، I،22 I1 ،
I2
I12, I5, I14, I2, I11، I20
I10, I9, I1, I13, I11 I24

تحرک

I6, I8, I10, I17, I4، I19

دانش

I6, I8, I10, I17, I4، I28
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ادامة جدول  .2مفاهیم استخراجشده از تکنیک مصاحبة نیمهساختاریافته با خبرگان

کدگذاری

کدگذاری

انتخابی

محوری
مدیریت
استرس

فردی

کدگذاری باز

منبع

مدیریت زمان

وتن و کمرون ()2017

امیدواری

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

حذف عالامل استرسزا

کد مصاحبهشونده

I10, I6, I5, I1, I7، I29

تاکر خالقانه

I13, I14, I15، I6، I25

بهکارگیری ابتکارها

I12, I5, I14, I2, I11، I30

مدیریت حل

بهکارگیری مدلهای تجاری

I10, I9, I1, I13, I11، I21

اثربخش

فکر و عمل کارآفرینانه

مسئله

مهار های زبان خارجی

I2, I6, I10, I20 ،I28

دانش فرهنگها

I10, I6, I5, I1, I7، I19

انگیزش
اثربخش

کریمی ()1397

I10, I9, I1, I13, I11، I16

ارتباط شااهی مؤثر

،I13, I14, I15، I29

شهر اجتماعی

I12, I5, I14, I2, I11، I26

درک سیستمهای سیاسی و دولتی

I10, I9, I1, I13, I11، I20

ارایة مشاوره و مهار های
مشاورهای
انرژی

I10, I6, I5, I1, I7، I30

اسچنگل و همکاران ()2013

I12, I5, I14, I2, I11 ،

محیط کار بهرهور
بینفردی

مدیریت
تضاد
اثربخش

تعریف مالفقیت برای کارکنان
انعطافپذیری

I10, I8, I1, I3, I4، I19

رفتار بیطرفانه

I6, I8, I10, I17, I4 ،I22

تالانایی قضاو
کنار آمدن با ابهاما

نصراللهی ()1394

I10, I6, I5, I1, I7، I24
I13, I14, I15، I26

قاطعیت

، I 1 ،I13, I14, I15، I28

اقدا مسئالتنه به جای سرزنش

I12, I5, I14, I2, I11، I23

خارج

سازنده

I16
I10, I9, I1, I13, I11، I18

تمایل قالی برای کار کردن در

ارتباطا

I13, I14, I15، I25

خجستهپالر ()1395

22I ،I10, I8, I1, I3, I4

مهار های زبان خارجی

28I ،I2, I6, I10, I20

دانش فرهنگها

19I ،I10, I6, I5, I1, I7

ارتباط شااهی مؤثر

29I ،I13, I14, I15 ،

تمایل قالی برای کار کردن در
خارج

خجستهپالر ()1395

22I ،I10, I8, I1, I3, I4
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ادامة جدول  .2مفاهیم استخراجشده از تکنیک مصاحبة نیمهساختاریافته با خبرگان

کدگذاری

کدگذاری

انتخابی

محوری

کدگذاری باز

منبع

فکر و عمل استراتژی
مهار
تأثیرگذاری

سخنالری
سخنالری

اشرفی ()1395

مذاکر مؤثر
کارکردن مؤثر با مدیران باتدست
ظرفیتسازی برای یادگیری

تاالیض
اختیار

تالانمندسازی
تالسعة کارکنان

کافمن ()2012
وتن و کمرون ()2011

تاالیض اختیار
الها بخشیدن به دیدگاه مشترک
تالانایی اجتماعسازی
مهار تیمی

تیمسازی
مشارکت در پروژهها

ویلسالن ()2004
کریمی ()1397

کار مؤثر در تیمها
رهبری دیگران
نگاه به تغییرا به منزلة فرصت
هدایت تغییر
مثبت
گروهی

تغییر دادن
سازگاری با تغییرا
رضایتمندی افراد

کافمن ()2012
وتن و کمرون ()2011

بهکارگیری
تکناللالژی

بهکارگیری
الزاما
مدیریتی

25I ،I10, I8, I1, I3, I4
29I ،I2, I6, I10, I20
13I ،I10, I6, I5, I1, I7
2I ،I13, I14, I15
9I ،I12, I5, I14, I2, I11
I12, I5, I14, I2, I11، I20
I10, I9, I1, I13, I11، I29
I10, I6, I5, I1, I7، I27
I13, I14, I15، I26
I12, I5, I14, I2, I11، I6
I10, I9, I1, I13, I11 I22
I6, I8, I10, I17, I4، I17
I10, I8, I1, I3, I4، I19
I6, I8, I10, I17, I4، I13
I10, I6, I5, I1, I7، I15
I13, I14, I15، I6
I12, I5, I14, I2, I11، I22
I10, I9, I1, I13, I11
I13, I14, I15، I6

ساختن ارزشهای اخالقی

I12, I5, I14, I2, I11، I9

تجربة کار در خارج

I12, I5, I14, I2, I11، I30
I12, I5, I14, I2, I11، I18

تنالعپذیری فرهنگی
سازگاری

کد مصاحبهشونده

تنظیم صحیح وضعیت خانالاده

مصاحبه

I10, I9, I1, I13, I11، I6

سازگاری با محیط کسبوکار

I6, I8, I10, I17, I4، I22

سازگاری با تااو های زمانی

I12, I5, I14, I2, I11، I7

مهار های رایانهای

I10, I9, I1, I13, I11، I25

بهکارگیری تکناللالژی اطالعا در
تصمیمگیری

مصاحبه

I13, I14, I15، I7

نگرش مثبت به الزاما مدیریتی

I10, I9, I1, I13, I11، I3

ترسیم چشمانداز

I6, I8, I10, I17, I4، I5

استخدا با دقت
تالانایی فنی قالی

مصاحبه

I12, I5, I14, I2, I11، I9
I10, I9, I1, I13, I11، I8

ریسک

I10, I9, I1, I13, I11، I1

مهار های بهرهبرداری از فضا

I6, I8, I10, I17, I4، I2
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استراوس و کالربین ( )1998با تدوین روالهای کتا

کشف نظریوه داده بنیواد ()1967

سه فن کدگذاری پیشنهاد دادند :کدگذاری بواز ،کدگوذاری محوالری ،کدگوذاری انتخوابی
سپس دیگر مقاللهها را به آن ربط دادند این مقاللههای عبار اند از :شورایط علّوی ،شورایط
زمینهای ،شرایط میانجی ،پدید محالری ،و راهبردها و پیامدهای مربالطه
شرایط علّی :مقاللههایی (شرایطی) هستند که مقاللة اصلی را تحت تأثیر قرار میدهند و
به وقالع یا گسترش پدید مالرد نظر میانجامند
مقولة اصلی (محوری) :پدید اصلی (هسته) مالرد مطالعه است پدید مالرد نظور ایوده
و فکر محالری ،حادثه ،اتااق ،یا واقعهای است که جریان کنشها و واکنشها بوه سوالی آن
رهنمالن میشالند تا آن را اداره یا کنترل کنند یا به آن پاس دهند
راهبردها :راهبردها مبتنی بر کنشها و واکنشهایی بورای کنتورل و اداره و مالاجهوه بوا
پدید مالرد نظر هستند راهبردها مقصالد دارند و هدفمندند همالاره شورایط مداخلوهگوری
نیز حضالر دارند که راهبردها را سهاللت میبخشند یا آن را محدود میسازند
پیامدها :نتایجی هستند که در اثر راهبردها پدیدار میشالد پیامدها حاصول کونشهوا و
واکنشها هستند پیامدها را همالاره نمیتالان پیشبینی کرد و الزاماً همانهوایی نیسوتند کوه
افراد قصد آن را داشتهاند
بستر (زمینه) :بستر یا زمینه مجمالعة مشخصههای ویژهای است که به پدید مالرد نظور
دتلت میکنند؛ یعنی محل حالادث و وقایع متعلق به پدیوده بسوتر نشواندهنود مجمالعوة
شرایط خاصی است که در آن راهبردهای کنش و واکونش صوالر

مویپوذیرد اسوتااده از

کدگذاری انتخابی و خلق نظریة استراوسو کالربین کدگذاری انتخابی را هموراه کدگوذاری
باز و محالری اینگالنه تشریح میکند :در کدگذاری باز تحلیلگر به پدید آوردن مقاللههوا و
ویژگیهای آنها میپردازد و سپس میکالشود مشوخ

کنود چگالنوه مقاللوههوا در طوالل

بعدهای تعیینشده تغییر میکنند در کدگذاری محالری ،مقاللهها بوه طوالر نظوا منود بهبوالد
مییابند و با زیرمقاللهها پیالند داده میشالند
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با این حال ،اینها هنالز مقاللههای اصلی نیستند که در نهایت برای تشکیل یک آرایوش
نظری بزرگتر یکپارچه شالند؛ طالری که نتای تحقیق شکل نظریه پیدا کند کدگوذاری در
حقیقت فرایند یکپارچهسازی و بهبالد مقاللههاست
در پژوهش حاضر ،مصاحبههای ضبطشده پس از مکتوال
تحلیل محتالا به صالر

شودن بوا اسوتااده از روش

سطر به سطر بررسی ،ماهال پردازی ،و مقاللهبندی شدند سپس ،بر

اساس مشابهتْ ارتباط ماهالمی و خصالصیا

مشترک بین کدهای باز و مااهیم و مقوالت

طبقهای از مااهیم به دست آمدند در شکل  4شوش مقاللوه شوامل اطالعوا

کودهای بواز،

مقاللههای فرعی ،مقاللههای مربالط به شرایط علّی و زمینوهای و میوانجی ،پدیود محوالری،
راهبردها ،و پیامدهای مربالط ارایه شده است
شرایط زمینهای 1 :ارتقای سطح دانش و بینش و مهار های مدیریتی مدیران؛  2بوهروزرسوانی دانوش و
تالانایی مدیران سازمان در انجا دادن وظایف محالله؛  3ارتقای مهار های شوغلی و کوارآیی و اثربخشوی
مدیران؛  4کمک به مدیران برای برنامهریزی ارتقوا و رشود مهوار هوای مودیریتی؛  5کموک بوه مودیران
سازمانها برای تشکیل یک سازمان پالیا و اثربخش

راهبردها 1 :تشکیل تیم تخصصی جهت تهیة استانداردهای مهار های مدیرتی مدیران در واحد منابع
انسانی شرکت؛  2ارزیابی مستمر استانداردهای مهارتی تهیهشده؛  3استااد بهینه از استانداردهای مهارتی
تهیهشده برای تدوین استانداردهای آمالزشی؛  4تدوین برنامة عملیاتی (تعیین روشها و ابزارها) اجرای
برنامه
پیامدها 1 :ایجاد تعامال اجتماعی مناسب بین مدیران
شرکت مترو و محیطهای آکادمیک؛  2تعیین جایگاه
واقعی و نظامند کردن مهار ها در شرکت متروی تهران؛
 3تالسعة حرفهای و ارتقای سطح مهارتی مدیران شرکت
متروی تهران؛  4تالسعه و بهکارگیری تجار و دانش
کسبشد مدیران در مالاجهه با مسایل و مشکال ؛ 5
فراهم آوردن زمینة ارتقای علمی و تخصصی و
بهروزرسانی اطالعا و کسب مهار های جدید و
تالانمندسازی مدیران؛  6ایجاد عالقه و تمایل به یادگیری
دانش روز تالسط مدیران؛  7تدوین سیاست در جهت
اصالح نظا و ساختار آمالزشی در شرکت به منظالر ایجاد
یک ساختار مهار محالر و بهبالد کیایت مهار های
اکتسابی مدیران

شرایط علّی 1 :نبالد برنامة منسجم برای مهار یابی مدیران؛
 2قالانین و مقررا (نامناسب)؛  3دغدغههای معیشتی و
مالی مدیران
پدیدة محوری :ارایة الگالی مهارتی مدیریتی مدیران 1 :بعد
فردی؛  2بعد میانفردی؛  3بعد گروهی

شرایط میانجی 1 :ویژگیهای فردی مدیران شرکت؛ 2
جایگاه یا منزلت اجتماعی ایشان بین کارکنان

شکل  .4الگوی پارادایمی مستخرج از رهیافت نظامند (استراوس و كوربین)
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اعتبارسنجي الگوی پارادايمي
روايي و پايايي الگوی پارادايمي

با تالجه به مااهیم یادشده در این پژوهش از روش اجمواع سوهسوالیه (اجمواع دادههوا ،اجمواع
پژوهشگران ،اجماع تئالریها ،و اجماع روششناسی) بهره بورده شود روشهوای مثلو سوازی
برای تحقیقا کیای عبار اند از :الف) مثل سازی منوابع داده هوا :بوه اسوتااده از منوابع متعودد
دادهها در مطالعه ،مانند مصاحبه با پرستاران و بیماران ،دربار مالضالع یکسوان اطوالق مویشوالد
) مثل سازی محقق :به کار گرفتن بیش از یک پژوهشگر برای جمعآوری و تجزیوه وتحلیول
تاسیر داده هاست .ج) مثل سازی نظریه /تئالری :اسوتااده از دیودگاههوای متعودد بورای تاسویر
دادههاست د) مثل سازی روش :استااده از روشهای متعودد بورای جموعآوری دادههوا ،ماننود
مصاحبه و مشاهده ،است (اسکریم و بچمن  )2012در این پژوهش ،در مثلو سوازی منوابع ،از
دادهها عالوه بر مصاحبه با مدیران و نخبگان صنعت متورو و از نظور اسوتادان راهنموا و مشواور
استااده شد در مثل سازی محقق از نظر استادان راهنما و مشاور و چند تحلیلگر آماری ،هوم در
بخش کیای هم در بخش کمّی ،بهره برده شد در مثل سازی نظریهها و تئالریها به دلیل اینکوه
مبانی نظری پژوهش از پتانسیل قالی برخالردار بالد از نظریا تئالریپردازان داخلوی و خوارجی
بهره برده شد در مثل سازی روش ،در جمعآوری دادهها ،هم از روشهای مصاحبه و مشواهده
و هم از روشهای پرسشنامه بهره برده شد
جدول  .3نتایج آزمون تی تکنمونهای برای تعیین درجة تناسب الگوی پیشنهادی

میانگین مورد انتظار = 3
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آیا مااهیم تشخی داده میشالند و به شکل کلی
نظا مند به هم مرتبط شدهاند؟
آیا مقاللهها بهخالبی تدوین شدهاند؟
آیا نظریه چنان تبیین شده که تغییر شرایط متااو را
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نتای جدول  3نشان میدهد 1 :تطبیق :در تطبیق آمار  tمحاسبهشده ( )9/45در سوطح
 0/01معنادار است مقایسة میانگین این جزء از الگال ( )3/68با میانگین مالرد انتظوار نشوان
میدهد تطبیق الگال از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان  99درصد تأیید شوده
است؛  2قابلیت فهم :در قابل فهم بالدن الگال آمار  tمحاسبهشوده ( )11/90در سوطح 0/01
معنادار است مقایسة میانگین این جزء از مدل ( )3/75با میانگین مالرد انتظار نشان میدهود
قابلیت تاهیم الگال از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان  99درصد تأییود شوده
است در رابطه با سؤات

قابلیت فهم آمار  tمحاسبهشوده بورای هور دو سوؤال در سوطح

 0/01معنادار و میانگین مشاهدهشده در هر یک از این دو سؤال از میانگین مالرد انتظار ()3
باتتر است بنابراین ،از نظر متخصصان جزء قابلیت فهم مدل محسال

میشالد؛  3قابلیوت

تعمیم :در قابل تعمیم بالدن الگال آمار  tمحاسبهشده ( )11/82در سطح  0/01معنادار است
مقایسة میانگین این جزء از الگال ( )3/75با میانگین مالرد انتظار نشان میدهود قابول تعمویم
بالدن الگال از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان  99درصد تأیید شده است در
رابطه با سؤات

قابلیت تعمیم آموار  tمحاسوبهشوده بورای هور دو سوؤال در سوطح 0/01

معنادار و میانگین مشاهدهشده در هر یک از این دو سؤال از میانگین مالرد انتظار ( )3باتتر
است بنابراین از نظر متخصصان جزء قابلیت تعمیم الگال محسال

میشوالد؛  4کنتورل :در

کنترل الگال آمار  tمحاسبهشده ( )9/64در سطح  0/01معنادار است مقایسوة میوانگین ایون
جزء از مدل ( )3/64با میانگین مالرد انتظار نشان میدهد قابول کنتورل بوالدن الگوال از نظور
متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان  99درصد تأیید شده است در رابطه با سوؤات
کنترل آمار  tمحاسبهشده برای هر دو سؤال در سطح  0/01معنادار و میانگین مشاهدهشوده
در هر یک از ایون دو سوؤال از میوانگین موالرد انتظوار ( )3بواتتر اسوت بنوابراین از نظور
متخصصان جزء کنترل الگال محسال

میشالد

بحث و نتیجه
یکی از روشهایی که میتالاند به مثابة پلی بین دو پارادایم گذشته و آینده نقش اساسی ایاا
کند روش نظریة دادهبنیاد است؛ روشی که با استااده از استقرا و بر اساس دادههای واقعی و
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کیای به خلق و ایجاد نظریه میپردازد این روش با شکستن قالبهای محدود گذشته ،کوه
غالباً به آزمالن نظریههای مستااد از قیاس اکتاا میکرد ،خالد بوه نظریوهسوازی مویپوردازد
همانطالر که پیشتر اشاره شد ،استراوس و کالربین سه فن کدگذاری در این نظریه پیشنهاد
دادند :کدگذاری باز ،کدگذاری محالری ،کدگذاری انتخابی و سپس دیگر مقاللهها را به آن
ربط دادند این مقاللههای دیگر عبار اند از :شرایط علّی ،شرایط زمینهای ،شرایط میوانجی،
پدید محالری ،راهبردها ،پیامدهای مربالطه
شرایط علّی :در این پژوهش نبالد برنامههای منسجم برای مهار یابی مدیران ،قالانین و
مقررا

(نامناسب) ،دغدغههای معیشتی و مالی از جمله شورایط علّوی بالدنود کوه بوا نظور

خبرگان و استادان راهنما و مشاور احصا شدند
مقولة اصلی (محوری) :در این پژوهش ابعاد مهار های مدیریتی مودیران شوامل بعود
فردی (خالدآگاهی ،مدیریت استرس ،مدیر
ارتباطا

سازنده ،مهار

بعد گروهی (مهار

حل اثربخش مسئله) ،بعد میانفردی (مهوار

انگیزش اثربخش ،مهار

تاالیض اختیار ،مهار

تکناللالژی ،بهکارگیری الزاما

تأثیرگذاری ،مهار

تیمی ،مهار

مدیریت تضاد) ،و

هدایت تغییر مثبت ،بهکوارگیری

مدیریتی) مقاللة محالری پژوهش معرفی شدند

راهبردها :در این پژوهش مالاردی چالن تشکیل تیم تخصصی جهت تهیة استانداردهای
مهار های مدیریتی مدیران در واحد منابع انسانی شرکت ،ارزیوابی مسوتمر اسوتانداردهای
مهارتی تهیهشده ،استااد بهینه از استانداردهای مهارتی تهیهشده برای تدوین اسوتانداردهای
آمالزشی و تدوین برنامة عملیاتی (تعیین روشها و ابزارها) اجرای برنامه راهبردهای مبتنوی
بر کنترل یا اداره و مالاجهه با پدید مالرد نظر بالدند که با نظر خبرگان و اسوتادان راهنموا و
مشاور احصا شد و همچنین ویژگیهای فردی مدیران و جایگاه یا منزلت اجتمواعی ایشوان
بین کارکنان به عنالان شرایط میانجی مشخ

شد

پیامدها :در این پژوهش مالاردی چالن ایجاد تعامال

اجتماعی مناسب بوین مودیران و

محیطهای آکادمیک ،تعیین جایگاه واقعی و نظا مند کردن مهار ها در سازمانهوا ،تالسوعة
حرفهای و ارتقای سطح مهارتی مدیران سازمانها ،تالسعه و بهکوارگیری تجوار

و دانوش
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کسبشد مدیران در مالاجهه با مسایل و مشکال  ،فوراهم آوردن زمینوة ارتقوای علموی و
تخصصی و بهروزرسانی اطالعا  ،کسب مهار های جدید و تالانمندسازی مدیران ،ایجواد
عالقه و تمایل به یادگیری دانش روز تالسط مدیران و تدوین سیاست جهت اصالح نظا و
ساختار آمالزشی به منظالر ایجاد یک ساختار مهوار محوالر و بهبوالد کیایوت مهوار هوای
اکتسابی مدیران از جمله پیامدهای مهم رهیافت نظا مند بالدند که با نظر خبرگان و استادان
راهنما و مشاور احصا شدند
بستر (زمینهه) :در پوژوهش حاضور موالاردی چوالن ارتقوای سوطح دانوش و بیونش و
مهار های مدیریتی مدیران ،بهروزرسانی دانش و تالانایی مدیران در سازمان در انجا دادن
وظایف محالله ،ارتقای مهار های شغلی ،کارآیی و اثربخشی مودیران ،کموک بوه مودیران
برای برنامهریزی ارتقا و رشد مهار های مدیریتی ،کمک به مدیران بورای تبودیل سوازمان
خالیش به یک سازمان پالیا و اثربخش شرایط زمینهای شناخته شدند
امروزه دانش مدیریت (نه علم مدیریت) مالضالع و ماهالمی نیست که بتوالان بوا مطالعوة
چند کتا

و گذراندن چند دور آمالزشی یا حتی دورههای دانشگاهی بدان واقوف شود از

این رو با هیچیک از مباح

علمی دیگر تحت هیچ شرایطی قابل قیاس نیست چوالن اگور

اینگالنه نبالد افرادی مانند استیال جوابز 1و جوک ولوش 2یوا لوری پوی  ،3از بنیوانگوذاران و
مدیرعامل مالفق شرکت گالگل ،برترینهای حالز مدیریت در دنیا شناخته نمویشودند و در
کنار آنها همة افرادی که در پست مدیریت نشسوتهانود در رسوتة مودیران برتور دنیوا قورار
میگرفتند ارزشیابی هر فرد در یک سازمان (البته سازمانهای هالشمند و بالغ) بور اسواس
معیارها و شاخ
به عبار

هایی چالن عملکرد گذشته ،فعالیتهای انجا شده ،اثر مثبوت یوا مناوی و

دیگر با رزومة او سنجیده میشالد و هیچکس نمیتالانود بودون داشوتن دانوش و

استعداد و تالانمندی و مهار

دربار فرد دیگر اظهارنظر کند بر کسوی پالشویده نیسوت در

سازمانی که تحقق اهداف سازمان با درک عمیقتر شرایط کشوالر محقوق مویشوالد داشوتن
1. Steve Jobs
2. Jack Welch
3. Larry Page
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و همچنین تجربة مالفق و دانش روز مدیریت جزء تیناک رسیدن به تعالی و رشود

و بالندگی است.
 1نتای حاصل از این پژوهش با نتایح حاصل از پژوهش ویلیا و همکارانش ()2007
که در آن مهار های ارتباطی و تصمیمگیری و مشکلیابی (حل مسئله) را اولالیتهای اول
تا سال مهار های مدیران اعال کرده بالدند تااو

دارد  2نتای حاصول از ایون پوژوهش

نتای حاصل از پژوهش برها و همکارانش ( )2011را تأیید میکنود کوه در آن عوالوه بور
مهار های پایهایو همچوالن مهوار هوای ارتبواطی ،سوازگاری ،مودیریت اسوترس ،و و
مهار های دیگر را نیز برای مدیران آینده ضروری دانسوته بالدنود ،از جملوه مهوار هوای
رایانهای و اینترنت؛  3نتای حاصل از این پژوهش نتوای حاصول از پوژوهش اولالریسوید
( )2011را تأیید میکند که وی تأثیر مهار های ارتباطی ،انگیزشی ،تصومیمگیوری ،و حول
مسئله را برای مدیران میانی دانشگاه آزمالد؛  4نتای حاصل از این پژوهش با نتای حاصول
از پژوهش خانگ مطابقت دارد وی مدلی مبتنوی بور  8مهوار

بورای مودیران سوطح اول

معرفی کرد و آزمالد
کالتاه سخن آنکه بررسی مدلهای گذشتة خارجی ماننود مودل کواتز ،)1974( 1یوایال 2و
اسکاللی ( ،)1982کنتز ،)1984( 3کیوال 4و وانوگ ( ،)2008بیهوا و همکوارانش ،)2002( 5و
گریاین )2012( 6نشان میدهد مهار های کمی بررسی و مهار های زیادی نادیده گرفتوه
شده یا طبقهبندی کلی ارایه شده است در این پژوهشها مدلی جامع که دربرگیرند ابعاد و
مؤلاه های مختلف باشد و بررسی همهجانبوهای از پوژوهش هوای متنوالع انجوا داده باشود
تاکنالن ارایه نشده است در پژوهشهای داخلوی ،ماننود پوژوهش نادریوان جهور (،)1381
گالدرزی و همکارانش ( ،)1383سبزیکاران و همکوارانش ( ،)1392محمودی و نیوکپوالر

1. Katz
2. Yao & Scooli
3. Kontez
4. Kio & Wang
5. Bieham
6. Grifien
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( )1393و دیگران ،اغلوب مودل کواتز مبنوای پوژوهشهوا بوالده اسوت ایون پژوهشوگران
شاخ

های که عمدتاً شامل ابعاد مهار های ادراکی و انسانی و فنوی معرفوی کوردهانود و

همة مهار ها را زیرمجمالعة این چند بعد قرار دادهانود یوا مهوار هوای مودیریتی کواتز و
ارتباط آنها با متغیرهای دیگری را بررسی کردهاند درحالیکه در این پژوهش مثالً مهوار
حل مسئله ،که در پژوهشهای این افراد مهار
بعد فردی معرفی و شاخ

هایی جداگانه برای آن تعریوف شود همچنوین ،پژوهشوگرانی

مانند مردانی ( )1389داشتن مهار
در این تحقیق این مهار

ادراکی معرفی شده ،یک مؤلاوة مسوتقل از

فن مذاکره را زیرمجمالعة مهار های فنی آوردهاند که

یک مؤلاة مستقل از بعد فردی ،به نا مهوار

ارتبواطی ،معرفوی

شد افورادی ماننود گوالدرزی و همکوارانش ( )1391و آهنچیوان و همکوارانش ( )1387و
مرادی و زنجانی ( )1392نیوز مهوار هوای ارتبواطی را بوه مهوار هوایی چوالن کالموی و
غیرکالمی و نالشتاری محدود کردند یا در برخی پژوهشهوا ایون مهوار هوا در مجمالعوة
مهار های انسانی قرار گرفته اسوت مشوکل عمود پوژوهشهوای گذشوته عود بررسوی
همهجانبه و جامع مهار ها و تقسیمبنودی نامناسوب آنهاسوت بنوابراین وجوه تموایزاین
پژوهش آن است که تقسویمبنودی جدیود و دقیوقتوری را بوا بررسوی پیشوینة پوژوهش و
بهکارگیری مدلهای مختلف و استااده از روش فراترکیب ،که دربرگیرند ابعاد گالناگالن در
سطالح مختلف باشد ،ارایه کرده که تاکنالن ارایه نشده است
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منابع
اساندیاری مقود (« )1394تعیوین مهوار هوای حرفوهای و شخصوی مودیران کتابخانوه هوای
تخصصی استانداری های کشالر از دیدگاه مودیران آنهوا و اسوتادان کتابوداری» ،پایوانناموة
کارشناسیارشد رشتة کتابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز
اشرفی ،مریم (« )1395بررسی عالامل تأثیرگذار در انتصا
مالردی :مدیران بانک سپه شعب غر

و انتخا

مودیران میوانی (مطالعوة

استان تهوران)» ،پایوانناموة کارشناسویارشود رشوتة

مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
افشاری و همکاران (« )1395بررسی مهار های سهگانة مدیریتی (فنی ،انسوانی ،ادراکوی) (مطالعوة
مالردی :مدیران ادارا تربیت بدنی دانشگاههای سراسور کشوالر)» ،پایوانناموة کارشناسویارشود
رشتة مدیریت ورزشی و تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنال
تالنی بالش ( )1395تئالرهای رهبری و مدیریت آمالزشی ،ویرایش چهار  ،مترجم :محمد حسنی
حمیدیزاده ،امیر (« )1392بررسی رابطة ساده و چندگانة مهار های مودیریتی و خالقیوت بوا
کارآفرینی سازمانی» ،پایاننامة کارشناسویارشود رشوتة مودیریت کوارآفرینی ،دانشوگاه آزاد
اسالمی ،واحد قزوین
خجستهپالر ،علیرضا (« )1395طراحی مدل تالسوعة مهوار هوای مودیریتی مودیران شورکت
ایرانخالدرو» ،رسالة دکتری تخصصی رشتة مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه مدیریت بحوران
و آیندهپژوهی اصاهان
رضاییان ،علیرضا ( )1395مبانی سازمان و مدیریت ،چ  ،19سمت
سادا عربی ،محسن (« )1397بررسی تأثیر مهار های مدیریتی مدیران شوهرداری بور تالسوعة
گردشگری شهری (مالرد مطالعه :شهرداریهای استان مازندران)» ،پایاننامة کارشناسیارشد
رشتة مدیریت شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری
سلطانیه ،اشرف (« )1397طراحی و تبیین الگالی مهوارتی مودیران کوارکردی در شورکتهوای
صنعت برق تحت پالشش بند ج اصول  44قوانالن اساسوی (موالرد مطالعوه :وزار نیورو)»،
پایاننامة کارشناسیارشد رشتة مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
قلیزاده ،احمد (« )1394بررسی رابطة بوین مهوار هوای سوهگانوة مودیران بوا میوزان کوارایی
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 پایوانناموة،»مؤلاههای سوازمان یادگیرنوده در بانوک کشواورزی اسوتان آذربایجوان شورقی
 واحد بنا، دانشگاه آزاد اسالمی،کارشناسیارشد رشتة مدیریت دولتی
،») «طراحی مدل مهار های مدیریتی مدیران شرکت نات و گاز زاگرس1397(  مریم،کریمی
 دانشگاه شیراز،رسالة دکتری
7  چ، سازمان و مدیریت،) نظریهها1399(  امیرحسین؛ اکر عابدی،محمالدی
 راهدان، تهران،4  چ،) مبانی سازمان و مدیریت1395(  سید محمد،مقیمی

) نظریههای سازمان و مودیریت1393(  کیالمرث؛ مریم تقالایی یزدی؛ مریم نیازآذری،نیازآذری
3  چ، در هزار سال
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