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Abstract
Aim: The present study aimed to train and improve the
چکیده
competencies of transformational leadership, team
building, and strategic thinking using the principles of -  آمه و به هد غای خگیهاک ره ورک تاوه،هدف پژوهش جاضر
deep learning and determine its effectiveness based on  تن سا ک و تفکر اسخراتژی با اسخفاد ا اصه یادگنرک یعا و،گرایی
the decision-based evaluation model. Methods: The
تعننن اثرببشی آ بر م شاک مد ار غنابی م خشی بر تصین بهدر رو
research method was a quasi-experimental design with a
 رو تجربی غ ه آ مایشی با گرو پنش آ مه – پ آ مه،پژوهش
pretest-posttest group. To implement the intervention, 10
 نفور ا مودیرا یو10  تعوداد،بهدر به مشظهر اجراک مداخ ه آمه غی
managers of a state-owned company in the Ministry of
Petroleum were selected using a simple random غری دواخی در مجیهعه و ارت نف با اسخفاد ا رو نیهنوهگنورک
sampling method. First, they responded to the scales of تصادیی ساد انخباب غدندر ابخدا آنها بوه مقنواجهواک خهدیارآمودک
leadership self-efficacy, leadership knowledge, and  دانش ره رک و سشاریههاک مهاعنخی ره رک در ااا ت هاک،ره رک
leadership situation scenarios in the form of a pretest.
After that, a structured training program was held for one  برنامه آمه غی ساخخارمشد به مودت، پنشآ مه پاسخ دادندر بعد ا آ
ی رو برگ ار و غای خگیهاک ره رک هدف بوه مشواری یششودگا
day and the participants were trained in leadership skills.
One month later, the post-test was completed among  ت و هواک پو آ موه تهسوط،آمه داد غدر نهایخا ی ما بعد
participants. Due to the limited number of research مشاری یششدگا تکینل گردیدر با تهجه به ماودودی تعوداد نیهنوه
samples, the obtained data were analyzed by the nonparametric Bootstrap statistical method. Results: The  داد هاک جاص ه با رو آمارک ناپارامخری بهت اسخرپ مهرد،پژوهش
findings showed training and improving the competence  آمه و به هد غای وخگی:تج یه و تا نل ارار گری ر نخایج نشا داد
of transformational leadership in all three emotional,
 غوشاخخی و ریخوارک مود،ره رک تاه گرایی در هر سه بعد عاطفی
cognitive, and behavioral dimensions of the decision-  آموه و،ار غنابی م خشی بر تصین اثرببش بهد اس ر با این وجهد
making evaluation model have been effective. However,
training and improving the competence of team building  غوشاخخی و،به هد غای خگی ره رک تن سا ک در هر سه بعد عواطفی
leadership in all three emotional, cognitive, and ریخارک مد ار غونابی تواثنر معشوادارک نداغوخه اسو ر در خصوهص
behavioral dimensions of the evaluation model has not غای خگی ره رک تفکر اسخراتژی ه برنامه آمه و به هد یقوط در
had a significant effect. Regarding the competence of  این:بعد عاطفی مشاری یششدگا مهثر بهد اس ر باث و نخنجهگنرک
leading strategic thinking, the training and improvement
آمه ساخخارک م شایی را براک تهسعه صالجن هاک ره رک یوراه
program has been effective only in the emotional
dimension of the participants. Conclusion: This  تهصونه،مییشدر با تهجه به این یایخهها و طراجی ی مداخ ه آمه غی
structured training provided a foundation to develop the  در جاای یه ما ی مداخ ه آمه غوی را،میغهد با تهجه به این یایخهها
leadership competencies at the component level. As  تهصنه میغهد ااب ن ارتقا در صالجن هاک ره رک، طراجی مییشن
these findings, it is recommended to consider the
در نظر گریخه غهدر
capability of the enhancement in leadership
competencies while we design a training intervention.
 برنامووه آمه غووی، غای ووخگیهوواک ره وورک:کلیــدواژههــا
Keywords: leadership competencies, structured training  رو بوهت، ار غونابی اثرببشوی،  یادگنرک یعوا،ساخخارمشد
program, active learning, evaluating the effectiveness,
اسخرپ
bootstrapping
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مقدمه :رهبران شایسته و شایستگیهای رهبری
ره را غای خه میتهانشد با بهر گنرک ا غای خگیهواک ره ورک ،در نگور یاریشوا تیننورات
مث ایجاد یششد ،ا طریق ااها ببشی و ترسن آیشد  ،انگن مضاعف در یاریشا بهجهد آورنود،
آنا را به انجا یعاان هاک سب و ری دار ترغن و تشهیق یششد ،تن تشکنل دهشد و م ایل
چااشی جدید را جل و یصل نیایشد ،ا طریق نفهذ در پنروا  ،آنا را به پنیهد م ونر دسوخنابی
به تعاای در غرایط ج اج و گذار یارک رسانشد و نهایخا تیننرات مث خی در سا ما بهجهد آورنودر
در این رابطه ،باج و باج )2008( 1اظهار مییششد" :واخی یه ی سا ما به ایجاد تیننراتوی در
تکشهاهژک ،مانط و اجراک برناموه هوا ننوا دارد ،ره ور آ سوا ما نقوش جنواتی در هیواهشگی
یرایشدهاک تیننر ایفا مییشدر (ص")11 ،ر ا هینن رو ،سا ما هاک مخعاای ره رک را بهعشها ی
اواهی اسخراتژی سطح باا و مش ع بااقه م ی راابخی در نظر میگنرنود و بوهطوهر م وخیر در
تهسعه غای خگیهاک ره رک سرمایهگذارک مییششد (م یا 1998 ،2؛ وی ور و یوهایر1998 ،3؛
گن ر ،یارتر و گ داسین 2000 ،4؛ باادوین ،بهمر و روبونن2008 ،5؛ دک ،هاری وه و هوااپنن،6
)2009ر به طهر مثا  ،سوا ما هواک ایواات مخاود آمریکوا در سوا  2009ا یول ه یشوههواک
اخخصاص داد غد به برنامههواک یوادگنرک و تهسوعه یاریشوا ( 50من نوارد دار) ،جودود یو
7
چهار را ( 12.5من نارد دار) براک تهسعه غای خگیهواک ره ورک ه یشوه یورد انود (وائهنوارد ،
)2010ر مطابق بوا مطااعوه یوارتر ،یوهاریچ و گ داسوشن  )2005( 8منو ا با گشو سورمایه در
سا مانهاک مهیق یه یعاانه درگنر آمه و تهسعه غای خگیهاک ره رک بهد اند ،چنو ک جودود
دو برابر ه یشههاک صورف غود بوهد اسو ر هو چشونن ،نور با گشو در مطااعوه موذیهر یوه
 1000000دار در برابر  500000دار ه یشه بهد اس  ،نشا میدهد یوه برناموههواک تهسوعه
ره رک به به هد رااب هاک جهانی ،سهدآورک ،یرو و ار سها مشجر غد اس ر برآوردهواک
اخنر ه جایی ا آ اس یه م ئها سا ما ها ،ایثر بهدجه آموه سوا مانی را بوه آموه
ره رک و غای خگیهاک آ اخخصاص میدهشد (وائهنارد2014 ،؛ هه)2016 ،9ر
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8. Carter, Ulrich & Goldsmith
9. Ho
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غای خگیهاک ره رک غامل دانش ،مهارت و تهاناییهایی اس یه به مدیرا یی موییشود
تا اثرببشی ره رک را ای ایش دهشد و عی کرد سطح بوااک یوردک ،گروهوی و سوا مانی را به وهد
ب بششد (اسپش ر و اسپش ر1993 ،1؛ م ی شد1994 ،2؛ او تهاه2001 ،3؛ دک)2001 ،4ر ماققا
مجیهعهاک ا غای خگیهاک یردک و جریهاک ی ره ر (ره رک) را در مطااعات خوهد غشاسوایی
یرد اندر تعدادک ا این غای خگیها غامل؛ صداا  ،راسوخی و درسوخی ،یاری مواک ااهوا ببشوی،
تعهد ،تن سا ک ،یار تنیی ،ری و پوذیرک ،ث وات عواطفی ،اضواوت اجخیواعی ،هوه هنجوانی،
پرور جیعی ،داغخن چش اندا مث  ،هه عاطفی ،مهارتهاک ارت اطی ،غوجاع  ،انگنو ،
تاه گرایی ،مربیگرک ،تفکر اسخراتژی  ،مشاری و جیعگرایوی اسو (ثوهر 2012 ،5؛ رو ،6
2000؛ جاویوودا  ،دورییوون ،سووها ی دائکنووه و هووهوج2006 ،7؛ تنووا  ،منووایه و یانووگ2009 ،8؛
رودگر 2010،9؛ م گنل2014 ،10؛ ثاچ و ثهمپ ه 2007 ،11؛ درو و منور 2014 ،12؛ خشوهعی،
عریضی سامانی ،نهرک و جها با ک)1392 ،ر
سا ما ها ،غری ها و مهس ات به مشظهر برخهردارک ا ره را غای خه به آمه  ،به وهد و
تهسعه غای خگیهاک ره رک یهق در ره را خهد میپردا ندر این اادا به ره را یی مییشود
تا مهارتهاک یردک و جریه اک سطح بااترک را در خصهص غای خگی ره رک تیرین یششود و آ
را در عی کرد خهد به هد ب بششدر چشانچه نخایج پژوهش م یی ،داهنشوخن ،ججوا ک ،یا نجنوا ،
م یهتچئه و اوبرین-پااج )2014( 13نشا داد یه برنامه آمه ره رک بهطوهر م وخقن بوا
ادراک ره را ا بکارگنرک ریخار تهانیشد ارت اب داردر در هینن رابطوه ،واجود آموه و تهسوعه
مشابع ان انی غری هدف در این مطااعه ،بوه غشاسوایی ننا هواک تهسوعهاک ره ورا پرداخخوه و
غای خگیهاک تاه گرایی ،تن سا ک و تفکر اسخراتژی را ا جی وه غای وخگیهواک ره ورک در

1. Spenser & Spenser
2. McClelland
3. O’Toole
4. Day
5. Thorn
6. Rosen
7. Javidan, Dorfman, Sully de Luque, & House
8. Tian, Miao, Xu & Yang
9. Rodgers
10. Mc Gill
11. Thach & Thompson
12. DeRue & Myers
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189

نقی رعدک ای هرا  ،جهرجر سیر ثهرنخه  ،جیندرضا عریضی سامانی

غری تعننن یرد و در اواهی برنامه آموه و تهسوعه اورار داد اسو ر ماققوا بوه مشظوهر
آمه و به هد غای خگیهاک مذیهر در غری هدف ،ابخدا به بررسی پنشنشه دور هاک آمه غی
ضین خدم در آ غری پرداخخشدر بررسیها جایی ا آ بهد یه ایون دور هواک آمه غوی در
غری غاا ا به صهرت رویکرد یادگنرک سشخی و در ااا رو سبشرانی برگو ار غود اسو ر در
جاای یه با تهجه به هدف این مطااعه ،اهین آمه و به هد عی ی غای خگیها و ه چشونن ،بوا
تهجه به ذایقه آمه غی یراگنرا ا بهد رو آمه غی با رویکرد یادگنرک یعا طراجوی و اجورا
غهدر بر این اساج ،در مطااعه جاضر ،ماققا با طراجی یو مداخ وه آمه غوی سواخخارمشد بوه
آمه و به هد غای خگیهاک ره رک هدف در مدیرا غری هدف پرداخخشودر بشوابراین ،هودف
اص ی این مطااعه ،آمه و به هد اثرببش غای خگیهاک ره رک تاه گرایی ،تن سا ک و تفکور
اسخراتژی با رویکرد یادگنرک یعا بهدر
چارچوب مفهومی :آموزش و بهبود اثربخش شایستگیهای رهبری هدف
هدف ا آمه و به هد غای خگیهاک ره رک ارتقا ینفن ره رک و ااب ن هواک آ در سوا ما
اس ر (بکر و ههس ند1998 ،1؛ گورو 2007 ،2؛ موابی)2013 ،3ر در ایون مطااعوه غای وخگیهواک
ره رک تاه گرایی ،تن سا ک و تفکر اسخراتژی به عشها غای وخگیهواک ره ورک هودف بوراک
آمه و به هد در مدیرا غری هدف در نظر گریخه غد اس ر
غای خگی تاه گرایی ی ویژگی جریهاک اس یه به یرد یی مییشود توا یو مهاعنو
جدید خ ق یرد و دیگرا را با آ هیرا نیایدر ا آنجا یه تاه گرایی یکی ا ویژگویهواک یو
ره ر غای خه اس  ،عیهما با اصطالح ره رک تاهای (تاوه گورا) غوشاخخه غود اسو ر ره ورا
تاه گرا ا طریق یار با یردسخا به غشاسایی تیننرات مهرد ننا میپردا د ،ی چش اندا خ ق
و تهسعه یردک و جریهاک تشهیق موییشود ،و
مییشد و تیننرات را ا طریق ااها ببشی ،انگن
آ را با هیراهی و تعهد اعضاک گرو اجرا مینیاید (رعودک ای وهرا )1397 ،ر بشوابراین ،تاوه -
گرایی می تهاند ااها ببش تیننرات مث باغد و در سن خ یردک و اجخیاعی تیننرات مث به
وجهد بناوردر دومنن غای خگی ره رک هدف در این پژوهش غای خگی تون سوا ک بوهدر تون بوه
تعدادک ا ایراد اطالق میغهد یه داراک مهارتهاک مکیول ه وخشد و مخعهدانوه هودف و مقصود
مشخریی را دن ا مییششدر به گهنه اک یه هیه اعضاک تن در یرایشد یار اج اج م ئهان یرد
و در برابر نخایج جاص ه پاسبگه ه خشدر بهطهر ی ی ،مفهه تن مشخیل بر مهافههاک تعهد یامول
1. Becker & Huselid
2. Groves
3. Mabey
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اعضا به هدف مشخرک ،پاسبگهیی یردک و جیعوی ،اغوخراک دانوش و هیکوارک مخقابول و هو -
ننرو ایی میباغد (رعدک ای هرا )1397 ،ر تن سا ک بهعشها ی غای خگی ره رک به این معشوا
اس یه ی ره ر صالجن تشکنل تن داغخه باغد ،بخهاند اعضاک تون را یوه هور یودا داراک
تبص هاک مخفاوت اس  ،مدیری یشدر ه چشنن ،باورها ،جه اخالای و اسخانداردهاک ا بوراک
اثرببشی تن را به وجهد آورد و اعضاک آ را جه ماهر باورهواک یک وا جیوع یشودر و نهایخوا
بخهاند تن را مدیری یرد و غکلگنرک جه یعاان ها و یادگنرک جیعوی را ت وهنل یشود ،و بوه
م اداه اطالعات بنن اعضاک تن یی نیاید (دراک -اهنهک و سهمنچ ،)2001 ،1مهضهعات جدید
جدید را به اعضا آمه داد  ،ننا هاک آمه غی اعضا را مرتفع یرد و ا آنها جیایو یشودر هو -
چشنن ،غای خگی تفکر اسخراتژی بهعشها ی ویژگی ایخ وابی ا ااب نو هواک اصو ی ره ورا
داراک عی کرد برج خه تهصنف غد اس (یاانش  ،اهو و آرن 2000 ،2؛ اسخن ی )1395 ،3یه با
واهع تیننرات سریع و رااب جهانی جای بر سا ما ها ،بهعشها م ی راابخی جدیود ره ورا و
مش ع نهایی ایجاد تیای سا ما ها در نظر گریخه غد اس (آانه)2006 ،4ر چشانچه به )2005( 5
اظهار مییشد؛ تفکر اسخراتژی ی یرآیشد مداو اس یه هدف آ ریع ابها و معشا ببشند به
ی مانط پنچند میباغدر این یرآیشد تج یه و تا نل مهاعن و ترین خالاانه نخایج آ را در
ااا ی برنامه اسخراتژی مهیقن آمن در بور مویگنوردر در وااوع ،تفکور اسوخراتژی  ،تا نول
سن خیاتن مهاعن جارک سا ما و یرمهاه نیهد م نر آتی آ اس یه نخنجه عی وی آ در
ااا ی برنامه اسخراتژی مدو خهد را نشا میدهد (آبراها 2005 ،6؛ آانوه)2006 ،ر بور ایون
اساج ،یاریرد اص ی تفکر اسخراتژی  ،خ ق چش اندا اسو یوه سوی و سوهک مط وهب بوراک
جری سا ما را مشب مییشدر
آمه و به هد غای خگیهاک ره رک با رو هاک مبخ ف ا جی وه یوانه هواک تهسوعهاک،
برنامههاک جانشنن پرورک ،مربنگرک ،آمه تعام ی گروهی و مدیری دانش صهرت مویپوذیرد
(وا وا ر ،م یاای و رودرمن)2010 7،ر در مطااعه جاضر ،ا یو برناموه آمه غوی سواخخارمشد
بهر گریخه غد اس ر برنامه آمه غی ساخخارمشد تهسط ماققا و بور م شواک رویکورد یوادگنرک
یعا طراجی و تشظن غد اس ر در رویکرد یادگنرک یعا مشاری یششدگا خهدغا در یرایشد
1. Drach-Zahavy & Somech
2. Collins, Lowe & Arnett
3. Stacey
4. Allio
5. Bonn
6. Abraham
7. Van Velsor, McCauley & Ruderman
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یادگنرک درگنر میغهند و ضین انجا داد یعاان ها و تکواانف مهضوهع موهرد نظور ،بوه تفکور،
اندیشند و باث در گرو دربار آنچه یه انجا میدهشد ،میپردا ند (بوا و و ای وه 1991 ،1؛
یریین)2014 ،2ر در وااع ،در یادگنرک یعا مشاری یششدگا با برارارک ارت اب با مهضهع موهرد
نظر ،خهدغا م ئه یادگنرک خهد میغهند و یعاانه توال موییششود توا مهوارتهواک ع یوی
جدید ،درک و دانش خهد را در مهرد آ مهضهع ب ا ند یه این میتهاند ب وخرک بوراک یوادگنرک
عینق باغد (هشد اسین ،من ر و پفهند2007 ،3؛ یارر ،پاایر و هاگل2015 ،4؛ وارگاج ،مهسوهک و
روی 2017 ،5؛ رعدک ای هرا  ،چرخابی ،سنادت ،ههیودا ،عریضوی ،ثهرنخوه )2018 ،6ر در برناموه
آمه غی ساخخارمشد یه در مدت ی رو یارک اجرا غد ،ابخدا م اجث نظورک غای وخگی ره ورک
تاه گرایی تهسط مدرج دور به صهرت سبشرانی و پرسش و پاسخ به باوث گذاغوخه غودر در
مرج ه دو  ،ی تیرین م خشی بر جل م ئ ه یه مطابق با غای خگی مذیهر و جاوک یو م وئ ه
سا مانی مشاری یششدگا میغد ،به آنهوا ارایوه گردیودر آنهوا در
چااش برانگن و مرت ط با پ
به جول آ
ااا گرو هاک سه نفرک به بررسی و باث در مهرد مهضهع تیرین پرداخخشد و ن
اادا نیهدندر سپ  ،ی نفر ا اعضاک هر گرو نخنجه جل تیرین را به صوهرت غوفاهی تشوریح
یردندر و در آخر با بهر گنرک ا م انی نظرک غای خگی ره رک تاه گرایوی و باوث گروهوی در
مهرد آ  ،تیرین جیعبشدک و نخنجهگنرک صهرت پذیری ر در مرج ه سه  ،جه به هد یوادگنرک
مشاری یششدگا  ،ا آنا خهاسخه غد تا بر م شاک یر غای خگیهاک غای خگی ره ورک تاوه -
گرایی ،دو مثا ریخارک مث و دو مثا ریخارک مشفی بشهی وشدر در مرج وه چهوار  ،مثوا هواک
ریخارک ا ا ل تعننن غد تهسط مدرج دور در اخخنار آنا ارار گری و در مهرد هر ی ا آنها
براساج سی هاک سا مانی مشاری یششدگا باث و نخنجهگنورک انجوا غودر ایون مراجول در
مهرد هر ی ا غای خگیهاک ره رک تن سا ک و تفکر اسخراتژی ه به صوهرت جداگانوه اجورا
غدر غکل  1مد مفههمی مطااعه جاضر را نشا میدهدر

1. Bonwell & Eison
2. Freeman, Eddy, McDonough, Smith, Okoroafor, Jordt & Wenderoth
3. Handelsman, Miller & Pfund
4. Carr, Palmer & Hagel
5 . Vargas, Mosavi & Ruiz
6. Thornton
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مداخله آموزشی

هدف برنامه
آمه و به هد
غای خگیهاک ره رک
تاه گرایی ،تن سا ک
و تفکر اسخراتژی

ارایه م انی نظرک و ماخهاک تئهرک غای خگیهاک ره رک
هدف
یار بر روک تیرین م خشی بر جل م ئ ه غای خگیهاک
ره رک هدف
تدوین مثا هاک ریخارک مث و مشفی در خصهص
یرغای خگیهاک هر ی ا غای خگیهاک هدف تهسط
مشاری یششدگا
ارایه مثا هاک ریخارک تهنه غد در خصهص یرغای خگی-
هاک هر ی ا غای خگیهاک هدف تهسط مدرج
باث بر روک مثا هاک ریخارک غای خگیهاک ره رک هدف
براساج سی هاک مشاری یششدگا

ارزشیابی
طرح و ماخهاک
آمه غی
تیننر در
مشاری یششد

شکل  :1مدل مفهومی برنامه ساختارمند آموزش و بهبود شایستگی های رهبری هدف

چشانچه در غکل  1مشاهد میغهد ،من ا اثرببشی برنامه آمه غوی سواخخارمشد هو موهرد
ار غنابی ارار گریخه اس ر ار غنابی اثرببشی برنامههاک آمه غی یه براک تعننن من ا دسخنابی
به اهداف برنامهری ک غد آمه غی یوه مویتهانود غوامل؛ دسوخاوردهاک مشوابع ان وانی (نگور ،
انگن و  ،ریخارهووا ،سوورمایه ان ووانی) ،دسووخاوردهاک عی کوورد ان ووانی (عی کوورد و بهوور ورک) و
دسخاوردهاک ماای (غاخ هاک ماای و سهد) باغد ،جای اهین اس (نهیه)2010 ،1ر ه چشونن،
ار غنابی اثرببشی برنامههاک آمه غی به سناسخگذارک آمه غی و تبصن اعخ وار در سوا ما و
به اصالح ،به هد و تصین گنرک در مهرد اجخیا بکارگنرک مجدد مداخ ه آمه غی یی مییشدر
براک این مشظهر ،در این مطااعه ا مد ار غنابی م خشی بر تصوین  2اسوخفاد غود اسو ر مود
ار غنابی م خشی بر تصین تهسط یریگور ( )2002مطورح غود اسو ر در ایون مود  ،او اهوداف
ار غنابی را ا رو هاک جیعآورک اطالعات مخیای مییشدر مطابق با این مد  ،هدف دانق 3ی
سا اک اس یه به دن ا به هد و تهسعه آ ه وخن و رو  ،یرایشودک اسو یوه روک به وهد و
تهسعه اثر میگذاردر اهداف دانق و رو ها ا طریق منانجیهاک یوانه تهجوه ،و اهوداف دانوق،

1. Noe
2. Decision-Based Evaluation Model
3. Target
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یانه هاک تهجه و رو ها با هدف نهایی 1مداخ ه و ار غنابی آ ارت واب تشگواتشگی بواه دارنودر
بشابراین ،مد ار غنابی مذیهر ،ا طریق برارارک ارت اب تشگاتشگ بونن هودف دانوق ار غونابی و
هدف نهایی آ  ،جدا یرد رو ا هدف دانق و ط قهبشدک گ یشههاک مهجهد براک ایجاد تیننور
مهرد نظر ،به هد و تهسعه آ ا برخی ابهامات مهجهد در بعضی مد هاک ار غونابی آمه غوی بوه
دور اس (غکل  2را مالجظه یشند)ر

شکل  :2مدل ارزشیابی مبتنی بر تصمیم (منبع :کرایگر)2002 ،

چشانچه غکل  2نشا میدهد ،اهداف دانقی یه در مد مذیهر موهرد ار غونابی اورار موی-
گنرند ،غامل؛ طرح و ماخهاک آمه غی ،تیننر در مشواری یششود و تیننور در بوا دهی سوا ما
اس :
1. Purpose

194

یص شامه مشاور غی ی و سا مانی /دور  ،12غیار  /44پاین 1399

آمه

و به هد غای خگیهاک ره رک :تعننن اثرببشی غای خگیهاک تاه گرایی ،تن سا ک و تفکر ررر

طرح و ماخهاک آمه غی معخ ر براک بررسی دو بعد دیگر تیننر (تیننر در مشواری یششود و
با د سا ما ) ضرورک اس ر بشابراین ،ب نار مه اس یه طرح و ماخهاک آمه غی با ج اسن و
دا تشظن و اجرا غهدر برا ک تعننن اثرببشی طرح و ماخهاک آمه غی سه یانه تهجوه غوامل،
طرح ،ارایه و اعخ ار مد نظر اس یه در این مطااعه با رو نظرسشجی مهرد سشجش اورار گریخوه
اس ر هدف دانق دو در مد  ،تیننر در مشاری یششد اس ر من ا دسخنابی به ایون هودف در
ااا سه غاخ عاطفی ،غشاخخی و ریخارک تعننن میغوهد یوه بوراک ایون مشظوهر ،در مطااعوه
جاضر ا پرسششامه و سشاریههاک مهاعنخی اسخفاد غد اس ر و هدف دانق سه به دن ا تعننن
با د سا ما در ب شد مدت اس ر در این رابطه ،سه معنار انخقا آمه  ،عی کرد سا ما و نخوایج
جاص ه با اسخفاد ا رو هاک نظر سشجی ،تا نل ه یشوه – یایود و ار یوابی  360درجوه موهرد
سشجش و ار غنابی ارار میگنردر ا به ذیر اس یه ار غنابی هدف دانق سه  ،ا آنجا یوه در
ب شد مدت اابل ار غنابی میباغد ،ج ء اهداف پژوهش جاضر ن هدر

سواالت پژوهش
-1
-2

-3

-4

آیا طرح و ماخهاک برنامه آمه غی ساخخارمشد در سه بعد طرح ،ارایه و اعخ ار مود ار غونابی
م خشی بر تصین معخ ر بهد اس ؟
آیا برنامه آمه غی ساخخارمشد در ایجاد تیننر در به هد غای خگیهاک ره ورک تاوه گرایوی،
تن سا ک و تفکر اسخراتژی مشاری یششد در بعد عاطفی مد ار غنابی م خشی بر تصوین
اثرببش بهد اس ؟
آیا برنامه آمه غی ساخخارمشد در ایجاد تیننر در به هد غای خگیهاک ره ورک تاوه گرایوی،
تن سا ک و تفکر اسخراتژی مشاری یششود در بعود غوشاخخی مود ار غونابی م خشوی بور
تصین اثرببش بهد اس ؟
آیا برنامه آمه غی ساخخارمشد در ایجاد تیننر در به هد غای خگیهاک ره ورک تاوه گرایوی،
تن سا ک و تفکر اسخراتژی مشاری یششد در بعد ریخارک مد ار غنابی م خشی بر تصوین
اثرببش بهد اس ؟

روششناسی پژوهش
رو پژوهش جاضر تجربی و ا نهع غ ه آ مایشی (پنش آ مه – پ آ مه ) بهدر بدین ترتنو
یه ابخدا اب ارهاک پنش آ مه سپ مداخ ه آمه غی و نهایخا ی ما بعد اب ارهواک پو آ موه
اجرا غدر جامعه آمارک پژوهش مدیرا ی غری دواخی در مجیهعه و ارت نف بهدنود یوه بوا
تهجه به غرایط مداخ ه آمه غی تعداد  10نفر ا آنا بهعشها نیهنه پوژوهش بوه رو تصوادیی
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ساد انخباب (غامل  4نفر مرد و  6نفر  1 ،نفور داراک مودرک تاصون ی یارغشاسوی و  9نفور
داراک مدرک تاصن ی یارغشاسی ارغد 5 ،نفر به مدت  10سا  3 ،نفر به مدت  10تا  20سا و
 2نفر به مدت 20تا  30سا سابقه خدم ) و مداخ ه آمه غی بر روک آنها انجا گری ر اب ارهاک
پژوهش غامل چهار پرسششامه خهدیارآمدک ره رک ،دانش ره رک ،سشاریههاک مهاعنخی ره رک
و ار یابی طرح و ماخهاک برنامه آمه غی بهد یه تهسط رعدک ای هرا ( )1397طراجی ،تدوین و
اعخ اریابی غد اسو ر پرسشوشامه خهدیارآمودک ره ورک داراک  24سوها ( 8سوها غای وخگی
ره رک تاه گرایی 8 ،سها غای خگی ره رک تن سوا ک و  8سوها غای وخگی ره ورک تفکور
اسخراتژی ) با طنف انکرت  5مرت وهاک بوهدر پرسشوشامه دانوش ره ورک داراک  15سوها چهوار
گ یشهاک بهد یه غای خگی ره رک تاه گرایی  5سها  ،غای خگی ره رک تن سا ک  5سوها و
غای خگی ره رک تفکر اسخراتژی  5سها داغ ر اب ار سشاریههاک موهاعنخی ره ورک هو داراک
غش آیخ بهدر هر آیخ چهار گ یشه داغ یه نیرات آ بنن صفر تا سه مخینر بهدر بدین ترتنو
یل نیر میکن در سشاریههاک مهاعنخی در هر غای خگی ره رک غش بهدر ه چشنن ،پرسشوشامه
ار یابی طرح و ماخهاک برنامه آمه غی ساخخارمشد ه داراک  18سها با طنف انکرت  5مرت وه-
اک بهد یه تهسط مشاری یششدگا در مداخ ه آمه غی تکینل گردیدر براک تعننن روایی صوهرک
و ماخهایی اب ارهاک یهق ا نظرات و تجربنات  10نفر ا اساتند روانششاسوی صوشعخی و سوا مانی،
اب ارها در اخخنوار آنوا اورار
مدیری و تهسعه مشابع ان انی اسخفاد غدر براک این مشظهر نب
گری و بعد ا ارایه نظرات ،ماخها ،سها ها و گ یشههاک اب ارها با نهی ی و تصانح غد و مجوددا
مهرد با نگرک و تأیند آنا ارار گری ر ه چشنن پایایی اب ار خهدیارآمدک ره ورک بوا اسوخفاد ا
رو آافاک یرون ا  0/92و پرسششامه ار یابی طرح و ماخهاک برنامه آمه غی سواخخارمشد 0/60
مااس ه گردیدر براک تا نل داد هاک جاص ه ا غاخصههاک آمار تهصنفی و آ مه هاک توی تو
نیهنهاک و تی وجی با رو ناپارامخری بهت اسخرپ اسخفاد غدر
2
رو بهت اسخرپ در سا  1994تهسط برادای ایرو  1و رابرت تن شنرانی معریی غدر بوهت
اسخرپ نیهنه معخ رک ا جیعن اس یه نیهنوهاک را بوا جوایگ یشی ا نیهنوه اصو ی مویگنوردر
به طهرک یه هر نیهنه گریخه غد با این رو  ،م خقل وای داراک ته یع برابر ه خشدر بوه ع وارت
دیگر نیهنههاک گریخه غد با رو بهت اسخرپ داراک ته یوع جیعنو برابرنود واوی هور نیهنوه،
م خقل ا نیهنههاک دیگر میباغدر در وااع ،بهت اسخرپ ،تبینن ویژگیهاک (مثل واریان ) ی
تبینن نشد با اسخفاد ا اندا گنرک هینن ویژگیها در یو ته یوع تقری وی ا یول داد هواک

1. Bradley Efron
2. Robert Tibshirani
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نیهنه اس ر ا رو بهت اسخرپ ،معیها بهعشها جایگ یشی براک رو هواک اسوخش اطی بور پایوه
یرضهاک پارامخرک هشگامی یه در مهرد این یرضها غ داغخه باغن  ،اسخفاد مویغوهدر هو -
چشنن در ساخ آ مه یرض آمارک ،یا در مهاردک یه اسخش اب پوارامخرک غنور میکون باغود یوا
براک مااس ه خطاک اسخاندار ،یرمه مااس اتی پنچند غهد ،ا رو بهت اسخرپ اسخفاد موی-
غهدر یاید ب رگ رو بهت اسخرپ سادگی آ اس ر این رو براک تبینن خطاک اسوخاندارد و
هوا،
با اطینشا براک تبینن نشد هاک پنچند پارامخرهاک ته یع ،مثل نقطههاک صدیی ،ن
ی ر برترک و ضرای هی خگی سر راس اس ر بعوالو رو مشاسو ی بوراک یشخور و بررسوی
پایدارک نخایج نن میباغد (ایرو و تن شنرانی)1994 ،1ر با تهجه به این یه اسخفاد ا رو هواک
پارامخرک ننا مشد بررسی پنش یرضهاک خاص خهد میباغشد و براک اسخفاد ا بعضی ا رو ها
تا ا اضنه جد مری ک
ننا به نرما بهد ته یع داری اما جج نیهنه به اندا یایی ب رگ نن
اسخفاد غهد اذا در پژوهش جاضر ،ا رو بهت اسخرپ اسخفاد غودر بوه ایون ترتنو  ،در رو
مااس اتی بهت اسخرپ تعداد نیهنه  10000نفرک براک هیه سهاات پژوهش در نظر گریخه غود
اس ر

یافتههای پژوهش
در این ببش ،داد ها و اطالعات جاصل ا اجراک برنامه آمه غی ساخخارمشد مهرد تج یه و تا نل
ارار گریخه اس ر
ابخدا در راسخاک سها او پژوهش ،طرح و ماخهاک برنامه آمه غی سواخخارمشد در سوه بعود
طرح ،ارایه و اعخ ار مد ار غنابی م خشی بر تصین  ،مهرد ار غنابی ارار گری ر براک این مشظوهر،
ا آ مه تی ت نیهنهاک با رو بهت اسخرپ اسوخفاد غود اسو ر بوا در نظور گوریخن عودد 3
به عشها نقطه بر در آ مه مذیهر و ه چشنن ،با تهجه به مقدار سطح معشادارک آ مه تی ت
نیهنهاک به رو بهت اسخرپ ( ،)P= 0/001نخنجه آ مه نشا داد یه طورح و ماخوهاک برناموه
آمه غی ساخخارمشد در هر سه بعد طرح ،ارایه و اعخ ار ا دیدگا مشاری یششدگوا معخ ور بوهد
اس (جدو )1ر

1. Efron & Tibshirani
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جدول  :1یافته های توصیفی و استنباطی ارزشیابی طرح و محتوای برنامه آموزشی ساختارمند
در سه بعد طرح ،ارائه و اعتبار به روش بوت استرپ
میانگین و انحراف استاندارد ابعاد ارزشیابی
نمونه اصلی

نمونه بوت استرپ
خطای

اریبی

میانگین

سه بعد

میانگین

مجمــوع

معیار

3.67

0.28

0.09

0.00

-0.01

0.08

0.04

0.67

0.08

0.001

0.50

0.84

انحراف

اعتبار

3.66

0.40

0.12

0.00

-0.03

0.10

0.06

0.66

0.12

0.001

0.41

0.88

میانگین

ارائه

3.65

0.34

0.10

0.00

-0.02

0.10

0.06

0.65

0.10

0.001

0.43

معیار

طرح

3.71

0.42

0.13

0.00

-0.03

0.12

0.09

0.71

0.12

0.001

0.46

0.96
0.85

انحراف

ارزشیابی

میانگین

استاندارد

فاصـــــــله

انحراف معیار

خطای استاندارد

ابعاد

آزمون تی تک نمونه ای روش بوت استرپ

اختالف

انحراف

ســـطح

میانگین

معیار

معناداری

اطمینان
حد

حد

پایین

باال

سپ در راسخاک سهاات دو  ،سوه و چهوار پوژوهش ،منو ا اثرببشوی برناموه آمه غوی
ساخخارمشد در ایجاد تیننر و به وهد غای وخگیهواک ره ورک تاوه گرایوی ،تون سوا ک و تفکور
اسخراتژی مشاری یششدگا در سه بعد عاطفی ،غشاخخی و ریخوارک مود ار غونابی م خشوی بور
تصین  ،مهرد ار غنابی ارار گریخه اس ر در این رابطه ،ا آ مه توی دو گروهوی وجوی بوا رو
بهت اسخرپ اسخفاد غد اس یه نخایج آ به غرح یر اس :
در بعد عاطفی ،با تهجه به مقدار سطح معشادارک آ مه تی دو گروهی وجی بوه رو

بوهت

اسخرپ ،نخنجه آ مه نشا داد یه برنامه آمه غی ساخخارمشد در مجیهع در ایجاد تیننر در خوهد
یارآمدک غای خگیهاک ره رک مشاری یششدگا مهثر بهد اسو ()P= 0/02ر در عونن جوا ،
بررسی بنشخر و جداگانه اثرببشی برنامه آمه غی ساخخارمشد در به هد خهد یارآمدک غای خگی-
هاک ره رک هدف جایی ا آ اس یه برناموه آمه غوی سواخخارمشد در به وهد خوهد یارآمودک
غای خگیهاک ره رک تاوه گرایوی ( )P= 0/04و تفکور اسوخراتژی ( )P= 0/03در مشواری -
یششدگا مهثر بهد  ،در جاای یه در به هد خهد یارآمودک غای وخگی ره ورک تون سوا ک (0/17
= )Pتاثنرک نداغخه اس (جدو )2ر
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جدول  :2یافته های توصیفی و استنباطی تاثیر برنامه آموزشی ساختارمند در بهبود شایستگی-
های رهبری تحول گرایی ،تیم سازی و تفکر استراتژیک در بعد عاطفی به روش بوت استرپ
میانگین و انحراف استاندارد شایستگیها
نمونه اصلی
متغیرها

آزمونها
پنشآ مه

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد
میانگین

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پ آ مه

4.12

0.47

0.15

0.00

0.05

0.14

0.09

پنشآ مه

3.75

0.63

0.20

-0.00

-0.03

0.19

0.09

تن سا ک

-0.27

پ آ مه

4.03

0.42

0.13

0.00

-0.04

0.12

0.13

پنشآ مه

3.47

0.26

0.08

-0.00

-0.01

0.07

0.05
-0.41

پ آ مه

3.88

0.23

0.07

0.00

-0.01

0.07

0.05

پنشآ مه

تفکوووووور
اسخراتژی

اختالف میانگین
-0.24

3.70

0.42

0.13

-0.00

-0.03

0.12

0.08

مجیهع

-0.31

پ آ مه

4.01

0.28

0.08

0.00

-0.02

0.08

انحراف معیار

3.87

0.44

0.14

0.00

0.03

0.13

0.10
0.08

0.18

0.11

0.09

سطح معناداری

نمونه بوت استرپ
خطای
اریبی
استاندارد

0.04

0.17

0.03

0.02

فاصله
اطمینان

حد
پایین

تاووووه -
گرایی

آزمون تی زوجی روش بوت استرپ

-0.42

-0.61

-0.66

-0.48

حد
باال

-0.10

0.09

-0.21

-0.12

0.05

در بعد شناختی ،با تهجه به مقدار سطح معشادارک آ مه تی دو گروهی وجی به رو

بهت

اسخرپ ،نخنجه آ مه بنانگر این اس یه برنامه آمه غی ساخخارمشد در مجیهع در ایجواد تیننور
در دانش غای خگیهاک ره رک مشاری یششد موهثر بوهد اسو ()P= 0/001ر در عونن جوا ،
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بررسی بنشخر و جداگانه تاثنر برنامه آمه غی ساخخارمشد در به هد دانش غای خگیهواک ره ورک
هدف جایی ا آ اس یه برنامه آمه غی ساخخارمشد در به هد دانش غای خگی ره رک تاوه -
گرایی مشاری یششدگا اثرببش بهد ( ،)P= 0/001در جاای یه در به هد دانش غای خگیهواک
ره رک تن سا ک ( )P= 0/09و تفکر اسخراتژی ( )P= 0/37مهثر ن هد اس (جدو )3ر
جدول  :3یافته های توصیفی و استنباطی تاثیر برنامه آموزشی ساختارمند در بهبود شایستگی-
های رهبری تحول گرایی ،تیم سازی و تفکر استراتژیک در بعد شناختی به روش بوت استرپ
میانگین و انحراف استاندارد شایستگیها
نمونه اصلی
متغیرها

آزمونها
پنشآ مه

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد
میانگین

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

-1.60

پ آ مه

4.60

0.69

0.22

0.00

0.06

0.21

0.20

پنشآ مه

3.90

0.87

0.16

-0.00

-0.07

0.26

0.23

تن سا ک

-0.70

پ آ مه

4.60

0.51

0.22

0.00

-0.03

0.15

0.06

پنشآ مه

3.50

0.70

0.22

0.00

-0.05

0.21

0.16
-0.30

پ آ مه

3.80

0.63

0.20

0.00

-0.04

0.18

0.13

پنشآ مه

تفکر
اسخراتژی

10.40

0.96

0.30

0.00

-0.06

0.29

0.17

مجیهع

-2.60

پ آ مه
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اختالف میانگین

3.00

1.05

0.33

0.00

0.07

0.31

0.19

13.00

1.27

0.39

0.00

-0.07

0.37

انحراف معیار

نمونه بوت استرپ
خطای
اریبی
استاندارد

0.32

0.34

0.31

0.32

سطح معناداری

تاه -
گرایی

آزمون تی زوجی روش بوت استرپ

0.001

0.09

0.37

0.001

فاصله
اطمینان
حد
پایین

-2.20

-1.40

-1.0

-3.20

حد
باال

0.90

-0.10

0.30

-1.90

0.20
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و نهایخا در بعد رفتاری ،با تهجه به مقدار سطح معشادارک آ موه توی دو گروهوی وجوی بوه
رو بهت اسخرپ ،نخنجه آ مه نشا داد یه برنامه آمه غوی سواخخارمشد در مجیوهع در ایجواد
تیننر در ریخار مرت ط با غای خگیهاک ره رک مشاری یششدگا مهثر ن وهد اسو ()P= 0/10ر
در عنن جا  ،بررسی بنشخر و جداگانه تاثنر برنامه آمه غی ساخخارمشد در به هد ریخار غای خگی-
هاک ره رک هدف جایی ا آ اس یه برنامه آمه غی سواخخارمشد در به وهد ریخوار غای وخگی
ره رک تاه گرایی مشواری یششودگا موهثر بوهد ( ،)P= 0/03در جواای یوه در به وهد ریخوار
غای خگیهاک ره رک تن سا ک ( )P= 0/19و تفکر اسخراتژی ( )P= 0/67اثرببش ن هد اس
(جدو )4ر
جدول  :4یافته های توصیفی و استنباطی تاثیر برنامه آموزشی ساختارمند در بهبود شایستگی-
های رهبری تحول گرایی ،تیم سازی و تفکر استراتژیک در بعد رفت اری به روش بوت استرپ
میانگین و انحراف استاندارد شایستگیها
نمونه اصلی
متغیرها

آزمونها
پنشآ مه

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد
میانگین

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

-0.80

پ آ مه

5.40

0.84

0.26

0.00

-0.06

0.24

0.16

پنشآ مه

4.00

1.15

0.36

-0.00

-0.08

0.34

0.25

تن سا ک

-0.80

پ آ مه

4.80

1.39

0.44

-0.00

-0.09

0.42

0.27

پنشآ مه

تفکر
اسخراتژی

اختالف میانگین

4.60

0.69

0.22

-0.00

-0.05

0.21

0.13

3.50

0.52

0.16

0.00

-0.02

0.15

0.04

-0.10

انحراف معیار

نمونه بوت استرپ
خطای
اریبی
استاندارد

0.30

0.54

0.22

سطح معناداری

تاه -
گرایی

آزمون تی زوجی روش بوت استرپ

0.03

0.19

0.67

فاصله
اطمینان

حد
پایین

-1.40

-1.80

-0.50

حد
باال

-0.20

0.30

0.30
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میانگین و انحراف استاندارد شایستگیها
نمونه اصلی

آزمون تی زوجی روش بوت استرپ

متغیرها

پ آ مه
پنشآ مه

آزمونها

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد
میانگین

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مجیهع

اختالف میانگین

12.10

1.85

0.58

-0.00

-0.15

0.55

0.43
-1.70

پ آ مه

13.80

2.20

0.69

-0.00

-0.14

0.66

انحراف معیار

3.60

0.69

0.22

0.00

-0.05

0.21

0.13

0.88

سطح معناداری

نمونه بوت استرپ
خطای
اریبی
استاندارد

0.10

فاصله
اطمینان

حد
پایین

-3.40

حد
باال

0.00

0.36

بحث و نتیجهگیری
آمهر و پرور (تهسعه) ی ره ر ی پروسه ما بر و ب شد مدت اس (ان ر ،ا  ،گ داسینث و
بهرک)2009 ،1ر با این جا  ،هینشه مقرو به صریه خهاهد بهدر چه بهطهر م خقن بوه به وهد
عی کرد ،اثرببشی و بهر ورک سا ما یی مییشد و در مهیقنو ب شود مودت آ نقوش جنواتی
داردر بر این اساج ،آمهر و پرور ره ر بهعشها ی سرمایه گذارک مهو  ،م وئهان بشنوادک
براک سا ما ها ا یداد میغهد یه آنها ا طریق اسخبدا  ،آموه  ،به وهد و تهسوعه ره ورا  ،در
وااع در مهرد بقوا ،پنشوری و تعواای خهدغوا تصوین مویگنرنود (اروس وه1982 ،؛ بهاود ،
گهس نشق ،آداروج-یهمه و بهرگهیشه2008 ،؛ داایهرا2010 ،؛ یاردنه و یوهنگ )2013 ،ر در هیونن
راسخا ،غری هدف در این مطااعه با درک ضرورت مهضهع به طراجوی برناموه آموه و تهسوعه
ره رک اادا یرد اس ر و مطابق با آ مطااعه جاضر به آمه و به هد غای خگیهواک ره ورک
تاه گرایی ،تن سا ک و تفکر اسخراتژی در مدیرا غری هدف پرداخخه و من ا اثرببشوی آ
را بر م شاک مد ار غنابی م خشی بر تصین مهرد تج یه و تا نل ارار داد اس ر
با تهجه به ایشکه اساج و بشناد ی مداخ ه آمه غی را اعخ ار برنامه آ تشکنل میدهد ،ابخودا
به بررسی اعخ ار طرح و ماخهاک برنامه آمه غی ساخخارمشد پرداخخه مویغوهدر تج یوه و تا نول
1. Giber, Lam, Goldsmith & Bourke
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داد هاک جاص ه جایی ا آ اس یه طرح و ماخهاک برنامه آمه غی ساخخارمشد در هر سوه بعود
طرح ،ارایه و اعخ ار مد ار غنابی م خشی بر تصین معخ ر بهد اسو ر بوه ایون معشوا یوه اجوراک
برنامه ا نظر مان شدک ،نظ و هیاهشگی و یضاک ین یکی مشاسو و هو چشونن ،هودف و یرایشود
اجراک دور غفاف ،ماخها و مهاد آمه غی جدید و به رو و مخشاس با پ و سوا مانی مشواری
یششدگا بهد اس ر ه چشنن ،مشاری یششودگا  ،برناموه آمه غوی سواخخارمشد برگو ار غود را
چااش برانگن تهصنف یرد اند یه به به هد مهارتهاک ره ورک آنوا ییو یورد و آنوا را بوه
پنگنرک بنشخر یعاان هاک خهد تهسعهاک برانگنبخه و تاری نیهد اس ر و نهایخوا مودرج دور
را با صالجن یایی و دور را با ینفن تبصصی در سطح خهب ار یابی نیهد اند یه ماخهاک آ
با پرور و به هد غای خگیهاک ره رک ارت اب اهک داغخه اس ر
ه چشنن ،در خصهص آمه و به هد اثرببش غای خگیهاک تاه گرایی ،تن سا ک و تفکور
اسخراتژی در مشاری یششدگا در ابعاد عاطفی ،غشاخخی و ریخارک مود ار غونابی م خشوی بور
تصین نخایج نشا داد:
در بعد عاطفی ،مجیهعا آمه و به هد خهدیارآمدک مشاری یششودگا در غای وخگیهواک
ره رک هدف اثر معشادارک داغخه اس ر بررسی جداگانه هر ی ا غای خگیهواک ره ورک هودف
نشا داد یه آمه و به هد خهدیارآمدک مشاری یششدگا در غای خگیهواک ره ورک تاوه -
گرایی و تفکر اسخراتژی بهطهر معشادارک مهثر بهد اس و در عنن جا اثر معشوادارک در تیننور
خهدیارآمدک غای خگی ره رک تن سا ک نداغخه اس ر در این رابطوه مویتوها بوه مفهوه بعود
عاطفی در مد ار غنابی م خشی بر تصین اغار نیهدر بعد عاطفی مد مذیهر نواظر بور ار یوابی
یرد ا تهاناییهاک خهد در انجا یعاان هاک مهرد نظر اس (یریگر)2002 ،ر به این معشا یه یورد
بداند آیا آ یعاان را میتهاند انجا بدهد یا نهر بشابراین ،غوشاخ یورد ا خوهد و تهانواییهوایش
م شاک نخایج جاص ه در بعد عاطفی اس ر ایشه  ،نخایج جاص ه در پژوهش جاضور در بعود عواطفی
مد را ه میتها چشنن ت ننن یرد یه مشاری یششدگا ضین ایشکه خهد را در دو غای وخگی
تاه گرایی و تفکر اسخراتژی تهانیشد و یارآمد میدانشد ،دور آمه غی برگ ار غد ه آنها را ا
غشاخ تهاناییهایشوا و ادراک و تصوهر آ تهانواییهوا در خصوهص انجوا یعاانو هواک آ دو
غای خگی ره رک بهطهر مهثرک به هد ببشند اس ر بعالو ایشکه ،تجربه یرد هو در ایون منوا
میتهاند نقش اابل تهجهی ایفاء نیایدر به این معشا یه مشواری یششودگا در ایون دور آمه غوی
اجخیاا ا دو غای خگی ره رک تاه گرایی و تفکر اسخراتژی تجربنات مث خی در ندگی جریه-
اک و غی ی و یا جخی در ندگی یردک خهد داغخهانود یوه مداخ وه آمه غوی هو آ را بوهطوهر
معشادارک تقهی نیهد اس ر با این وجهد ،مداخ ه آمه غی در به هد عواطفی مشواری یششودگا
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در غای خگی ره رک تن سا ک بهطهر معشادارک مهثر ن هد اس ر با آنکه منانگنن نیر مشاری -
یششدگا بعد ا اجراک آ به هد یایخه اما این مقدار ،تفاوت معشادارک با منانگنن نیر آنا ا ل ا
اجراک مداخ ه نداغخه اس ر در این خصهص میتها تجربه جیعی و روجنات مشاری یششودگا
را ه مهرد تهجه ارار دادر به این معشا یه غای خگی ره رک تن سا ک ی مقهاه ب نار مرت ط بوا
دیگرا و در وااع ننا مشد یار با دیگرا و با ایراد صاج تبص هاک گهناگه اس ر یوه میکون
اس ترجنح مشاری یششدگا بر انجا یعاان هاک یردگرایانه و دورک ا یعاانو جیعوی باغودر
غایا ذیر اس یه ن اید ا وجهد سوهءگنرک اجخیواای در پاسوخ مشواری یششودگا در جنطوه
عاطفی مد ار غنابی نن غف نیهدر به این معشا یه چه جنطه عاطفی مد نواظر بور ار یوابی
یرد ا تهانایی هاک خهد در انجا یعاانخی اس  ،میکون اسو ا ول ا اجوراک مداخ وه آمه غوی،
مشاری یششدگا تهاناییهاک خهد را در هر ی ا غای خگیهاک هدف در سطح بااترک ار یابی
یششد ،اما بعد ا مهاجه با ماخها ،تیرینهاک عی ی و مثا هاک ریخارک ا دغهارک انجوا یعاانو -
هاک مرت ط با آنها بنشخر آگا غهند و در نخنجه در ت هاک پ آ مه تهانایی خهد را در سوطح
پایننترک ار یابی نیایشدر
در بعد غشاخخی ،در مجیهع آمه و به هد دانش غای خگیهاک ره رک هدف در مشواری
یششدگا اثرببش بهد اس ر بررسی جداگانه هر ی ا غای خگیهاک ره رک هدف جوایی ا آ
اس یه آمه و به هد دانش غای خگی ره رک تاه گرایی مشاری یششدگا بهطهر معشادارک
مهثر بهد اس ر در جاای یه آمه و به هد دانش غای وخگیهواک ره ورک تون سوا ک و تفکور
اسخراتژی اثرببش ن هد اس ر بوا آنکوه مطوابق بوا جودو  ،3دانوش مشواری یششودگا در دو
غای خگی ره رک تن سا ک و تفکر اسخراتژی به هد یایخه اما ایون مقودار ،تفواوت معشوادارک بوا
من ا دانش ا ی آنا ایجواد نکورد اسو ر در ایون خصوهص مویتوها دو مهافوه دانوش ا وی
مشاری یششدگا و من ا و ناه اطالعوات ارایوه غود در مداخ وه آمه غوی را در نظور گریو ر
ط نعخا این اجخیا وجهد دارد یه مشاری یششدگا در خصهص غای وخگیهواک ره ورک هودف
دانش و اطالعاتی داغخه باغشد یه مقدار آ با در نظر گریخن مخینرهاک تعودیلگور نظنور پ و
سا مانی ،رغخه تاصن ی و آمادگی دهشی میتهاند مخفاوت باغدر به طهر مثا  ،دانش ا ی آنا در
غای خگی ره رک تن سا ک بنشخر ا دو غای خگی ره ورک دیگور بوهد اسو (مطوابق بوا نیور
منانگنن پنشآ مه )ر بشابراین ،غاید بخها گف یه مقدار دانش و اطالعات ارایه غد در مداخ وه
آمه غی در خصهص غای خگی تن سا ک یایی باغد با آنکه با مقودار دانوش بعودک آنوا تفواوت
معشادار ایجاد نکرد اس ر اما در رابطه با من ا و ناه اطالعات ارایه غد در خصهص غای وخگی
تفکر اسخراتژی میتها به ماخهاک برنامه آمه غی ارایه غد اغار نیهدر به این معشوا یوه ،ارایوه
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م اجث آ به صهرت م یهج و ساد تر و ه چشنن اخخصاص ما یایی براک آمه آ اجخیاا
بخهاند این خالء در نخایج را تکینل نیایدر ضین ایشکه ا من ا پردا اطالعات تهسط مشاری -
یششدگا ه نییتها غف نیهدر
و نهایخا در بعد ریخارک ،یقط آمه و به هد غای خگی ره رک تاه گرایی بهطهر معشوادارک
مهثر بهد اس ر به این معشا یه مشاری یششدگا ا طریق برارارک ارت اب مشطقوی بونن م اجوث
تئهرک ارایه غد و تیرین مرت ط با این غای خگی ،مثا هاک ریخارک مشطقی و دانقتورک تودوین
یرد اند یه جایی ا آغشایی آنا با وایششها و ریخار ی ره ر در مهاعن هاک عی ی مورت ط بوا
غای خگی ره رک تاه گرایی میباغدر در این رابطه برادرسن و ثهرنخه  )2011( 1اظهار یرد اند
یه ایجاد تیننر در ساخخارهاک عاطفی و غشاخخی مشاری یششد مقدمه ایجاد تیننور در ریخوار او
اس ر یه در پژوهش جاضر ،در رابطه با غای خگی ره رک تاه گرایی این اتفاق ایخاد اسو ر بوه
ع ارت دیگر ،آمه و به هد غای خگی ره رک تاه گرایی به ترتن در جنطه عواطفی ،جنطوه
غشاخخی و جنطه ریخارک مشاری یششدگا اثرببش بهد اس ر با این وجهد ،تیننر در ریخار یورد
ی یرایشدک طهانی و ب شد مدت اس یه م خ برارارک ارت اب ع یی و مشطقی بونن مفواهن
آمه غی مهرد نظر ،نگر  ،دانش ،ذهشن یرد و مانط غی ی او اس ر یوه ایون هودف ا طریوق
تیرین ،بکارگنرک و دریای با خهرد اابل دسخنابی اس ر چشانچه ،ا اس یه این اادا بهطوهر
م خیر براک مشاری یششدگا در خصهص غای خگیهاک ره رک تن سوا ک و تفکور اسوخراتژی
صهرت بگنردر
با تهجه به نخایج جاص ه پنششهاد میغهد؛ م ئها ارغد و تصین گنر غری هدف با بهور -
گنرک ا مخبصصا دانشگاهی و نب گا درو سا ما  ،نظا تهسعه ره رک را در غری طراجی
و اجرا یششدر بدینترتن  ،برنامههاک مدو جامع و ب شد مدت براک آمه و تهسوعه غای وخگی-
هاک ره رک تدوین و آ را بهطهر م خیر اجرا و چرخه رو آمه و تهسعه بکار گریخوه غود
در راسخاک آ برنامه ب شد مدت را تکینل نیایشدر ا نخایج دور هاک آمه غی در ار غنابی عی کرد
سا مانی آنا بهر ب رندر تا ا این طریق ه غهق
مدیرا و ه چشنن در انخصابات و ارتقاک پ
یادگنرک و پنشری در آنا برانگنبخه غهد یه سهد جاصل ا آ به خهد غری بر خهاهد گش
و ه غای خه ساارک در غری در سطح بااترک نهادیشه گرددر
مادودی او این مطااعه ،نیهنه پژوهش به تعداد  10نفر بهد یه امکوا اسوخفاد ماقوق ا
آ مه هاک آمارک پارامخری را مادود ساخ ر این امر بدا دانل بوهد یوه مداخ وه آمه غوی بوه
مدت  1رو یامل با مشاری مدیرا غری هدف اجرا غدر اجراک این مداخ ه ه ا نظر تعوداد
1. Brodersen & Thornton
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مدیرا واجد غرایط براک جضهر در مداخ ه و ه ا نظر پنواد سوا ک اصوه یوادگنرک یعوا در
 تدوین مثا هاک ریخارک و باوث و گفخگوه) بوا تعوداد،  ارایه گ ار،یرایشد مداخ ه (انجا تیارین
 یاصو ه موانی بونن اجوراک،  ب نار دغهار و یا جخی غنر اصوهای بوهدر ماودودی دو،نیهنه یاد
مداخ ه آمه غی و ت هاک پ آ مه بهد یه مدت ما آ ی موا بوهدر در جواای یوه بوراک
نهاد یشه غد آمه م خشی بر یادگنرک یعا در ریخار و عی کرد م وخ رعایو یاصو ه موانی
ن خا ب شد مدت اس ر
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