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چکیده
این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد تأثیرگذار بر توسعه مدیران در شرکت ساپکو انجام شده است .این تحقیق
از منظر هدف کاربردی و بر اساس روش انجام از نوع پیمایشی میباشد .دادههای مورد استفاده در این تحقیق هم از
نوع کیفی و هم از نوع کمی از مدیران و سطوح سرپرستی شرکت ساپکو جمعآوری شد .برای تحلیل کیفی از تحلیل
محتوا و برای تحلیل کمی از آزمون تی تست استفاده گردید .نمونه آماری پژوهش در مرحله اول (فاز کیفی) شامل
 10نفر از مدیران و سطوح سرپرستی ساپکو (حد اشباع) و در مرحله دوم پژوهش (فاز کمی) شامل  53نفر که اطالعات
مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج بدست آمده از انجام تحلیلها
حاکی از این است که آموزش ،ارزیابی عملکرد ،جانشین پروری ،حمایت مدیریت ارشد و ابعاد راهبردی سازمان به
عنوان ابعاد تأثیر گذار شناسایی شد.
واژههای کلیدی :توسعه مدیریت ،توسعه ،مدیریت ،ساپکو

-1کارشناس ارشد ،رشته مدیریت منابع انسانی ،گرایش استراتژیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -2استادیار مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،ایران .مسئول مکاتباتmfayyazi@ut.ac.ir :
 -3استادیار مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،ایران
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 -1مقدمه
بی شک توسعه یافتگی هر جامعه مرهون توسعه مدیریت در آن جامعه است و دلیل عقبماندگی
برخی جوامع را باید در توسعه نیافتگی ،ناکارآمدی و بیکفایتی مدیران آن جامعه جستجو کرد .در
همین راستا بیشتر اندیشمندان مدیریتی عنصر متمایز کننده و منحصر به فرد هر سازمان و
جامعه ای را مدیران و رهبران آن جامعه و سازمان میدانند (فرهی .)1381 ،زیرا در همه سازمان
ها ،مهمترین رکنی که برای رسیدن به اهداف تأثیرگذار میباشد ،مدیریت است ( Nwokah and
 )Ahiauzu, 2008به طوری که میتنزبرگ )1975( 1بیان میکند که هیچ شغلی برای جامعه امروز
مهمتر از مدیریت نیست.
مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی در رأس
سازمان قرار می گیرد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف ،در گرو چگونگی اعمال مدیریت او می
باشد .مدیران به عنوان اصلیترین فرد تصمیمگیرنده در مواجهه با مشکالت سازمانی نقش به سزا
و تعیین کنندهای در موفقیت و یا حتی شکست سازمان ایفا میکنند ( .)Ruth, 2007اندیشمندان
مدیریتی بر این عقیده اند که توسعه مدیریت کلید توسعه کشور است تا این اندازه که بسیاری از
کشورهای موفق دنیا اذعان دارند که شما مدیر تربیت کنید همه چیز به دنبالش میآید (دراکر،
 .)1391زیرا مدیریت است که میتواند با رفتارهای خود مشوق عملکرد باالی کارکنان و در نهایت
موفقیت یا شکست سازمان شود (قانع نیا و همکاران .)1394 ،بنابراین میتوان گفت باید به مدیریت
به عنوان عنصر کلیدی سازمان جهت تحقق اهداف سازمان توجه ویژه کنیم و توسعه آن را مهمترین
مقوله پیش روی سازمانها بدانیم و توسعهی مدیران را یک تکاپوی دائم بدانیم؛ زیرا شایستگیهای
موقعیتآفرین امروز ،برای فردا کارساز نخواهد بود .باید به جای برنامههای مقطعی به دنبال
فراهم کردن بستر توسعه مستمر مدیران بود؛ بستری که امکان حفظ شایستگیهای مدیریتی را
در رویارویی با تحوالت مدیریتی فراهم سازد .زیرا توسعه مدیریت و افزایش شایستگی مدیران
عمکلرد آنها را در جایگاه مدیریت بهبود می بخشد (.)Yu and Xia, 2015
اما با توجه به اهمیت توسعه مدیران در سازمانها برنامه منظم و اثربخشی جهت توسعه مدیران
تنظیم نشده است تا بتواند زمینههای ایجاد توسعه مدیریت را در سازمان مشخص سازد .حتی
پژوهشهای انجام شده در این زمینه نیز فقط به بررسی بعد آموزش بر توسعه مدیران پرداختهاند
و توجهی به دیگر ابعاد تأثیرگذار بر توسعه مدیران نداشتهاند و خیلی سطحی با این قضیه برخورد
کردهاند (تسلیمی و همکاران ،1389 ،فرهی و همکاران ،1389 ،حسینیان و ربیعزاده،1392 ،
Lisinshi & ،Ananthram & Nankervis, 2013 ،Dasteer & Barahmand & Hayati, 2013

-Mintzberg
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 .)Rehman, 2012 ،Szarucki, 2012و با توجه به هدف قراردادن آموزش به عنوان زمینهساز توسعه
مدیران ،زمینه های تشکیل بنیاد علمی توسعه مدیریت از طریق یادگیری مدیریت ،یادگیری
سازمانی و توسعه رهبری فراهم ساختهاند (.)McDonald & Tang, 2014
بنابراین با توجه به اهمیت برنامه توسعه مدیران در همه سازمانها شناسایی ابعاد و مولفههای
تأثیرگذار دارای اهمیت میباشند و به دلیل عدم بررسی ابعاد توسط پژوهشگران خالیی در این
زمینه احساس میشود که باید مورد بررسی قرار گیرد.
اما باید در نظر داشت بحث توسعه مدیران در برخی از سازمانها مهمتر است .اهمیت این
موضوع (توسعه مدیریت) در سازمانهایی که اقتصاد کشور بر پایه آنها بنا شده است مانند شرکت
نفت ،پتروشیمی ،طراحی مهندسی خودروسازی و  ...بیشتر احساس می شود .به عنوان مثال؛ امروزه
نقش صنعت خودروسازی در جهان بر کسی پوشیده نیست و جایگاه ویژهای دارد .صنعت خودرو
در بسیاری از کشورها جزء صنایع مادر و محرک تولید در آن جوامع به شمار میرود .این صنعت
یکی از رقابتیترین صنایع جهان است که هر روز در آن نوآوری در محصول و بهبود کیفیت مشاهده
میشود .برای ماندن در عصر پر رقابت این صنعت باید به بهبود مستمر محصوالت و خدمات مرتبط
با آن ،در تمام ابعاد به ناچار توجه شود تا با رقبای قدرتمند خارجی بتوان رقابت کرد (کریمیکاشانی
و سیداصفهانی .)1383 ،یکی از مهمترین پیش نیازهای توسعه در این صنعت ،توسعه مدیران است.
به همین دلیل شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایرانخودرو (ساپکو) برای ایجاد زمینههای
توسعه در سازمان باید به توسعه مدیران توجه ویژه داشته باشد اما مشکل اصلی این سازمان مشغله
کاری زیاد مدیران این سازمان است که باعث میشود مدیران از فرآیند توسعه و آموزش دوری
کنند و به این مقوله اهمیتی ندهند .شرکت ساپکو برای رفع این مشکل و عدم وجود پژوهشی
جامع در زمینه شناسایی ابعاد و مولفههای تأثیرگذار توسعه مدیران ،این موضوع را به عنوان اولویت
پژوهشی خود اظهار داشته تا بتواند زمینه توسعه مدیران سازمان را در کنار مشغولیتهای دیگر
آنان فراهم آورده و با جذابیت این برنامهها (توسعه مدیران) مدیران را به این سمت سوق دهد .در
این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که ابعاد یا مولفههای توسعه مدیران
در شرکت ساپکو کدام است؟
مبانی نظری :توسعه مدیریت

امروزه در سازمانهای موفق ،مقوله توسعه مدیران به عنوان عامل کلیدی شکوفا کردن سایر
عوامل تولید قلمداد میشود ،به گونهای که تأثیر قابلیت مدیران برای افزایش عواید سرمایهگذاری-
های سازمان بر سرمایه انسانی و فیزیکی مورد توجه بسیار قرار گرفته است تا جایی که توسعه
مدیران به عنوان نوعی ثروت سازمانی قلمداد میشود .سازمانهای امروزی با محیطهای پیچیده،
رو به تغییر سریع و از بعضی جهات بیسابقهای روبرو هستند .برای آنکه سازمانها موثر و کارآمد
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شوند ،باید بطور مستمر پیکرهبندیهای داخلی خود را با هم تطابق دهند (فررهی بوزنجانی)1389 ،
و به فرایند توسعه مدیریت برای پاسخگویی به جهان متحول امروزی توجه ویژه داشته باشند زیرا
هدف آن (توسعه مدیریت) به عنوان عنصر ضروری سازمان ،تالش برای برتر بودن و ایجاد مزیت
رقابتی است .سازمانها میتوانند مهارتها را از طریق انتخاب ،خریداری کنند یا میتوانند کیفیت
کارمندان و مدیران فعلی خود را با ارائه برنامههای جامع توسعه منابع انسانی 1پس از انتخاب ارتقا
بخشند ،بنابراین آنها با این دو رویکرد قابلیت مدیریتی خود را ارتقا میدهند.
در ادامه برای روشن شدن مفهوم توسعه مدیریت به تعدادی از تعاریف بیان شده در این زمینه
پرداخته خواهد شد.
2
اشتون و همکاران ( )1975توسعه مدیران را فرایند تصمیمگیری سیستماتیک و آگاهانه برای
کنترل منابع مدیریتی برای دستیابی به اهداف و استراتژی سازمانی تعریف میکند .پاو و ویلیامز3
( )2001توسعه مدیران را فرایند پیچیدهای می دانند که افراد از طریق آن چگونگی ایفای موثر
نقشهای مدیریتی را میآموزند .وکسلی و بالدوین )1986( 4اعتقاد داشتند توسعه مدیریت فرایندی
است پیچیده که توسط آن افراد یاد میگیرند ،رشد میکنند و توانایی خود را جهت انجام وظایف
مدیریتی بهبود میبخشند .که شامل توسعه شخصی و حرفهای است (مانند :حضور در برنامههای
توسعه رسمی ،سمینارها ،کنفرانسها و همچنین یادگیری غیررسمی از طریق روشهای مانند
آموزش و مربی گری) .همچنین توسعه مدیریت شامل مدیریت آموزش است که از طریق مدارک
رسمی تحصیلی بدست میآید ( .)Espedal, 2005اما امروزه پژوهشگران عقیده دارند توسعه
مدیریت تنها از طریق آموزشهای دانشگاهی بدست نمیآید بلکه در آموزش پا را از این حد فراتر
گذاشتهاند و جهت بهبود توسعه مدیریت به روشهای یادگیری میتنی بر مسئله و یادگیری
خودگردان اشاره کردهاند (.)Carriger, 2015
در شکل ( )1یک دیدگاه کلی از فعالیتهای توسعه مدیریت و خروجی آن نمایش داده شده
است.

-HRD
-Ashton et al
3
-Paauwe and Williams
4
-Wexley and Baldwin
1
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فعالیتهای توسعه مدیریت

آموزش :ظرفیت تفکر مخصوصا در مورد موضوعات
پیچیده که نیازمند رای و قضاوت است.

خروجی توسعه مدیریت

توسعه فردی

کارآموزی :ظرفیت بکار بردن دانش مرتبط با کار ،ضمن
کار به عنوان مهارت.
تجربیات :فرصتهایی برای اجرای وظایف و تشکیل
ارتباطات که کارایی و پیشرفت کار را افزایش میدهد.

اثربخشی سازمانی

شکل  :1مفهومی از توسعه مدیریت ()Heisler and Benham, 1992

اهدا ف توسعه مدیریت با توجه به هدف و مقصود سازمان متنوع و متعدد است .اما به طور کلی
میتوان این اهداف را به صورت زیر خالصه نمود:
 )1راهی برای تحول سازمان و تغییر فرهنگ سازمان
 )2ساختدهی و تغییر عقاید
 )3گسترش و نحوهی ایفای نقشهای مدیریتی
 )4باال بردن کیفیت و سودآوری سازمان
 )5کاهش هزینهها
اما به طور کلی آنچه مقصود توسعه مدیریت است ایجاد سازمانی یادگیرنده است که در آن
افراد با دانش اندوزی ،صرف انرژی و تحریک قوه خالقیت خود به اهداف راهبردی سازمان را شکل
دهند .به عبارتی کلیتر هدف نهایی توسعه مدیریت تغییر و غنیسازی رفتارهای سازمانی از طریق
موضوعات آموزنده برای باال بردن مهارتهای مدیریتی است (فرهی بوزنجانی.)1389 ،
به دلیل اهمیت این موضوع و خالءهای موجود در سازمانها ،که در این زمینه احساس
میشود تعدادی پژوهش در این زمینه انجام شده که در ادامه به چند مطالعهای که اخیرا در این
زمینه انجام شده اشاره خواهد شد:
تسلیمی و همکاران ( )1389پژوهشی تحت عنوان "طراحی مدلی بر اساس کارکردهای مرشد -
مریدی در راستای توسعه مدیریت" انجام دادند هدف از انجام این پژوهش رابطه بین مرشد-
مریدی با برخی از ابعاد توسعه مدیریت نظیر بعد شغلی (ارتقاء مسیر شغلی) ،مهارتی (مهارتهای
فنی ،انسانی و ادراکی) و ویژگیهای شخصیتی (خودپنداری ،خودباوری و عزت نفس) بررسی
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شود .دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و مدلسازی معادالت
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج بدست آمده از انجام تحقیق حاکی از این است که بیشترین
اثر بر روی خودباوری و ارتقا مسیرشغلی به ترتیب (0.93و )0.86است (تسلیمی و همکاران،
.)1389
برزو فرهی و همکاران ( )1389پژوهشی تحت عنوان "طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی" انجام دادند .هدف از انجام این پژوهش برنامه توسعه مدیران
برای ارائه خدمات با کیفیت مناسب میباشد .دادهها از طریق پرسشنامه جمعآوری و جهت معتبر-
سازی از روش دلفی استفاده شد .مصاحبه با واحد پژوهش انجام شد و پاسخها در پرسشنامه ثبت
شد نتایج بدست آمده از انجام تحقیق مهمترین ابعاد تأثیرگذار بر توسعه مدیران شامل ابعاد
استعدادیابی و جانشینپروری ،سازماندهی ،حمایتسازمانی ،حرفهای ،روانشناختی دینی و اسالمی
و مدیریت عملکرد و مهمترین مولفههای تأثیرگذار شامل مولفههای دانش ،توانایی ،شخصیت،
انگیزش ،نگرش ،معنویت ،بصیرت ،معرفت ،استعدادیابی ،جانشینپروری ،ساختار سازمانی ،طراحی
مشاغل مدیریتی ،نرم افزار ،سخت افزار و فرآیندها و وظایف مدیریتی است (برزو فرهی و همکاران،
.)1389
حسینیان و ربیع نژاد ( )1392پژوهشی تحت عنوان "بررسى روشهاى توسعه مدیران عملیاتى
ناجا" انجام دادند .هدف از انجام این پژوهش بهترین روش برای توسعه هر کدام از معیارهای
شایستگی مدیران عملیاتی ناجا است .دادههای این تحقیق با پرسشنامه جمعآوری شد .نتایج
بدست آمده از انجام تحقیق حاکی از این است که براى تقویت دانش انتظامى ،مسئولیتپذیرى و
خالقیت رؤساى کالنترىهاى تهران بزرگ به ترتیب روشهاى گردش مشاغل ،ارتقاى موقت و
ایفاى نقش بهترین روش مىباشد .همچنین براى تقویت قدرت تصمیمگیرى ،الگوسازى رفتارى
در سطح اطمینان  90درصد توصیه مىشود .درخصوص تقویت قابلیتهاى ارتباطى نیز ،مىتوان
از بازىهاى مدیریتى استفاده نمود (حسینیان و ربیع نژاد.)1392 ،
داستیجر و رحمان ( )2012پژوهشی تحت عنوان"اثربخشی توسعه مدیریت در بخش شرکتی
پاکستان" انجام دادند تحقیق به روش کمی و کیفی انجام شد .نتایج بدست آمده از انجام پژوهش
حاکی از این است که اگرچه مدیران پاکستان یک نگرش مثبت به توسعه مدیران داشتند اما هنوز
توجه کمی بر ای ایجاد یک ارتباط قوی بین استراتژی شرکت و توسعه مدیر میکنند .به درستی
که برنامههای توسعه مدیر مدل  DNETTOبرای توسعه اثربخشی مدیریت در پاکستان مناسب و
قابل اجراست (.)Dastgeer & Rehman, 2012
لینسکی و سزاروکی ( )2012پژوهشی تحت عنوان "بررسی برنامههای توسعه مدیریت در
شرکتهای چند ملیتی" انجام دادند .هدف از انجام این پژوهش کشف برنامههای توسعه مدیریت
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در  MNCsو همچنین مقاله نقش آموزش در توسعه مدیریت و همچنین اهداف آموزش مدیران را
مورد بررسی قرار میدهد نتایج بدست آمده از انجام پژوهش حاکی از این است که ارزیابی برنامه-
های ارائه شده توسط چند کارآموز بسیار مثبت بود ،با این حال برای کل جمعیت شرکتهای چند
ملیتی قابل تعمیم نیست (.)Lisiński & Szarucki, 2012
برهمند و هدایتی ( )2013پژوهشی تحت عنوان "توسعه مدیریت در کتابخانههای دانشگاهی
ایران :عملکرد و موانع" انجام دادند .هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت فعلی توسعه مدیریت
در کتابخانههای دانشگاهی و شناسایی عوامل بازدارنده در اداره برنامههای توسعه میباشد .دادههای
این پژوهش بوسیله پرسشنامه جمعآوری شد .نتایج بدست آمده از انجام پژوهش حاکی از این
است که تقریبا تمام مدیران کتابخانههای دانشگاهی بیان کردند که نیاز به توسعه مدیریتی دارند.
با وجود این در بیش از نیمی از کتابخانهها هیچ برنامه توسعه مدیریت برگزار نمی شد (برهمند و
هدایتی.)2013 ،
انانزرام و نانکرویس )2013( 1پژوهشی تحت عنوان "تنظیم مهارت مدیران جهانی ،توسعه
م دیریت ،و نقش منابع انسانی :یک بررسی کیفی در مدیران امریکای شمالی و هند" انجام دادند.
هدف از انجام این پژوهش کشف نیازها و شناسایی مجموعه مهارتهای جهانی است .دادههای
پژوهش با تجزیه و تحلیل کیفی مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای بدست آمده از انجام پژوهش
حاکی از این است که بررسیها نقش گروه منابع انسانی در شناسایی مجموعه مهارتها ،برای
مدیران جهانی پرداخته است و تفاوت در دیدگاه مدیران ارشد آمریکای شمالی و هند نسبت به
مجموعه مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در کسب و کار را بیان کرده است ( & Ananthram
)Nankervis, 2013
لیکاما )2015( 2پژوهشی تحت عنوان "توسعه شایستگی های مدیران پروژه :دیدگاه جمعی از
مهمترین شایستگیها" انجام داد .هدف از انجام این پژوهش بررسی شایستگیهای شخصی و
اجتماعی مدیران پروژه و توسعه آنها میباشد .که با ارزیابی نظر  750مدیر پروژه صورت گرفته
است .این شایستگیها عبارتند از انگیزه ،مهارتهای اجتماعی ،خودآگاهی ،یکدلی ،خود تنظیمی
و مهارتهای شناختی .شایستگیهای مذکور به عنوان شایستگیهای مهم مدیر پروژه در استخدام
و توسعه مدیران میباشد (.)Liikamaa, 2015
کریگر )2016( 3پژوهشی تحت عنوان "بهترین راه برای توسعه مدیران چیست؟ یادگیری
براساس حل مسله در مقابل آموزش مبتنی بر سخنرانی" انجام داد .هدف از انجام این پژوهش
-Ananthram and Nankervis
-Liikamaa
-Carriger

1
2
3
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بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئله ،آموزش مبتنی بر سخنرانی و ترکیبی از این رو دو روش
میباشد .که با استفاده از روش تحقیق ترکیبی انجام شده است .یافتههای پژوهش حاکی از این
است که آموزشهای مبتنی بر حل مساله و آموزش مبتنی بر سخنرانی در کسب مهارتهای حل
مساله و مهارت تفکر بحرانی مدیران موثر میباشد (.)Carriger, 2016
 -2روش تحقیق
از آنجا که تحقیق حاضر به دنبال شناسایی ابعاد تأثیرگذار بر توسعه مدیران است ،از نظر
هدف تحقیق کاربردی و از نظر شیوهی گردآوری اطالعات توصیفی -پیمایشی است .روش تحقیق
پژوهش حاضر ،آمیخته از نوع کیفی -کمّی است .استفاده از روش تحقیق آمیخته این امکان را
برای پژوهشگر فراهم می سازد که از نقاط قوت یک رویکرد برای جبران نقاط ضعف رویکرد دیگر
بهره جوید .رویکرد کمی منجر به نتایج کمی براساس ابزار از پیش تعیین شده حاصل شده است
و در عین حال دادههای کیفی بر شیوههای کیفی گردآوری دادهها مانند مصاحبه و مشاهده،
یافتههای متنی ارائه میدهد و نگاههای مختلف نسبت به موضوع مورد بررسی را مطرح و تصویر
پیچیدهای از پدیده عرضه میکند .وقتی این دو یافتهها ترکیب میشوند درک بسیار قدرتمندی از
پدیده مورد بررسی خواهیم داشت .در روش تحقیق آمیخته برای بررسی یک مسئله پژوهشی،
پژوهشگر با به کار بردن مجموعه روشهایی که اساس آنها پارادایمهای گوناگون است ،بررسی
موقعیت نامعین را میسر کند و فرایند آن را تسهیل مینماید (بازرگان و هرندی.)1387 ،
شکل  2شمای کلی از مسیر تحقیق را نشان میدهد .جامعهی آماری در این تحقیق مدیران
و کارشناسان بخش منابع انسانی شرکت ساپکو است که در تصمیمگیری برای پیادهسازی فرایند
توسعه مدیران در سازمان نقش کلیدی دارند .نمونهگیری در فاز کیفی به صورت گلوله برفی انجام
شده که ابتدا تعداد کمی از افراد که دارای ویژگیها و یا تجربیات خاصی بودند انتخاب شدند،
سپس از آنها خواسته میشود که کاندیدای دیگری با ویژگیها و تجربیات مشابه را معرفی کنند.
این عملیات تا رسیدن به حد مطلوب تعداد نمونه (اشباع) ادامه یافت ،که با  10نفر از مدیران
ساپکو مصاحبه انجام شد .در بخش کمی از آنجا که تعداد افراد جامعه مورد نظر محدود میباشد
و به تعداد نمونه بسیار نزدیک است از سرشماری استفاده شد 62 .پرسشنامه بین افراد جامعه
پخش شد که  53پرسشنامه تکمیل و جمعآوری شد.
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طراحی پرسشنامه با استفاده ازتحلیل داده های
کیفی و پرکردن پرسشنامه

مطالعه پیشینه پژوهش و مبانی نظری
تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده

بحث و نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات کاربردی و

تعیین جامعه و نمونه جهت جمعآوری
اطالعات میدانی

تحقیقاتی
جمعآوری دادههای حاصل از مصاحبه نیمه
ساختار یافته

شکل  :2شمای کلی از مسیر تحقیق
منبع( :یافتههای نگارندگان)

 -3یافتههای پژوهش
فاز کیفی و تجزیه و تحلیل آن

در این مرحله ابتدا با توجه به پیشینه پژوهش و بررسی ابزار گردآوری اطالعات آنها و با
استفاده از نظر خبرگان و اساتید دانشگاهی سواالت مصاحبه طراحی شد .نمونه ای از سواالت
مصاحبه در این مرحله عبارتنداز:
•

عوامل تأثیرگذار بر فرایند توسعه مدیران را نام ببرید؟ دلیل خود را از انتخاب آنها
به عنوان عوامل تأثیر گذار بیان کنید؟

•

روش و تکنیکهای توسعه مدیریت به چه صورت میباشد؟ چگونگی اجرا و پیاده
سازی هر یک را توضیح دهید؟

•

زیر ساختهای الزم برای انجام فرایند توسعه مدیریت چه چیزهایی میباشد؟ برای
روشن شدن هر یک از موارد آنها را توضیح دهید؟

•

آیا اقداماتی در راستای توسعه مدیران در سازمان شما صورت گرفته است؟ به نظر
شما کدام یک از اقدامات کمترین بازدهی و کدام یک بیشترین بازدهی را دارد؟
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• آیا پیشنهادی در زمینه توسعه مدیران که هم منجر به بهبود فرایند شود و هم
پیامدهای بهتری برای سازمان داشته باشد دارید؟
روایی سواالت مصاحبه با استفاده از روایی تئوریکی براساس نظر متخصصان این حوزه مورد
تأیید و پایایی آن با روش دو کدگذار مورد بررسی قرار گرفت .بدین صورت که به منظور بررسی
قابلیت اعتماد کدگذاریها از یک دانشجوی مقطع دکتری خواسته شد به عنوان پژوهشگر همکار،
سه مصاحبه را کدگذاری کند.
پایایی بین دو کدگذار برای مصاحبههای انجام گرفته در این پژوهش برابر  %76/38است .با
توجه به این که میزان پایایی بیشتر از  %60است ،قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تأیید است و
میتوان ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبه پژوهش مناسب است.
در این پژوهش در بخش کیفی ،برای تحلیل دادههای گردآوری شده از مصاحبهها ،مصاحبه-
های انجام شده به صورت نوشتاری تنظیم گردید و به روش تحلیل محتوا مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفت .در این راستا در مرحله اول به مرور متن نوشتاری داده ها جهت کسب احساس کلی
نسب به جوابهای مصاحبه و تعیین چگونگی بخشبندی آنها پرداخته شد .در مرحله دوم بخش-
هایی از متنهای نوشتاری مانند عبارت یا جمالت کدگذاری گردید و قسمتهایی از متن که
مرتبط به هم بودند در کن ار یکدیگر قرار داده شدند .در مرحله سوم به مرور کدهای تدوین شده
و ادغام آنها به صورت دستههای عمدهتر پرداخته شد .در مرحله چهارم به کاهش دستهها ،حذف
دستههای تکراری و ادغام دستههای کوچکتر در دستههای عمدهتر پرداخته شد و در مرحله آخر
انتخاب نهایی مقولهها به عنوان تمهای اصلی و فرعی در پژوهش انجام گرفت .برای مثال پژوهشگر
با بررسی نقل قول زیر ،به تم اصلی «حمایت مدیریت ارشد» دست یافته است« :به نظر من نقش
مدیر مستقیم خیلی مهمه .این که شما بخواهید یک دورهای ببینید و آموزشی داشته باشید که
بعدا در محیط کاریتون ازش استفاده کنید .مدیر شما رو درک کنه و از لحاظ زمانی و کاری این
امکان رو برای شما فراهم کنه که شما در کنار کاری که انجام میدین دانشتون هم افزایش پیدا
کنه» .در ادامه ،آن دسته از مفاهیم استخراج شده که به عقیده پژوهشگر به یک موضوع یا مفهوم
مشترک اشاره داشته اند ،زیر عنوانی انتزاعیتر قرار گرفتهاند که به آن تم اصلی میگوییم؛ برای
مثال مشخص شد که مفاهیم «آموزش ضمن خدمت ،دورههای آموزشی ،منتورینگ ،دورههای
مهارتی» اشاره به یک موضوع که به عنوان «تم اصلی آموزش» در نظر گرفته شده است که فرایند
توسعه مدیریت متاثر از آن است .در مجموع پس از تحلیل مصاحبهها  5تم اصلی و  14تم فرعی
شناسایی گردید ،که در جدول  1قابل مالحظهاند.
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جدول :1تمهای اصلی و فرعی استخراج شده از مصاحبهها
شماره تم
اصلی

شرح تم اصلی

1
آموزش

شرح تم فرعی

شرح مفهوم

آموزش ضمن خدمت

آموزش قبل از شروع به کار یا جهت دستیابی به سمت جدید ،آموزش
در راستای کار در جهت بهبود عملکرد ،آموزشهایی در جهت بهبود
نقاط ضعف مدیران

دورههای آموزشی

کالسهای آموزشی برای آموزش مهارتی خاص ،مهیا کردن زمینههای
ادامه تحصیل ،آموزشهای الکترونیکی

منتورینگ
دورههای مهارتی
ارزیابی  360درجه

2

ارزیابی عملکرد

3

حمایت مدیریت
ارشد

4

جانشین پروری

5

ابعاد راهبردی
سازمان

ارزیابی مبتنی بر
شایستگی تخصصی
مدیریت عملکرد

آموزش بهصورت استاد شاگردی
 ،Work shopجلسات حل مساله ،دورههای آموزشی تفریحی و جذاب،
Role plan
شناسایی نقاط قوت و ضعف ،ایجاد عدالت و مساوات بین مدیران و
کارکنان مستعد مدیر شدن
استانداردها یا شایستگیهای مبتنی بر شغل و حرفه
بهبود عملکرد پس از ارزیابی عملکرد

حمایت عاطفی کارکنان

پیشرو بودن یا الگو بودن خود مدیر ،جبران خدمات ،ایجاد انگیزش و
رضایت

حمایت سازمانی

فراهمسازی امکانات فیزیکی ،تامین مالی ،موروج فرهنگ سازمانی ایده-
آل

مدیریت کردن
جانشینان بالقوه
مدیریتی
نگه داشت کارکنان
مستعد مدیر شدن

شناسایی کارکنان مستعد ،توسعه کارکنان مستعد ،ایجاد انگیزش و
رضایت در افراد

تفویض اختیار به آنها ،ایجاد زمینه پیشرفت آنها

فرهنگ سازمان توسعه
محور

فرهنگ سازمانی نوآور

استراتژی منابع انسانی

زمینه سازی توسعه ،توسعه طلبی فردی

استراتژی سازمان

چشم انداز سازمان

منبع( :یافتههای نگارندگان)

فاز کمی و تجزیه و تحلیل آن
بعد از انجام مصاحبهها و انجام تحلیلهای آن ،پرسشنامهای  26سوالی براساس تمهای اصلی
و فرعی استخراج شده از مصاحبهها طراحی گردید .پس از طراحی پرسشنامه روایی آن با روایی
سازه مورد بررسی قرار گرفته شد .در این بررسی از روش روایی سازه با استفاده از نرم افزار لیزرل
استفاده شده است .در این روش با استناد به مقدار بار عاملی هر یک از سازهها روایی ارزیابی
میشود .مقدار بار عاملی برای هر یک از سازهها نباید کمتر از  0/3باشد .در ادامه جدول مربوط به
روایی سازه برای هر یک از متغیرها آورده شده است .چون بار عاملی هیچ یک از آنها کمتر از 0/3
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و مقدار آماره تی آنها کمتر از  1/96نمیباشد روایی آنها مورد تأیید و هیچ یک از سواالت حذف
نمیشود (جدول .)2
جدول :2روایی سازه
نام متغیر

آموزش

ارزیابی عملکرد

حمایت مدیریت ارشد

جانشین پروری

استراتژی سازمانی

سواالت

بار عاملی

آماره T

S1

0/61

4/17

S2

0/35

2/14

S3

0/47

3/14

S4

0/66

4/55

S5

0/62

4/24

S6

0/47

3/12

S7

0/39

2/57

S8

0/39

2/54

S9

0/47

3/11

S10

0/32

2/02

S11

0/99

9/55

S12

0/89

8/01

S13

0/46

3/50

S14

0/74

6/13

S15

0/30

2/08

S16

0/47

3/14

S17

0/85

6/73

S18

0/63

4/69

S19

0/86

6/80

S20

1/05

7/04

S21

0/64

4/51

S22

0/57

4/00

S23

0/78

5/76

S24

0/59

4/14

S25

0/53

3/65

S26

0/64

4/65

منبع( :یافتههای نگارندگان)

برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ
برای هر یک از شاخصهای آموزش  ،%89ارزیابی عملکرد  %87جانشینپروری ،%82ابعاد راهبردی
 ،%90حمایت مدیریت ارشد  %87بود که نشان دهنده پایایی باالی پرسشنامه است.
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تحلیل استنباطی یافتهها
در بخش تحلیل استنباطی ابتدا بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق با استفاده آزمون
کلموگروف اسمیرنوف انجام میشود .پس از آن آزمونهای تی تک نمونهای جهت شناسایی وضع
موجود و سنجش هریک از ابعاد مولفهها استفاده میشود .از آزمون فریدمن نیز برای بررسی اهمیت
هر متغیر و اولویتبندی آنها استفاده میشود.
آزمون کلموگروف اسمیرنوف
ابتدا جهت تعیین نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده میشود.
فرض  H0آزمون کلموگروف-اسمیرنوف در این بررسی ،بیانگر نرمال بودن توزیع دادهها و فرض H1
این آزمون عدم نرمال بودن توزیع دادهها را نشان میدهد .بررسی رد یا تأیید فرضیه صفر با استفاده
از مقدار  sigانجام می شود .در صورتی که مقدار  sigاز  0/05بزرگتر باشد فرض صفر تأیید میشود
و توزیع متغیر نرمال است.
جدول  :3نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
آماره کلموگروف

عدد معناداری
Sig

نتیجه

آموزش

0/692

0/723

توزیع نرمال

ارزیابی عملکرد

متغیر

اسمیرنوف Z
0/690

0/726

توزیع نرمال

جانشین پروری

0/945

0/332

توزیع نرمال

حمایت مدیریت ارشد

0/991

0/278

توزیع نرمال

ابعاد راهبردی سازمان

0/998

0/382

توزیع نرمال

(منبع :یافتههای نگارندگان)

آزمون نرمال بودن توزیع دادهها آزمون کلموگروف – اسمیرونف ،توسط نرمافزار  SSPSصورت
گرفت که برای پرسشنامه طیف لیکرت برای تمامی متغیرهای پنج گانه ،معیار تصمیم یا سطح
معناداری ،مقادیری باالتر از  0/05میباشد و این نشانگر نرمال بودن دادهها میباشد ،بنابراین
میتوان آزمونهای پارامتریک را به کار برد .مقادیر هر یک از این ابعاد بهطور جداگانه در جدول 3
نشان داده شده است.
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آزمون تی تک نمونهای
همانگونه که نشان داده شد کلیه متغیرها از توزیع نرمال تبعیت میکنند .بنابراین برای نمایش
وضع موجود آنها آزمون تی تک نمونهای استفاده میشود .در این آزمون مقدار میانگین مورد آزمون،
حد وسط طیف لیکرت یعنی عدد سه در نظر گرفته میشود.
در آزمون تی تک نمونه ای ،طراحی فرض صفر تحقیق به صورت زیر انجام میپذیرد.
فرض 𝟎𝑯 :مقدار میانگین متغیر مورد نظر با مقدار مورد آزمون (در اینجا مقدار وسط طیف
لیکرت یعنی سه در نظر گرفته میشود) تفاوت معناداری ندارد.
فرض 𝟏𝑯 :مقدار میانگین متغیر مورد نظر

μ=3

با مقدار مورد آزمون تفاوت معناداری داردμ ≠ 3 .

در صورتی که مقدار  sigبدست آمده از نرم افزار کوچکتر از  0/05باشد فرض صفر رد میشود
و برای تصمیم گیری در مورد مطلوب یا نامطلوب بودن متغیر با توجه به حد باال و پایین قضاوت
میشود .ولی در صورتی که این مقدار بزرگتر از  0/05باشد فرض صفر تأیید میشود و میانگین
عامل در حد متوسط است .در ادامه نتایح آزمون تی برای متغیرهای تحقیق آمده است.
جدول  :4نتایج آزمون تی تک نمونهای
میانگین = 3
متغیرها

سطح اطمینان %95

درجه

سطح

اختالف

ازادی

معناداری

میانگین

پایینی

باالیی

21/410

52

0/000

1/09811

0/9952

1/2010

ارزیابی عملکرد

12/049

52

0/000

1/24528

1/0379

1/4527

جانشین پروری

9/056

52

0/000

0/80755

0/6286

0/9865

حمایت مدیریت ارشد

13/076

52

0/000

1/28302

1/0861

1/4799

ابعاد راهبردی سازمان

12/757

52

/000

1/10943

0/9349

1/2839

آموزش

آماره t

(منبع :یافتههای نگارندگان)

در جدول  4به ترتیب مقدار آماره آزمون  ،tدرجه آزادی ،مقدار  ،sigاختالف میانگین با مقدار
آزمون و فاصله  95درصدی اطمینان آن نمایش داده میشود.
با توجه به اینکه سطح معنیداری برای متغیر آموزش ( )0/000کمتر از  %5است لذا فرض
صفر رد می شود و عامل مورد نظر تفاوت معناداری با مقدار میانگین دارد .برای بررسی مطلوب یا
نامطلوب بودن این تفاوت با توجه به مثبت بودن حد باال و پایین با اطمینان  %95میتوان گفت
که وضعیت متغیر آموزش در حد مطلوبی میباشد .باید توجه داشت که این نتیجه برای سطح
اطمینان  %99نیز معنادار است.
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با توجه به آنکه برای سایر متغیرها نیز مقدار  sigکمتر از  %5میباشد لذا همچون متغیر آموزش
برای سایر متغیرها نیز فرض صفر رد میشود و میتوان گفت که در سطح اطمینان  95درصد
متغیرهای آموزش ،ارزیابی عملکرد ،جانشینپروری ،حمایت مدیریت ارشد و استراتژی سازمانی در
وضعیت مطلوبی قرار دارند.
آزمون فریدمن
برای بررسی اولویتبندی گزینهها از میانگین رتبه هر متغیر از آزمون فریدمن استفاده میشود.
جدول زیر میانگین رتبههای متغیرهای پنج گانه را نشان میدهد.
جدول ( :)5اولویتبندی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین رتبه

رتبه

ارزیابی عملکرد

3/63

1

حمایت مدیریت ارشد

3/52

2

ابعاد راهبردی سازمان

2/88

3

آموزش

2/77

4

جانشین پروری

2/2

5

(منبع :یافتههای نگارندگان)

با توجه به آنکه میانگین رتبه متغیر ارزیابی عملکرد از سایر متغیرها بیشتر است این عامل به
عنوان مهمترین عامل شناخته میشود .پس از این متغیر ،متغیرهای حمایت مدیریت ارشد،
استراتژی سازمانی ،آموزش و جانشین پروری به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار دارند.
 -4بحث و نتیجه گیری
یکی از مهمترین پیش نیازهای توسعه در هر جامعهای توسعه صنایع زیربنایی آن جامعه است.
توسعه صنایع ایجاد نمی گردد مگر به دست مدیران و توسعه آنها .شرکت طراحی و تامین قطعات
ایران خودرو (ساپکو) یکی از صنایع زیربنایی کشور است برای ایجاد زمینههای توسعه در سازمان
باید به فرایند توسعه مدیران توجه ویژه داشت .اما مشکل اصلی سازمان مشغله کاری بسیار زیاد
مدیران و سطوح سرپرستی این سازمان است که باعث میشود از فرایند توسعه و آموزش دوری
کنند و به این مقوله (توسعه مدیران) اهمیتی ندهند .به همین دلیل این پژوهش درصدد است تا
ابعاد تأثیرگذار بر توسعه مدیران را مورد شناسایی قرار دهد .بدین منظور ،تحقیق مزبور در دو
مرحله انجام شده است .در مرحله اول تالش شد تا با استفاده از مصاحبههای انجام شده ابعاد موثر
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شناسایی شوند و در مرحله دوم تأثیر این عوامل و درجه اهمیت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
در مرحله اول  5تم اصلی از مصاحبه ها استخراج شد ،در شکل  3پنج تم اصلی ارائه شده است.

آموزش

ارزیابی
عملکرد

ابعاد
راهبردی
سازمان

ابعاد توسعه
مدیران

حمایت
مدیریت
ارشد

جانشین
پروری

شکل  :3ابعاد توسعه مدیران
(منبع :یافتههای نگارندگان)

در این پژوهش ،بعد ارزیابی عملکرد به عنوان مهمترین بعد شناخته شده که خود دارای سه
شاخص حیاتی ارزیابی  360درجه ،ارزیابی مبتنی بر شایستگی و مدیریت عملکرد است .تأثیر
ارزیابی عملکرد بر فرایند توسعه مدیران در تحقیقات پیشین مورد تأیید قرار گرفته است
( .)Akuratiyagamage, 2007ارزیابی عملکرد ،یک فرایند غیرمستمر محسوب میشود که به
صورت سالیانه صورت میگیرد و نشاندهنده نقاط قوت و ضعف کارکنان است (.)Aguinis, 2011
شناسایی نقاط ضعف و قوت کارکنان زمینهساز تهیه و تنظیم برنامههای توسعه کارکنان و مدیران
میباشد .زیرا با شناسایی وضعیت واقعی کارکنان و مدیران ،نسبت به رفع کمبودها و تقویت نقاط
قوت خود گام برداشته و زمینه تعالی و بهبود وضعیت کارکنان و مدیران را فراهم آورده میشود
(ابراهیمی و همکاران .)1396 ،بنابراین میتوان گفت همراه با طرح ارزیابی عملکرد ،یک طرح برای
بهبود عملکرد بلندمدت فراهم میشود ( .)Akuratiyagamage, 2007در یک سازمان اگر برنامه
ارزیابی عملکرد به خوبی اجرا شود کارکنان و مدیران تمایل بیشتری به انجام کار و آوردن تمام
تواناییهای خود در سازمان هستند ،زیرا احساس میکنند عدالت در سازمان حاکم میباشد .به
همین جهت مدیران و سطوح سرپرستی سازمان ساپکو نیز به این اصل توجه بسیاری داشتند .و
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اعتقاد داشتند که باید سیستم ارزیابی را در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت افراد به کار برد و
نه برای تنبیه افراد ،تا بیشترین اثربخشی داشته باشد .همچنین مصاحبه شوندهها اذعان داشتند
که مدیران ساپکو تنها افرادی در این سازمان هستند که بهطور مرتب ارزیابی عملکرد از آنها انجام
نمیشود ،زیرا آنها اعتقاد داشتند که چون مدیر سازمان هستند ،توانایی الزم برای انجام امور
دارند .سه روش پیادهسازی ارزیابی عملکرد در جهت توسعه مدیران به ارزیابی  360درجه ،ارزیابی
مبتنی بر شایستگی و مدیریت عملکرد تأکید داشتند .این عوامل منجر به پیادهسازی بهتر ارزیابی
عملکرد میشود ،که فرایند توسعه را به خوبی در برداشته باشد.
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر فرایند توسعه مدیران "حمایت مدیریت ارشد" است .نتایج
بدست آمده از مصاحبههای این پژوهش دربردارنده اهمیت حمایت مدیریت ارشد بر فرایند توسعه
میباشد .زیرا حمایت مدیریت هم از بعد مالی و هم حامی کارکنان بودن میتواند زمینهساز توسعه
باشد .مدیران با فراهم آوردن امکانات الزم و بودجه الزم جهت پیاده سازی بهتر فرایند توسعه در
راستای بعد مالی قدم برداشتهاند و همچنین با پیشرو بودن خود و توسعه را از خود شروع کردن
الگو و حامی انگیزشی کارکنان میتواند باشد .در نتیجه حمایت مدیریت ارشد در این زمینه همواره
توانسته وضع سازمان را بهبود بخشد .آکورتیاگاماژ ( )2007و داستیجر و رحمان ( )2012نیز به
این بعد به عنوان یکی از ابعاد تأثیرگذار بر فرایند توسعه اشاره داشتهاند .آکورتیاگاماژ ( )2007بیان
می کند که میتوان گفت مهم ترین عامل در حصول اطمینان از اینکه توسعه مدیریت در سازمان
به طور استراتژیک پیاده سازی شده است ،مشارکت و حمایت مدیریت ارشد است .زیرا مدیریت
ارشد در سطح استراتژیک سازمان است و چون از نمایندگان اصلی برنامهریزی راهبردی سازمان و
برنامهریزی منابع انسانی است ،با پیگیریهای خود در برنامهریزیهای راهبردی سازمان و برنامه-
ریزی منابع انسانی میتواند زمینه توسعه مدیران را فراهم سازد .همچنین پورسل ( )1995به نقل
از اکورتیاگاماژ بیان میک ند اگر مدیریت ارشد از توسعه مدیریت پشتیبانی نکند و از حمایت مالی
و سرمایه گذاری در این زمینه غافل باشد ،روند توسعه مدیریت در سازمان از بین میرود
(.)Akuratiyagamage, 2007
دو تم فرعی ارائه شده برای حمایت مدیریت ارشد شامل حمایت انگیزشی و حمایت سازمانی
مدیریت ارشد میباشد .که به پیادهسازی بهتر این بعد کمک میکند .این عوامل توسط پرسشنامه
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از آزمونهای آماری ،بعد حمایت مدیریت ارشد به عنوان
دومین بعد فرایند توسعه مدیریت موثر مورد شناسایی قرار گرفت.
یکی دیگر از ابعاد شناسایی شده در این پژوهش "آموزش" می باشد .بعد آموزش یکی از
مهمترین ابعاد تأثیرگذار بر توسعه مدیران که تاکنون مورد شناسایی قرار گرفته است .تقریبا تمامی
پژوهشهای انجام شده در این زمینه به بررسی آموزش و یادگیری بر فرایند توسعه پرداخته حتی
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( carriger, 2011; Aguinis,

تعداد زیادی از پژوهشها این بعد را به تنهایی مدنظر قرار دادهاند
 .)2011; Stewart & Brown, 2011توسعه مبتنی بر آموزش بر یادگیری مهارت و کسب دانش
الزم برای انجام کار تاکید میکند و با سرمایهگذاری بر روی یادگیری آمادگی الزم برای مهارت در
انجام شغل و آمادگی الزم برای شغل آینده فراهم میسازد ( .(liniski and szaruki, 2011به طوری
که برخی نظریهپردازان به این نتیجهگیری کلی پرداختهاند که مدیریت را میتوان از طریق آموزش
آموخت و آموزش داد و مهارتهای مدیریت با در معرض قرار دادن محتوای آموزشی و شبکهسازی
با دیگر شرکت کنندههای کالسهای آموزشی توسعه داد ).(Carriger, 2016
هولمن )2000( 1چهار مدل آموزش و توسعه مدیریتی «آموزش دانشگاهی و آزمایشگاهی،
حرفهای گرایی تجربی ،آموزش تجربی و انتقادی» ارائه کرد ).(Lisiński and Szarucki, 2011
همچنین بیوسرت ) 2011( 2به رشد و توسعه از طریق یادگیری مستمر با استفاده از دورههای
آموزشی ضمن خدمت و فعالیتهای رسمی و غیررسمی متنوع دیگری نظیر مربیگری و یادگیری
تیمی اشاره کرده است (.)Beausaert, 2011
در این پژوهش نیز برای بعد آموزش راهکارهای متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است که
این راهکارها یا تمهای فرعی عبارتنداز دورههای آموزش ضمن خدمت ،دورههای آموزشی،
منتورینگ و دورههای مهارتی هستند که نمیتوان گفت کدامیک دارای بیشترین اثربخشی است.
سازمانها باید با توجه به شرایط خود از ترکیبی از این راهکارها استفاده کنند .نکته قابل توجه در
پیاده سازی آموزش این است که باید آموزش به صورت مهارتی برگزار شود زیرا کارکنان آموزشهای
تئوریک عالقهای نداشته و آنها را بدون بازده میدانستند .این عوامل (دورههای آموزش ضمن
خدمت ،دورههای آموزشی ،منتورینگ و دورههای مهارتی) توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار
گرفت .با استفاده از نتایج حاصل از آزمونهای آماری ،بعد آموزش به عنوان سومین بعد موثر مورد
شناسایی قرار گرفت.
یکی دیگر از ابعاد تأثیرگذار بر فرایند توسعه مدیران در شرکت ساپکو ابعاد راهبردی سازمان
است .تمهای فرعی آن شامل استراتژی سازمانی ،استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی است
که همراستایی استراتژیک این سه مقوله با توسعه مدیران مقولهای بسیار مهم میباشد .زیرا
همراستایی ابعاد سازمان با فرایند توسعه باعث میشود مدیران و سطوح سرپرستی همواره به توسعه
توجه ویژه داشته باشند و در پی بهبود پیادهسازی آن در سازمان باشند.

-Holman
-Beausaert
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ابعاد این تم (استراتژی سازمانی ،استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی) توسط پرسشنامه
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از آزمون های آماری ،بعد ابعاد راهبردی سازمان به عنوان
چهارمین بعد فرایند توسعه مدیریت موثر مورد شناسایی قرار گرفت.
جانشینپروری یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار و آخرین بعد تأثیرگذار بر فرایند توسعه مدیریت
میباشد .تأثیر جانشین پروری بر فرایند توسعه مدیران در تحقیقات پیشین مورد تأیید قرار گرفته
و کم و بیش به آن اشاره شده است ( Akuratiyagamage, 2007; Taylor & McGraw, 2004؛
قلیچ لی و همکاران .)1396 ،تیلور و مک گرو 1در پژوهش خود اذعان کردهاند که مزایای اصلی
برنامهریزی جانشینپروری در این است که برنامهریزی اثربخش منابع انسانی را تسهیل میکنند و
با استفاده از آنها ،افراد مناسب داخل سازمان در مشاغل مناسب برای رسیدن به اهداف کسب و
کار قرار میگیرند .جوهرهی یک برنامه جانشینپروری شناسایی ،آموزش و توسعه افرادی است که
بتوانند با داشتن دانش و مهارتهای الزم ،مشاغل کلیدی را تصاحب نمایند (قلیچ لی و همکاران،
.)1396
در این پژوهش با بررسی مصاحبههای انجام شده در ساپکو ،تعدادی از مدیران و سرپرستان
نیز به این مطلب تاکید داشتند که برای تدوام مهارتهای مهم و کلیدی باید جانشینپروری در
سازمان وجود داشته باشد و همچنین بهخاطر اینکه مدیران ساپکو اغلب افراد تحصیل کرده ،با
تجربه و با استعداد هستند نباید با بیرون رفتن این افراد (بازنشستگی) مهارت و توانمندیها بهطور
کلی از سازمان خارج شود .در راستای همین امر باید سازمان اقدام به جانشینپروری کنند تا
جانشینان آینده افراد مستعد و توانمند باشند و مدیران امروز باید بدون آنکه آنها را رقیب خود
بدانند تمام تواناییهای خود را به آنها عرضه کنند .در بررسی مصاحبهها مدیریت کردن کارکنان
مستعد و نگه داشتن کارکنان مستعد به عنوان ابعاد جانشینپروری شناسایی شد .این ابعاد توسط
پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از آزمونهای آماری ،بعد جانشینپروری به عنوان
پنجمین بعد فرایند توسعه مدیریت موثر مورد شناسایی قرار گرفت .با توجه به نتایج فوق به منظور
بهبود توسعه مدیران ،پیشنهادات ذیل ارائه میشود؛
در قدم اول به شرکت ساپکو پیشنهاد میگردد با توجه به چشم انداز و راهبردهای سازمان
اهداف و نیازهای توسعهای سازمان مشخص شود .پیشنهاد میگردد با ارزیابی عملکرد خالءهای
موجود و نیازهای توسعهای را شناسایی کنند .در پی آن مدیران و سطوح سرپرستی اقدامات الزم
جهت پر کردن این خالءها را شناسایی و پیگیر اقدامات توسعهای باشند .پس از مشخص شدن
نیازهای توسعهای کالسها ،دورهها و برنامههای آموزشی مختلف مهارتی ،به خاطر داشتن بیشترین
Taylor & McGraw
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بازده پیریزی میشود .بهتر است این برنامههای آموزشی از لحاظ زمان ،مکان ،نوع برنامه و مربی
آموزشی با مخاطبان آنها مورد بررسی و انتخاب گردند .همچنین به سازمان پیشنهاد میشود در
راستای پیادهسازی بهتر فرایند توسعه ،حمایت مدیریت ارشد هم به عنوان حامی و هم به عنوان
الگو یکی از ارکان ضروری می باشد که باید به آن توجه ویژه شود .در آخر باید خاطر نشان کرد
که افراد تحصیل کرده و آموزش دیده نباید با بیرون رفتن (ترک شغل یا بازنشستگی) دانش خود
را با خود ببرند در نتیجه به سازمان پیشنهاد میشود به طور مستمر به فکر انتقال دانش از افراد
توانمند و با استعداد به دیگر افراد مستعد و مشتاق باشند و جانشینپروری را در سازمان پیاده
سازند.
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