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چکیده
از نظر صاحبنظران مهمترين مؤلفه در میان عوامل روانشناختي مؤثر بر کارآمدی ،تواناييهای شناختي و انگیزشي -هیجاني
هستند که بايد مورد توجه قرار بگیرند .لذا اين پژوهش با هدف شناسايي تواناييهای شناختي و انگیزشي -هیجاني مؤثر بر
کارآمدی مديران آموزشي در يک سازمان نظامي صورت گرفت .اين پژوهش را ميتوان بر مبنای هدف از نوع پژوهشهای
کاربردی به شمار آورد ،روش اين پژوهش از نظر ماهیت ،کیفي است .جامعه آماری اين پژوهش شامل دو گروه الف) صاحب-
نظران و خُبرگان و ب) مديران آموزشي کارآمد سازمان نظامي مورد مطالعه است .روش نمونهگیری نیز بهصورت هدفمند بود.
بر اساس اين روش ،حجم نمونه مبتني بر اشباع نظری بود .برای گردآوری اطالعات از روش مصاحبه استفاده گرديد که دادهها
با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند .يافتههای اين تحقیق نشان داد که مهمترين تواناييهای
شناختي و انگیزشي -هیجاني مؤثر بر کارآمدی مديران آموزشي از ديدگاه نخبگان و مديران کارآمد سازماني عبارت از منبع
کنترل دروني ،تفکر خالقانه ،تفکر واگرا ،خالقیت ،تفکر سیستمي ،تفکر تحلیلي ،تفکر انتقادی ،تفکر راهبردی ،توانايي يادگیری
مستمر ،خودکارآمدی ،ايمان ،راهبردهای مقابلهای مسئلهمدار ،خودپنداره مثبت ،خودآگاهي ،هويت توفیق ،ثبات هیجاني،
مديريت بر خويشتن و همدلي است .آزمون دوجملهای انجامشده بر روی دادههای دلفي نیز نشان داد که همه مؤلفههای 51
گانه شناساييشده در سطح  1/15معنادار بوده و مورد تأيید خبرگان هستند .يافتههای پژوهش حاضر ،اهمیت يکي از
مهمترين مؤلفههای روانشناختي مؤثر بر کارآمدی يعني تواناييهای شناختي و انگیزشي -هیجاني را به سیاستگذاران،
مديران و رهبران آموزشي و اساتید و مربیان بیان ميکند .اين يافتهها با برخي از تحقیقهای پیشین همسو و با برخي نیز
ناهمسو است .اين تحقیق نشان داد که تواناييهای شناختي و انگیزشي -هیجاني نقش تعیینکنندهای در پیشبیني میزان
کارآمدی مديران آموزشي دارد.
واژگان کلیدی :مدیران آموزشی کارآمد ،تواناییهای شناختی ،تواناییهای انگیزشی -هیجانی ،عوامل روان-
شناختی کارآمدی
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مقدمه

از میان منابع انساني سهم مديران در حفظ و افزايش کارآمدی سازمانها بیش از ساير عوامل انساني است .مديران اغلب به
عنوان افراد طراح ،حفظکننده و کنترلکننده سازمان ،هماهنگکننده واحدها و کارکنان در نظر گرفته ميشوند .مديران
کارآمد در جستجوی انجام درست کارهای صحیح بوده و اين امر ،رکن اساسي در پیشبرد عملکرد آنها است (هوس ،جینت و
کورفي ،2119 ،ترجمه غالمزاده .)5371،مديران بر اساس باورها ،عقايد و ديدگاههای خود عمل ميکنند و اگر بخواهیم رفتار
آنان را در زمینه خاصي پیشبیني کنیم ،الزم است نگرش آنان را شناسايي نمايیم .در اينجا است که توجه به مسئله رهبری و
انتخاب مديران برای کارآمدی سازمان اهمیت ويژهای مييابد (ساعتچي ،)5312 ،چراکه عالوه بر موارد فوقالذکر مديران،
مسئول تأمین و تضمین بهرهبرداری کارآمد از منابع و امکانات سازمانهای تحت امر خود بوده و بهبود مستمر و پايدار وضعیت
اين سازمانها حاصل کارآمدی آنها است .بنابراين ،کارآمدی سازمانها به شکل مستقیمي با کارآمدی مديران ،گِره خورده
است (آنالويي.)2112 ،5
کارآمدی تأثیر مهمي بر موفقیت شغلي 2دارد و به عنوان يکي از مفاهیم اصلي در سنجش موفقیت شغلي مطرح است (ناصری،
 )5313و بهطورکلي به معني صرف کمترين زمان يا نیرو برای تولید بیشتر کاال ،محصول و خدمات تعريف ميشود .در اين
زمینه ،بهرهگیری از دانش روابط انساني که به کاربرد عوامل روانشناختي ،از جمله احترام به شأن و منزلت انسان استوار است،
اهمیت بسیار دارد (شفیعآبادی .)5371 ،کارآمدی با توجه به عملکرد شغلي 3کارکنان ،بر اساس سنجش نتیجه کار و چگونگي
استفاده از فرصتها و امکانات سازمان تعیین ميشود .عوامل متعددی در کارآمدی مؤثر هستند ،ابزار و لوازم کار ،میزان تالش
کارکنان ،توانايي ،دانش و مهارت ،انگیزش ،شرايط اجتماعي ،نو ع سازمان و تشکیالت ،نحوه مديريت ،اهداف سازمان ،راهبردها،
روابط با سرپرستان ،برنامهريزی جهت کسب مهارت و دانش فني ميباشند .اين در حالي است که همه يا اغلب اين موارد
مربوط به عوامل مادی يا غیر رواني کارآمدی محسوب ميشوند (شفیعآبادی.)5375 ،
درحاليکه امروزه محققان نهتنها طیف وسیعي از عوامل را در افزايش کارآمدی مديران سازمانها بیان ميکنند ،بلکه نظريه-
های رهبری و مديريت نیز به دنبال پیدا کردن صفات ،تواناييها و ويژگيهای مرتبط با مديران کارآمد با در نظر گرفتن عوامل
مادی و روانشناختي هستند (اسمیت و کانگر .)2114 ،4کپلمن ،)5712( 1چهار عامل اصلي محیط ،ويژگيهای سازمان،
ويژگيهای شغل و ويژگيهای فردی را بر کارآمدی مؤثر ميداند .با اين حال ،کارآمدی مديران عمدتاً بر اساس وجوه گوناگون
شغل و صالحیت انجام وظايف و نه فرد شاغل در نظر گرفته شده است (آنالیو.)5777 ،
در بیش از يک دهه گذشته آنچه که در مورد کارآمدی مديران آموزشي مورد تحقیق قرار گرفته ،بیشتر عوامل غیر
روانشناختي نظیر آموزش ،میزان درآمد و حقوق ،عوامل محیطي و احساس خدمتگزاری (شفیعآبادی5375 ،؛ عبدالتي،2
2114؛ استیونز2111 ،9؛ بارتل ،)5774 ،1مهارتهای مديريتي (کجوری هرج5313 ،؛ حمدی ،)5315 ،جو سازماني (حبیبپور
گودرزی5391 ،؛ خاکسار5311 ،؛ کاشفي 5311؛ براری ،)5314 ،سبکهای رهبری (شارعي5399 ،؛ رنجبر5399 ،؛ معین
ريزی5315 ،؛ مارتین و بوش2112 ،7؛ انگل2114 ،51؛ پاکسس ،)2114 ،55عملکرد تیمي (چييو ،)2111 ،52کیفیت زندگي
کاری (کريموند ،)5313 ،تحصیالت مديران (زماني ،)5313 ،کارآفريني (حسین زاده ،)5314 ،مهارتهای مديريت تعارض
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(مشکي5311 ،؛ بزاز جزايری5399 ،؛ لیونگ ،لیو ،مکیجیج و توماس ،)2111 ،5مهارتهای مديريتي و مهارتهای مربوط به
توان همکاری (مارتین )2112 ،2بوده است.
در کنار عوامل غیر رواني ،عوامل روانشناختي (تواناييهای شناختي و انگیزشي -هیجاني) نیز يکي از عوامل مهم و مؤثر بر
کارآمدی مديران در بافتهای آموزشي است (شفیعآبادی5375 ،؛ بريف و ويس .)2112،3در اين زمینه پارسونز ،اولین کسي
بود که بر تأثیر اين عوامل بر رشد شغلي تأکید نمود (گیو ،ايکسي يوان و کین .)2152 ،4عوامل روانشناختي به عنوان
چارچوبهای ادراکي خاص که از ثبات نسبي و مستمر برخوردار هستند ،تعريف ميشوند (ابي ،باتس و الکوود .)2113 ،1به
اعتقاد آوولیو ،)2114( ،2سازههای روانشناختي 9گزارهها و بنیانهای ساختي جامع در وجود و شخصیت آدمي هستند که
ميتوانند عملکرد شغلي باال و هیجان مثبت در کار را پیشبیني نمايند .پترسون و لوتاز ،)2113( ،1بیان ميکنند که عوامل
روانشناختي 7در کار ،به عناصر اصلي اشتیاق عمومي و انگیزش افراد اشاره داشته و مبین نوعي رفتار سازماني مثبت است.
همچنین ،اين عوامل به رشد مثبت افراد در محیط کار خصوصاً بهبود عملکرد آنها در زمان حال و آينده منجر ميشود.
بهطورکلي ،سازههای روانشناختي در محیط کار با ويژگيهايي نظیر مبتني بودن ،چندبعدی بودن و ادراکي -شناختي بودن
شناخته ميشود .وظیفه اصلي اين سازهها آن است که رفتار فردی اشخاص را بر اساس حالتها و خواستههای سازمان شکل
دهد (لوتانز ،آوولیو و والن بوآ.)2111 ،51
سي لیپین و جانسون بیان ميکنند که سازههای روانشناختي بر عملکرد افراد عليالخصوص مديران آموزشي (از آنجا که در
موقعیت تصمیمگیری و راهبری و نظارت قرار دارند) تأثیرگذار است .خصوصاً اين تصور که مديران چگونه خودشان را به عنوان
مسئول يا سرپرست واحد آموزشي درک ميکنند .به اعتقاد اين محققان ،اينگونه سازهها را بايد به عنوان عناصر اصلي رفتار
سازماني مورد بررسي قرار داد؛ چرا که موضوعات مهم در مديريت آموزشي نظیر ارتباطات بین فردی ،قدرت ،نفوذ و غیره،
متأثر از عوامل روانشناختي هستند (پتر و ماندی .)2111 ،55آرنولد ،)2111( ،52نیز معتقد است که مفهوم خودِ 53افراد تا حد
زيادی از عناصر هستهای هويت شغلي 54بوده و در دستهبندیهای اجتماعي به شخصیت ،هوش و ويژگيهای شخصي برمي-
گردد که بیانگر نوع خاصي از تصور هر فرد در مورد خودش است.
51
تبیینهای نظری در خصوص عوامل روانشناختي مؤثر بر کارآمدی ،شامل نظريه کرايتز  -که کارآمدی و موفقیت شغلي را بر
اساس مفاهیم شخصیت و هدف ارائه داده است .بر اساس اين نظريه ،میزان دستیابي به هدفها و انتظارات فرد در ارتباط با
توانمندیهايش ،کارآمدی را نشان ميدهد -نظريه ديويس -52که بر عوامل دروني و بیروني متکي بوده و بر نظريه سیستمي و
تقويت استوار است ،بیان ميدارد که در صورتي ميتوان درباره کارآمدی بهطور درست اظهار نظر کرد که از عوامل اثرگذار
عیني و از جنبههای ادراکي شاغلین درباره شغلشان اطالع کافي موجود باشد (شفیع آبادی.)5375 ،
بر اساس نظريه شناختي -اجتماعي ،مؤلفه اصلي عوامل شناختي «خودکارآمدی» است .از منظر اين ديدگاه تقويت و
غنيسازی شغلي از طريق مکانیسمهای خودکارآمدی منجر به تعادل در زندگي شغلي و خانوادگي ميشود .به خصوص
1leung, m. y., liu, a. m., mkijij, k., &thomas, g. s.
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3brief, a. p., &weiss, h. m.
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غنيسازی خانواده در مواجهه با محیط شغلي و غنيسازی محیط شغلي در مواجهه با خانواده با محوريت خودکارآمدی اثر
مثبتي بر رشد شخصي داشته است .اين نتايج بر اهمیت منابع شناختي فردی نظیر خودکارآمدی در پیامدهای زندگي شغلي
تأکید ميکند (چان ،کالیاس ،بروگ ،سیو ،اُدريسکول و تیمس.)2152 ،
محققان بر اين عقیده هستند که خودکارآمدی بر الگوی تفکر کارکنان و واکنشهای احساسي آنان تأثیرگذار بوده و اين امر به
نوبه خود آنها را قادر ميسازد تا با خواستههای کار و زندگي سازگار شده و نهايتاً آنها را برای دستیابي به تعادل ،فعالیت و
درگیری شغلي رهنمون ميسازد .از اين رو ،مؤلفههای شناختي نظیر خودکارآمدی باعث ميشود تا فرد تقاضاهای نقش را به
نحو مطلوب پاسخ دهد .مؤلفههای شناختي از طريق اين يک چرخه خودمختار منجر به ايجاد ساير مهارتها ميشوند و منابع
شخصي را برای مديريت چالشهای کار تقويت ميکند (چان و همکاران.)2159 ،
نتايج تحقیق بیتسون ،برگ و اسمیت ( )2151نشان داد که عوامل شناختي با استداللهای نظری در نظريههای يادگیری
شناختي سازگاری داشته و به عنوان زمینه شکلگیری مهارت و تسلط فعاالنه مبتني بر منابع خود برای آموزش افراد و توسعه
خبرگي از طريق حوادث و فعالیتهای متعدد مطرح ميشود .عوامل شناختي  17درصد پیشرفت شخصي را ميتوانند تبیین
کنند (میالم ،کوهن ،مولر .)2151 ،از سوی ديگر ،صالحودجیو ( )2151در پژوهش خود به اين نتیجه دست يافت که يک
انحراف استاندارد افزايش در تواناييهای شناختي به میزان قابل توجهي ( 57درصد) آگاهيهای محیطي فرد را افزايش
ميدهد .جانکوپینسکا ( ) 2151نیز در پژوهش خود که با هدف مطالعه انتقال بین نسلي تواناييهای شناختي از والدين به
فرزندان صورت گرفت به اين نتیجه رسید که فرزندان نه تنها از تواناييهای شناختي پدران و مادرانشان بهرهمند ميشوند،
بلکه از تکامل شناختيای برخوردارند که آنها را به عنوان يک شخصیت مجزا و بزرگسال به ديگران معرفي ميکند.
ادبیات نظری و پژوهشي حوزه شايستگيها نیز نشان ميدهد که مؤلفه تواناييهای شناختي و انگیزشي -عاطفي يکي از ابعاد
اصلي شايستگيها برای شاغلین در حرف مختلف است .در حوزه تعلیم و تربیت نیز تحقیقاتي در عرصه تعلیم و تربیت با توجه
به اين رويکرد انجام گرفته و ابعاد مختلف شايستگيهای معلمان ،استادان و مربیان و مديران آموزشي احصاء گرديده است .به
عنوان مثال عبدالهي ،دادجوی توکلي و يوسلیاني ( ،)5373در پژوهش خود دريافتند که پیشنیازهای معلمي ،ويژگيهای
شخصي معلم (عوامل روانشناختي) ،برنامهريزی و آمادگي ،مديريت و سازماندهي کالس درس (عوامل مديريتي و رهبری)،
آموزش و تدريس ،نظارت بر پیشرفت و توان دانشآموزان (آموزشگری) و مسئولیتهای حرفهای جزو مهمترين شايستگيهای
عرصه تربیت مربي و معلم محسوب مي شوند .نتايج پژوهش ديبايي صابر ،عباسي ،فتحي واجارگاه و صفايي موحد ( )5371که
با هدف تبیین مؤلفههای شايستگي حرفه ای معلمان و تحلیل جايگاه آن در اسناد باالدستي آموزش و پرورش (سند چشمانداز
 21ساله جمهوری اسالمي ايران ،نقشه جامع علمي کشور ،سند تحول بنیادين ،برنامه درسي ملي) صورت گرفت ،نشان داد که
چارچوب مفهومي شايستگي معلمي در پنج مؤلفه دانش (تخصصي) ،نگرش (تربیتي) ،مهارت (آموزشگری و تربیتي) ،توانايي و
ويژگي های شخصیتي (مشاور و راهنما بودن و الگو و اسوه تربیت شدن) قابل توصیف است .آنها دريافتند که بیشترين تأکید
در اسناد مورد مطالعه ويژگيهای شخصیتي و کمترين تأکید بر مؤلفه توانايي بوده است.
يافتههای پژوهش رضايت و صادق بیگي ( )5379نیز نشان داد که الگوی شايستگي دبیران دبیرستانهای دولتي ايران
دربردارنده  95مؤلفه شايستگي است که در قالب هشت عامل تواناييها (دارای دو طیف شناختي و هیجاني است) ،مهارت
(فردی ،بین فردی و مديريتي) ،ويژگيهای اخالقي ،نگرش ،ويژگي های شخصیتي ،اعتبار ،دانش و بینش طبقهبندی ميشوند.
نتايج پژوهش پورکريمي ،فرزانه ،عزيزی و کردی ( ،)5371نشان داد که  52مؤلفه برنامهريزی ،سازماندهي ،مديريت منابع
انساني ،ارتباطات ،رهبری ،تصمیمگیری ،کارگروه ،نظارت ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،اخالق حرفهای ،مؤلفههای علمي و
روانشناختي از مهمترين شايستگيهای مديران گروههای علمي در دانشگاهها محسوب ميشود.
پژوهشهای اندکي در خصوص تأثیر عوامل روانشناختي بر کارآمدی مديران آموزشي صورت گرفته که در اين پژوهشها بر
مؤلفههايي همچون حمايت و پشتیباني ،به رسمیت شناخته شدن ،انصاف ،نوآوری ،خودمختاری ،اعتماد ،انسجام و فشار رواني
(کويیز و دی کوتیس ،)5775 ،5سبک رهبری ،توانمندسازی و کیفیت وضعیت رواني (مارتین و بوش ،)2112 ،وضعیت عاطفي
1koys, d. j., &decotiis, t. a.
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و فشار ناشي از استرسهای رواني (بريف و ويس ،)2112 ،هوش هیجاني (کِر ،گاروين ،هیتان و بويل2112 ،5؛ اِمرلینگ و
گلمن2113 ،2؛ گلمن ،)5771 ،3اهداف شخصي (هونتاال ،فلت ،هیوانن و مائونو ،)2153 ،4سبکهای تفکر و ويژگي شخصیتي
قضاوت نگر (هانگ5773 ،1؛ ژوزف2111 ،2؛ ژانگ ،)2111 ،9رضايت شغلي (پرووست ،)2111 ،1انگیزه پیشرفت (ايسوم،7
 ،)2114مهارتهای ارتباطي (اُلو2112 ،51؛ همفل ،گريفیث و ريکسون ،بي تا ،به نقل از قانیني ،)5312 ،پنچ عامل بزرگ
شخصیت (اندرسون2112 ،55؛ تیمرمن5779 ،52؛ جاج ،بونو ،ايلیز و ورنر2112 ،53؛ باريک ،مونت و جاج2115 ،54؛ جاج و
بونو2111 ،51؛ باريک و جاج ،)2115 ،52میل به خودشکوفايي (کالين )5771 ،59تأکید شده است
با توجه به آنکه قلمرو موضوعي اين تحقیق به سازمانهای نظامي مرتبط ميشود ،الزم است که اشاره مختصری نسبت به
پیشینه اين بحث در سطح سازمانهای نظامي نیز صورت گیرد .الزم به ذکر است در حوزه روانشناسي نظامي ،آموزش و تعلیم
و تربیت در سازمانهای نظامي ،فرماندهي و مديريت نظامي تحقیق خاصي در اين زمینه گزارش نشده است .با اين حال،
مطالعات و پژوهشها در اين حوزه بر مواردی نظیر فرآيند جامعهپذيری ،روابط مديران آموزشي با ساير گروههای اجتماعي و
جامعه ،خصوصیات شخصیتي ،تعهد شغلي و میزان سازگاری و انطباق فرد با محیطهای آموزشي (کافوريو ،)2112 ،51عوامل
ذهني -ادراکي ،تخصصي -حرفهای ،فرهنگ سازماني و امکانات و دستورالعملهای جامع ابالغي (اوری هوس،)2117 ،57
الگوهای تفکر قالبي ،مفهوم خود و نقشههای ذهني ،عقايد ،باورها ،جهانبینيها ،مهارتهای روانشناختي و ذهنآگاهي
(کیرکي ،)2117 ،21مهارتهای تعامل اجتماعي ،خودکارآمدی و هوش فرهنگي (کیتس ،)2151 ،25ويژگيهای شخصیتي و
رواني ،استعدادها و فرصتهای شغلي و استخدامي در زمان جذب و آموزش (سورونا ،)2155 ،22آسیبهای رواني به عنوان
عوامل کاهنده کارآمدی (تیلر و اسکاتز ،)2155 ،23انگیزههای شناختي -رواني ،سازمان نیازها ،اعتماد به نفس ،هدفمندی،
قدرت ايگو (بای و دونگ ،)2155 ،24سالمت رواني (سوپا و ساندروزارديني ،)2155 ،21ويژگيهای تیپ شخصیتي  Dو مهار
اجتماعي (مومرستیج ،دنولت ،کاوالر ،گیوزی و ورمتن ،) 2155 ،22ساختار ذهني و رواني افراد ،ادراک و شیوه های درک کردن
و شیوه طرحريزی (جونز ،کانورز ،موسي ،هیات ،هانسن و اندسلي )2155 ،29تأکید دارند.
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همچنین ،برخي از پژوهشها با مطالعه وضعیت زندگي خانوادههای کارکنان نیروهای مسلح ،مشخص ساختهاند که نهاد
خانواده و پوياييهای درون آن نظیر کیفیت روابط میان اعضای خانواده ،حمايت اجتماعي آنها ،آگاهي خانواده از منابع
استرسزای شغلي فرد نظامي ،شیوههای فرزندپروری ،استرسهای اوايل زندگي در پیشرفت و رشد شغلي فرد نظامي مؤثر
هستند (ماهولمس2152 ،؛ به نقل از ماستن.)2153 ،5
پژوهشهای ديگری نیز وجود دارند که نشان ميدهد يادگیری تیمي مؤلفه ديگری است که در سازمانهای آموزشي وابسته به
نهادهای نظامي در عملکرد و کارآمدی افراد مؤثر است .يادگیری تیمي بر پرورش تعامل کارآمد ،هماهنگي ،انطباق مداوم با
محیط ،تشخیص صحیح و خطا (بل و همکاران2152 ،؛ کاستوپالس و همکاران2155 ،؛ به نقل از ويست ريتن ،کینت و
دوچي )2153 ،2و اصالح و تقويت مدلهای ذهني تفکر و ساختارهای روانشناختي (ويست ريتن ،کینت و دوچي)2153 ،
تأکید دارد و ميتواند عملکرد مؤثر و کارآمدی کارکنان در محیطهای نظامي را باال ببرد .با اين حال ،پژوهشها نشان ميدهند
که در محیط های آموزشي نظامي هماهنگ کردن اقدامات ،جلوگیری از اشتباهات ،اثربخشي واحدهای تیمي و دستیابي به
عملکرد باال ،بر پايه يادگیری تیمي و الزامات روانشناختي آن است (يامارينو ،مامفورد ،کانلي و ديوني2151 ،3؛ کارون ،مارتین
و الفید2152 ،4؛ شافلر ،پاوالس و ساالس2152 ،1؛ کوزالوسکي و چائو.)2152 ،2
مرور پژوهشها و ادبیات نظری نشان ميدهد که عوامل روانشناختي تأثیر بسزايي در افزايش برخي از مفاهیم موجود در
مديريت ،خصوصاً کارآمدی دارد .اما از يک سو ،عوامل مورد بررسي اغلب مواردی را شامل ميشوند که سازههای عمومي در
روانشناسي و يا مفاهیم موضوعي نظیر هوش هیجاني 9يا رضايت شغلي ،1هستند .در حالي که هسته اصلي اين تأکیدها
تواناييهای شناختي و انگیزشي -هیجاني بودهاند ،اما نتوانستهاند به دقت و صراحت اين عوامل را شناسايي و بررسي نمايند .به
گونهای که در اين پژوهشها اين عوامل مغفول ماندهاند .از سوی ديگر ،آنچه که اذهان را متوجه اينگونه سازههای روان-
شناختي ميکند ،اين پرسش مسئولین و مديران راهبردی و سطح يک سازمانها است که چرا عليرغم وجود امکانات ،منابع
مالي ،اختیارات ،آموزشهای ضمن خدمت و محیط کاری مشابه ،شرايط يکسان ارتقاء ،تجارب شغلي يکسان و اجرای دورههای
تعالي و توانمندسازی برخي از مديران موفقتر و کارآمدتر بودهاند ،در حالي که در همان موقعیت ،شخص ديگری کارنامه
ناموفقي را برای خود و واحد تحت امرش رقم ميزند؟ آيا کارآمدی ريشه در تواناييهای شناختي ،انگیزشي -هیجاني و ساير
عوامل روانشناختي و ويژگيهای فردی اشخاص دارد؟ مديران آموزشي کارآمد در يک سازمان نظامي-آموزشي چگونه افرادی
هستند؟ همچنین بايد گفت که تاکنون هیچ پژوهشي در زمینه سازمانهای نظامي و کارآمدی مديران آموزشي و حتي مديران
عام آنها در سطح ملي در پايگاههای علمي و مجالت مرتبط با اين حوزه گزارش نشده است .با توجه به مباحث فوق ،پژوهش
حاضر با هدف شناسايي تواناييهای شناختي و انگیزشي -هیجاني مؤثر بر افزايش کارآمدی مديران آموزشي در بافت يک
سازمان نظامي انجام گرفت .به عبارت ديگر مسئله اصلي اين پژوهش اين بود که تواناييهای شناختي و انگیزشي و هیجاني
مؤثر بر کارآمدی مديران آموزشي در يک بافت نظامي کدامند؟
اين پژوهش را ميتوان بر مبنای هدف از نوع پژوهشهای توسعهای و کاربردی به شمار آورد ،روش اين پژوهش از نظر ماهیت،
کیفي است .جامعه آماری اين پژوهش شامل الف) صاحبنظران و خُبرگان و ب) مديران آموزشي در يک دانشگاه سازماني
است .روش نمونهگیری نیز بهصورت هدفمند است .معیار انتخاب اعضای نمونه ،شامل تجربه خدمت در واحدهای آموزشي
حداقل به میزان  51سال سابقه خدمت؛ حداقل پنج سال سابقه کار در مشاغل و پستهای مديريت آموزشي؛ میزان تحصیالت:
حداقل دارای مدرک کارشناسي ارشد در رشتههای مرتبط با موضوع تحقیق؛ داشتن تألیف مقاله ،کتاب يا هدايت و تدوين
1masten, a. s.
2Veestraeten, m. kyndt, e., &dochy, f.
3Yammarino, F. J., Mumford, M. D., Connelly, M. S., & Dionne, S. D.
4Carron, A. V., Martin, L. J., &Laughead, T. M.
5Shuffler, M. L., Pavlas, D., & Salas, E.
6Kozlowski, S. W. J., & Chao, G. T.
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پايان نامه و رساله در موضوعات مرتبط است .حجم نمونه ،بر اساس نمونهگیری هدفمند و مبتني بر معیار اشباع نظری است.
استفاده از نمونهگیری هدفمند اين اطمینان را به وجود ميآورد که دادهها از افراد کلیدی مطلع جمعآوری ميشوند .اشباع
نظری هم معیاری است که تعیین ميکند تا چه وقت بايد به روند گردآوری دادهها ادامه داد .در واقع نمونهگیری و گردآوری
دادهها هنگامي به پايان ميرسد که ديگر يافته جديدی از دادههای گردآوری شده حاصل نگردد.
ابزار گرداوری دادهها
برای شناسايي اصليترين تواناييهای شناختي و انگیزشي-هیجاني مؤثر بر کارآمدی مديران آموزشي ،با در نظر گرفتن بافت و
فرهنگ حاکم بر دانشگاه سازماني مورد مطالعه از يک سو و ادبیات نظری و پیشینه پژوهشي در اين زمینه از سوی ديگر ،از
مصاحبه استفاده گرديد .از اين رو ،محورهای مصاحبه بر مبنای مفهوم تواناييهای شناختي و تواناييهای انگیزشي-هیجاني در
مديران آموزشي ،مشخص شد .تالش محقق در انجام مصاحبه بر اين بود تا با يک سؤال کلي مصاحبه را شروع و در ادامه
متناسب با اظهارات شخص مصاحبهشونده سؤاالت بعدی را با محوريت شناسايي تواناييهای فوقالذکر ارائه نمايد.
همچنین ،تالش شد تا محتوای سؤاالت مصاحبه بهگونهای باشد که بتواند تواناييهای شناختي و انگیزشي-هیجاني را تا آنجا
که اشباع حاصل شود ،احصاء نمايد .محقق بر اساس ادبیات نظری ،يافتههای علمي تحقیقات قبلي ،تجارب و مشاهدات خود و
اخذ نظرات متخصصان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت به تدوين محورهای مصاحبه پرداخت .محورهای اصلي مصاحبه
شامل نشانگرهای برخي از سازههای روانشناختي مرتبط با موضوع پژوهش حاضر که به نظر محقق گمان ميرفت ،به نحوی
در کارآمدی مديران آموزشي مؤثر باشند ،بود.
روش تجزيه و تحلیل دادهها
دادههای حاصل از اجرای مصاحبه با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .برای اين منظور ،با
بهرهگیری از روش گالزر و اشتراوس ( ،)5777برای مقايسه ثابت و همچنین استفاده از توصیههای مايلز و هوبرمن ( 5774به
نقل از دانايي فرد و مظفری ،)5319 ،برای کدگذاری دادههای کیفي ،تمام فرآيندهای توصیفشده توسط مشارکتکنندگان در
مصاحبه که مرتبط با تالشهای آنها برای کارآمدی آنها در امر مديريت مراکز آموزشي است ،شناسايي و طبقهبندی شدند.
اين فرآيند چندبار تکرار شد .نخست ،متون پیاده شده مصاحبهها خوانده شد تا درکي کلي از پاسخهای مصاحبهشوندگان به
دست آيد .کنار هر خط يا پاراگراف حاشیهنويسي شد تا کدگذاری اولیه انجام گیرد .از اين کدهای اولیه يک مقولهبندی
عمومي برای پاسخهای مشارکتکننده صورت گرفت.
سپس با مرتب کردن گروهبندی اولیه ،بر حسب مقولهها و زيرمقولههای عیني ،مضامین شناسايي گرديدند .لذا گروهبندی انجام
شد و شباهت پاسخها و تعداد پاسخها نشان داده شدند .در ادامه متن مصاحبهها و حاشیهنويسيها بازخواني شده و تالش
گرديد تا عبارات تکراری و مطالب غیرمنتظره جستجو شوند تا در صورت امکان شواهدی غیرمعمول از تجارب مشارکت-
کنندگان پیدا شود .در نهايت پاسخها بر اساس مضامین اولیه طبقهبندی نهايي شدند .در مرحله بعدی تحلیل ،اين مضامین
دوباره مرور گرديدند تا میزان هماهنگي آنها با نظريهها و يافتههای پژوهشي موجود و يا چگونگي کمک آنها به درک
تواناييهای شناختي و انگیزشي-هیجاني مؤثر در کارآمدی مديران مشخص شود .اين کار بر اساس دو معیار انجام شد؛ اول ،آيا
اين اطالعات نظريه شکلگرفته محقق تا آن مرحله از تحقیق را در مورد تواناييهای شناختي و انگیزشي-هیجاني مؤثر در
کارآمدی مديران آموزشي ،تأيید ميکنند؟ دوم ،آيا در مورد تفسیر و گفتههای مشارکتکنندگان از تواناييهای مذکور ،بینش
تازهای را ارائه ميدهند؟ در اين مرحله و بر اساس معیارهای بیانشده در صورت لزوم مضامین اولیه مجدداً نامگذاری شدند.
سرانجام پاسخها دوباره خوانده شدند و در يکي از مقولهها قرار گرفتند .اين روش به محقق کمک کرد تا از مناسب بودن گروه-
بندیها اطمینان حاصل نمايد .همچنین ،برای اعتباريابي نتايج به دست آمده از مرحله کیفي ،اين فرآيند به وسیله فرد
متخصص ديگر هم تکرار گرديد .مقولهبندیهای صورت گرفته محقق با فرد متخصص دوم (که دقیقاً همان فرآيند را تکرار
کرده بود) مقايسه و نهاييسازی شد .در اين مرحله میزان شباهت کدگذاریها  %11موارد را شامل شد .سپس برای تأيید
دادههای استخراجشده ،از روش دلفي استفاده شد .به اين معنا که کدگذاریهای محوری و باز (مقولهبندیهای اصلي و فرعي)
انجامشده توسط محقق برای تأيید نهايي به مصاحبهشوندگان (که همگي جزو صاحبنظران و خبرگان حوزه تعلیم و تربیت
9
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دانشگاه سازماني مورد مطالعه بودند) بازگردانده و از آنها خواسته شد تا مواردی را که مبین و دال بر تواناييهای شناختي و
انگیزشي-هیجاني هستند را تعیین کنند .محقق در نهايت برای تعیین ماندگاری کدهای باز در لیست نتايج تحقیق از آزمون
ناپارامتريک آزمون دوجملهای ( )binomial testاستفاده کرد.
فرآيند تحلیل محتوا:
در اين پژوهش برای تحلیل مصاحبهها از روش تحلیل محتوا استفاده شد .تحلیل محتوا ،فرآيند درک ،تفسیر و مفهومسازی
معاني دروني دادهها است .لذا در تحلیل محتوا ،هدف روشن ساختن واژهها و مفاهیم بکار رفته توسط مصاحبهشونده و سپس
مقولهبندی ،طبقهبندی و رتبهبندی آنها است .هومن ( )5311مينويسد“ :روش تحلیل محتوا موقعي بکار ميرود که بخواهید
يک نوشته يا گفته ای را که ضبط شده از لحاظ رخداد و تعداد تکرار مقولهها يا پیشامدهای خاص ،نظرات يا رفتارهای
مصاحبهشونده تحلیل کنید ” (صص .)549
نويسندگان و پژوهشگران مختلف مراحل متفاوتي را برای تحلیل محتوا ارائه نمودهاند .هومن ( )5311فرآيند تحلیل محتوا را
شامل چهار مرحله «تدوين سؤالها ،فرضیهها و يا اهداف پژوهش»« ،مقولهبندی»« ،طبقهبندی مقولهها» و «انتخاب واحد
تحلیل» ميداند .در همین زمینه بورگ و گال )5314( 5تحلیل محتوا را شامل شش مرحله «شناسايي اسناد مربوط به
پژوهش»« ،تدوين سؤالها ،فرضیهها و اهداف پژوهش»« ،انتخاب نمونهای از اسناد»« ،تدوين روش مقولهبندی»« ،شمارش
فراواني هر مقوله» و «تفسیر نتايج» ميداند .دالور ( )5392نیز تحلیل محتوا را شامل چهار مرحله «تدوين سؤالها ،فرضیهها و
يا اهداف پژوهش»« ،انتخاب منابع»« ،انتخاب واحد تحلیل» و «کدگذاری» ميداند.
در اين پژوهش با توجه به آنکه هدف تحلیل مصاحبههای انجامشده بود ،با تلفیق مراحل مطرحشده توسط نويسندگان مذکور
يک فرآيند چهار مرحله شامل مراحل «انتخاب واحد تحلیل»« ،مقولهبندی»« ،شمارش فراواني هر مقوله» و «تفسیر نتايج»
برای تحلیل محتوای مصاحبهها استفاده شد .باردن )5394( 2سه مرحله اول را تحت عنوان رمز (کد) گذاری دستهبندی کرده
و مينويسد“ :رمزگذاری جرياني است که به وسیله آن دادههای خام متن بهطور منظم تغییر دادهشده و در واحدهايي که
بتوانند خصوصیات کامالً مناسب محتوا را بهطور دقیق توصیف کنند ،گردآوری ميشود ” (ص  .)551پس از پیادهسازی
مصاحبهها جهت رمزگذاری دادهها ،متن مصاحبه ها چندين بار مورد مطالعه قرار گرفته و فرآيند رمزگذاری سطح اول با
شناسايي و پررنگ کردن کلمات ،جمالت ،پاراگرافها و مضمونهای واحد تحلیل آغاز شد.
الف) انتخاب واحد تحلیل:
واحد تحلیل در واقع واحد سنجش در روش تحلیل محتوا است .واحد تحلیل ميتواند شامل کلمه ،نماد ،جمله ،عبارت،
مضمون و شخصیتها باشد .در اين پژوهش به منظور حفظ انسجام دادههای حاصل از مصاحبهها ،واحد تحلیل در اولین
مرحله شخصیتها (گروههای مصاحبهشونده ،شامل خبرگان علمي و مديران و فرماندهان آموزشي) بود .لذا مصاحبههای
انجامشده بر اساس گروههای مصاحبهشونده ساماندهي و تحلیل شد و سپس عوامل روانشناختي (تواناييهای شناختي و
انگیزشي-هیجاني) مؤثر بر کارآمدی به دست آمده ،مقولهبندی شد .الزم به ذکر است که به منظور شناسايي مقولههای مورد
نظر در متن مصاحبه ها ،هر جا نکته قابل توجهي وجود داشته ،در زير واژه يا مفهوم مورد نظر خط کشیده شده و مقولههای
فرعي در پايان هر واحد تحلیل در داخل نماد ][ قرار داده شد.
ب) مقولهبندی:
مهمترين بخش تحلیل محتوا که بیانگر تواناييهای پژوهشگر است ،ساختن مقولههای اصلي و فرعي است .مقولهها در واقع
«متغیرهای پژوهش» هستند .مقولهها موضوعها يا طبقاتي هستند که گروهي از عناصر را زير يک عنوان جمع ميکنند .علت
اين گردآوری وجود خصوصیات مشترک در بین عناصر مذکور است .طبقهبندی (تعیین مقولهها) دادههای کیفي ميتواند قبل
(روش قیاسي) يا بعد از مشخص شدن واحدهای تحلیل (روش استقرايي) صورت گیرد .در روش قیاسي ابتدا مقوالت اصلي و
کالن بر اساس اهداف و فرضیات پژوهش تعريف و مشخص شده و سپس دادههای کیفي بر اساس محتوا و نزديکي آنها با
1Gall,M,D. &Borg,W,R.&Gall,J,P.
2Barden

1

شماره  51زمستان 79

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي

مقوالت تعريفشده در طبقهبندیها و گروهبندیهای مربوط به هر مقوله قرار ميگیرند و سپس تحلیل ميشوند .اما در روش
استقرايي بر اساس دادههای جمعآوریشده ابتدا واحدهای تحلیل انتخاب و سپس مقولهها تدوين ميگردند.
الزم به توضیح است که در پژوهش حاضر برای طبقهبندی مقولههای اصلي از روش قیاسي و برای ساخت مقوالت فرعي
مناسب در برخي موارد کلمات ،جمالت و عبارات مصاحبهشوندگان ،عیناً به عنوان يک مقوله فرعي (يک مؤلفه شناختي و يا
انگیزشي-هیجاني) شناسايي و مورد بهرهبرداری قرار گرفت و در پارهای از موارد نیز مضمونهای مطرحشده توسط
مصاحبهشوندگان با مفاهیم مناسب و شناختهشده در حوزه عوامل روانشناختي کارآمدی جايگزين گرديد.
ج) شمارش مقولهها:
قاعده شمارشي که بیشترين کاربرد را در روش تحلیل محتوا دارد ،بسامد و فراواني است که نشاندهنده میزان تکرار مقولهها
در متن مورد نظر است .در تحلیل بسامدی استنباط نهايي روی موادی که دوبارهسازی شدهاند ،انجام ميشود .در اين روش
پس از انتخاب مقولهبندی اين مقولهها شمرده مي شوند .در اين پژوهش نیز از بسامد (فراواني) برای شمارش مقولههای فرعي
استفاده شد.
د) طبقهبندی مقولههای اصلي:
در پژوهش حاضر برای طبقهبندی مقولههای اصلي از روش قیاسي استفاده شد .به همین منظور  2مقوله اصلي شامل توانايي-
های شناختي و تواناييهای انگیزشي-هیجاني که بعضاً در مرحله اول پژوهش (بررسي ادبیات) به دست آمده بود ،از طريق
پرسشنامهای در اختیار مصاحبهشوندگان قرار گرفته و از آنان خواسته شد در مورد آن اظهار نظر نمايند .دادههای حاصل از
پرسشنامه با استفاده از آزمون دوجملهای تحلیل و نتايج آن ارائه شده است.
ه) واحدهای ضبط و مقولههای استخراجشده از آنها که در جدول شماره  2نتايج اين فرآيند ذکر شده است.
یافتههای تحقیق

دادههای پژوهش حاضر که با روش تحلیل محتوا احصاء گرديد ،شامل دادههای کیفي است .گردآوری دادههای کیفي اين
پژوهش با دو روش مصاحبه و توافق جمعي (روش دلفي) صورت گرفت .گردآوری اين دادهها در مرحله اول از طريق مصاحبه
با دو گروه خبرگان و مديران آموزشي بود و در مجموع به مدت  22ساعت اجرا شد .زمان هر مصاحبه بین  21-21دقیقه
متغیر بود و فقط در چند مورد محدود با توافق مصاحبهشوندگان مدتزمان مصاحبه بیش از مدت مذکور به طول انجامید.
روش مورد استفاده برای انجام مصاحبه ها در اين پژوهش ،روش مصاحبه عمیق بود .در اين پژوهش با توجه به آنکه هدف
تحلیل مصاحبههای انجامشده بود ،يک فرآيند چهار مرحلهای شامل مراحل «انتخاب واحد تحلیل»« ،مقولهبندی»« ،شمارش
فراواني هر مقوله» و «تفسیر نتايج» برای تحلیل محتوای مصاحبهها استفاده شد .باردن( 5به نقل از آشتیاني و يمني دوزی
سرخابي )5394 ،سه مرحله اول را تحت عنوان رمز (کد) گذاری دستهبندی کرده و مينويسد“ :رمزگذاری جرياني است که به
وسیله آن دادههای خام متن ،بهطور منظم تغییر داده شده و در واحدهايي که بتوانند خصوصیات کامالً مناسب محتوا را بهطور
دقیق توصیف کنند ،گردآوری ميشود ” (ص  .)551در نهايت و با توجه به شیوه تحلیل فوق نتايج تحلیل محتوا در قالب
جدول شماره  2ارائه گرديده است.
در ابتدا ويژگيهای جمعیتشناختي نمونه اين بخش آورده شده است و سپس فرآيند گردآوری دادهها و نهايتاً تحلیل دادههای
کیفي (تحلیل محتوا) ذکر گرديده است .مجموعاً  54نفر از صاحب نظران و مديران آموزشي کارآمد مورد مصاحبه قرار گرفتند
که  2مصاحبه از صاحبنظران و  1مصاحبه نیز از مديران آموزشي کارآمد به عمل آمد .ويژگيهای جمعیت شناختي اين افراد
در جدول شماره  5-4آمده است.

1Barden
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جدول ( )1ویژگیهای جمعیتشناختی افراد نمونه تحقیق

5

هیئتعلمي

دکتری

31

سنجش افکار

استاديار

47

مدير کارآمد

2

هیئتعلمي

دکتری

32

روانشناسي بالیني

دانشیار

11

مدير کارآمد

3

هیئتعلمي

دکتری

21

مديريت

استاديار

12

مدير کارآمد

4

مدير ستاد

کارشناسي ارشد

24

مهندسي برق

-----

47

مدير کارآمد

1

هیئتعلمي

دکتری

21

مديريت آموزشي

استاديار

11

مدير کارآمد

2

هیئتعلمي

دکتری

31

مديريت آموزش عالي

استاديار

21

صاحبنظر

9

هیئتعلمي

دکتری

39

روانشناسي

دانشیار

11

صاحبنظر

1

هیئتعلمي

دکتری

علوم دفاعي

استاديار

13

صاحبنظر

7

هیئتعلمي

دکتری

32

مديريت

دانشیار

24

صاحبنظر

51

مدرس

دانشجوی دکتری

21

مديريت آموزشي

مربي

49

مدير کارآمد

55

مدير ستاد

دکتری

21

مطالعات بینالملل

-----

42

مدير کارآمد

52

هیئتعلمي

دکتری

31

روانشناسي

استاديار

41

صاحبنظر

53

مدير ستاد

دکتری

29

مديريت آموزشي

مربي

41

مدير کارآمد

54

هیئتعلمي

دکتری

39

علوم تربیتي

دانشیار

11

صاحبنظر

رديف

شغل

سطح تحصیالت

سابقه کار

رشته تحصیلي

رتبه علمي

سن

گروه نمونه

همانطور که در جدول شماره  5مشاهده ميشود همه اعضای گروه نمونه به جز  2مورد دارای دکتری تخصصي بوده 5 ،نفر
دارای مدرک کارشناسي ارشد و  5نفر هم دانشجوی دکتری تخصصي است 3 .نفر از اعضای نمونه از واحد ستادی سازمان
نظامي مورد مطالعه بوده و  55نفر هم از واحدهای صفي (مجتمعهای آموزشي و دانشگاهي) بودهاند .کمترين سابقه کار 24
سال و بیشترين سابقه کار  39سال است .میانگین سني سابقه کار هم  31/25سال بوده است .اين عدد برای میانگین سني
مصاحبهشوندگان  12/19ميباشد .پراکندگي گروه نمونه در مؤلفه رتبه علمي نیز در نمودار  5-4آمده است.

شکل ( )1پراکندگی اعضای نمونه کیفی در ویژگی جمعیت شناختی رتبه علمی

بر اساس نمودار فوق ،رتبه علمي استادياری با فراواني  2نفر بیشترين تعداد را در بین افراد مصاحبهشونده را داشته و بعد از آن
رتبه علمي دانشیاری با فراواني  4بیشترين تعداد را به خود اختصاص داده است .تعداد  2نفر از افراد گروه نمونه نیز حائز رتبه
علمي مربي بوده و  2نفر نیز با توجه به اينکه شاغل در دانشگاه و عضو هیئتعلمي نبودند ،بالتبع رتبه علمي در مورد آنها
مصداق نداشته است.
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شکل ( )2پراکندگی اعضای نمونه کیفی در ویژگی جمعیتشناختی میزان تحصیالت

بر اساس نمودار فوق ،افرادی که دارای مدرک کارداني و کارشناسي هستند در گروه نمونه حضور نداشتند و از  54نفر حجم
نمونه کیفي 52 ،نفر دارای مدرک دکتری و  2نفر دارای مدرک کارشناسي ارشد بودند.

5
4
- 2

سال

-

سال

-

سال

3
2
1
0
س مصا به شوندگان

شکل ( )3پراکندگی اعضای نمونه کیفی در ویژگی جمعیتشناختی س

بر اساس نمودار فوق ،جوانترين فرد گروه نمونه کیفي  42سال و مسنترين فرد  24سال سن داشتند .از اين رو ،سنین بین
 42سال تا  24سال به سه دوره سِني  1ساله تقسیم شده است .در بازه سني  42تا  41سال  1نفر 47 ،تا  12نیز  1نفر و
نهايتاً در بازه سِني  19تا  24سال  4نفر قرار داشتند.
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شکل ( ) پراکندگی اعضای نمونه کیفی در ویژگی جمعیتشناختی سابقه خدمتی

بر اساس نمودار فوق ،در بازه خدمتي  51سال اول و  51سال دوم فردی در گروه نمونه حضور نداشته است .در بازه خدمتي
 51سال سوم  7نفر و در بازه خدمتي  51سال چهارم  1نفر در گروه نمونه کیفي حضور داشتند.
جدول ( )1نتایج تحلیل دادههای کیفی
مقوله اصلي

مقوله فرعي

مفاهیم و عبارات مهم

تفکر انتقادی

 .5فرد بین احساسات و منطق ميتواند تفاوت قائل شود.
 .2عالمانه بحث ميکند و تحمل افکار مخالف را داشته باشد.
 .3آگاهي دارد که نتیجهگیریهای وی قطعیت ندارد و احتمالي است.
 .4در مباحث و مذاکرات از تعصب به دور است.
 .1بتواند نقد و نقدورزی داشته باشد.
 .2روحیه پذيرش ديدگاههای مخالف را دارد و اين کار وی را به چارچوبهای باالتر
ميرساند

تفکر سیستمي

 .5فرد بايد از تفکر راهبردی برخوردار باشد.
 .2توان برنامهريزی داشته باشد.
 .3قدرت تجزيه و تحلیل مسائل در وی باال است.
 .4بازخورد گیری و بازخورد دهي در اين فرد باال است.
 .1توانمندی نتیجهگیری از کار و ذهنیتهای مختلف را داشته باشد.
 .2عمق شناخت در وی باال است.

خالقیت

 .5فردی است که شخصیت خالقي دارد.
 .2تولیدکننده يک روش و فکر جديد است.
 .3خلقکننده يک انسان و يک موقعیت جديد است.
 .4خلقکننده يک سبک زندگي جديد و يک رشته مناسبتر است.
 .1فردی است که واجد تفکر خالقانه است.
 .2سبک حل مسئله در وی باال است.
 .9فرد بايد بتواند خالقیت و نوآوری بیشتری داشته باشد.
 .1از تفکر واگرا بهرهمند باشد.
 .7فرد بتواند فرضیهسازی معکوس کند.

عوامل روانشناختي مؤثر
بر کارآمدی مديران
آموزشي
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 .51فرد ميتواند رويههای جاری را بشکند و رويههای جديدی را راه بیندازد.
 .55فرد بر فرايند حل مسئله واقف است.
 .52بايد بتواند از فرصتهای موجود بهترين استفاده را کند و فرصت سازی هم نمايد.
 .53فاندرز و شکلدهنده به سازمان هستند.
منبع کنترل دروني
عوامل روانشناختي
مؤثر بر کارآمدی مديران
آموزشي

ثبات هیجاني

مديريت بر خويشتن

انگیزه

توانايي يادگیری مستمر

خودکارآمدی

خودآگاهي
عوامل روانشناختي
مؤثر بر کارآمدی مديران
آموزشي
خودپنداره مثبت

 .5موفقیت را به جمع نسبت ميدهد.
 .2شکست را به خود و شیوه مديريتيشان نسبت ميدهند.
 .5پرخاشگر نباشد.
 .2تکانشي نباشد.
 .3هیجان پذير نباشد.
 .4فردی است که افسردگي ندارد.
 .1بلوغ عاطفي داشته باشد.
 .5خودکنترلي داشته باشد.
 .2فرد مسلط بر خود است.
 .3توان خودتنظیمي و مديريت خود در وی باال است.
 .4خودشناسي اين فرد باال است.
 .1اين فرد ميتواند بین خود واقعي و خود ايده آلش پل بزند.
 .2از نیازها ،آرزوها ،خواستها و ارزشهايش آگاهي دارد.
 .5انگیزه دروني وی باال است.
 .2نگرش مثبت به کار يا همان انگیزش شغلي وی برانگیزاننده وی است.
 .3اقدامات انگیزشي که برانگیزاننده حس مثبت در کار است ،انجام ميدهد.
 .4کارکنان را تشويق ميکند.
 .1آدم مشتاقي در کار است و تمايل به وقت گذاشتن دارد.
 .2اينکه کاری انجام دهد که مؤثر واقع شود اين عامل انگیزش دروني وی است.
 . 9مدير بايد خودش به رشد ،پیشرفت ،توسعه ،توسعه دادن و شايستگيها برسد و
برايش مهم باشد.
 .1انگیزه وی بايد جزو انگیزههای باالی وی باشد تا رشد کند.
 .7گرايش و تمايل رسیدن به خودشکوفايي خودش انگیزه دروني ايجاد ميکند.
 .51انگیزه کار و تالش در وی زياد است.
 .55ارزشهای دروني وی انگیزه را به وجود ميآورد.
 .5فرد عالقهمند به يادگیری است.
 .2برای همکاران و ديگران فضای يادگیری بیشتر را فراهم ميکند.
 .3اگر مدير آموزشي را بتراشي چیزی جز يادگیرندگي و ياددهندگي باقي نميماند.
 .4اصالً هويت يک مدير آموزشي به يادگیری و ياددهندگي وی است.
 .5فرد احساس ميکند و معتقد است که ميتواند کار بهه او محهول شهده را بها موفقیهت
انجام دهد.
 .2فرد يقین دارد بیشتر از عهده فالن کار برميآيد.
 .3فرد معتقد است که من ميتوانم از عهده اين کار بهطور موفقیتآمیز بربیايم.
 .4تجربیات موفق قبلي مدير باعث احساس ارزشمندی وی ميشود.
 .1فرد احساس ميکند که به نحوی نقشآفرين است و احساس مفید بودن دارد.
 .5آگاهي فرد از خود و حاالت درونياش باال است.
 .2فرد آگاهي سیال (در هر زمان و مکان) بااليي نسبت به خود و محیطش دارد.
 .3از ضعفهای رفتار خود آگاه است و درصدد اصالح آن است.
 .4فرد خودآگاه توجه بیشتری به خود دارد.
 .1ويژگيهای اخالقي و رفتاری خود را راحت برای ديگران توصیف ميکند.
 .5فرد تصويرپردازی ذهني خوبي از خود دارد و ميتواند تصوير مثبت از خودش بسازد.
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 .2فرد تصوير خوبي از خود در ذهن ديگران ايجاد کرده است.
 .3در مدير آموزشي تصويرپردازی ذهني مثبت از خود و در ديگران بايد بیشتر باشد.
 .4فرد قادر است خودش را در نظر ديگران خوب جلوه دهد.
 .1تصور از خود فرد مثبت است.
 .2خودپنداره آنها قوی و مثبتتر است.
 .9انگاره خود توانمند بیني در وی قوی است.
 .1فرد ميگويد اگر در اين حوزهها کاری به من بدهید تمام است ،مطمئن باشید که
انجامشده است.
همدلي

تفکر راهبردی

توانايي پیشبیني محیط آينده را دارند.
بینش قوی و بااليي از فرصتها و تهديدهای پیش رو دارند.
برنامههای آنها بلندمدت است.
مفهومي هستند در مقابل عیني بودن.
جامعنگری در مقابل جزئينگری را دارند.

تفکر تحلیلي

فرد مشکل را ميتواند به اجزای سازندهاش تقسیم کند.
تا حد امکان موضوعات را به اجزای کوچکتر تجزيه ميکنند.
تمرکز به درون پديدهها دارند و از اين طريق دانش الزم را کسب ميکنند.

ايمان

تفکر واگرا

عوامل روانشناختي
مؤثر بر کارآمدی مديران
آموزشي

 .5ديگران را بفهمد و درکشان کند.
 .2قدرت همدلي با ديگران را داشته باشد.
 .3همدلي يعني برخوردی خارج از قوانین آموزشي با فراگیران داشته باشد.
 .4اهل گذشت باشد.
 .1درک متقابل همکاران و کارکنان و فهم آنها وجود دارد.

افراد کارآمد باور قلبي ديني با اعمال و کارهای خود دارند.
نسبت به راه و عملکرد خود اطمینان راسخي دارنهد و از چیهزی در مسهیر حرکهت خهود
ترسي ندارند.
اين افراد از شناخت و معرفت عمیقي نسبت به مسائل برخوردار هستند.
فردی است که اعتقاد دارد برای مسائل يک جواب قطعي وجود ندارد.
بر خالف عادات و رسوم جامعه ،به دنبال موارد جديد و بکری هستند.
خالق هستند.
دنبال راهحلهای جديد برای مشکالت بشر ميگردند.

راهبردهای مقابلهای مسئله
مدار

 .5راهبرد مسئله مداری مهم است.
 .2بايد مسئله را بشناسد.
 . 3بايد به جای دور زدن مشکل و يا فرار از آن و ناديده گرفتنش ،مشکل را شناخته و
بهصورت منطقي حلش کند.

هويت توفیق

 .5هويت وی بر اساس تجارب موفق وی شکل گرفته است.
 .2از تجارب موفق قبلي انگیزه ميگیرد و احساس ارزش ميکند.
 .3خود را بر اساس همان تجارب موفق ارزشگذاری ميکند و به ديگران معرفي ميکند.
 .4هويتش طوری است که همیشه خودش را فرد کارآمد و موفقي ميداند.

جدول ( )2فراوانی مقولههای مرتبط با تواناییهای شناختی به تفکیک گروههای مصا بهشونده
مقوله اصلي

تواناييهای
شناختي

خبرگان

مقوله فرعي

کل

مديران

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

تفکر واگرا

1

51/91

3

1/27

1

55/22

منبع کنترل دروني

3

51/91

3

53/14

2

53/71
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تفکر سیستمي

1

1

5

4/34

5

2/32

خالقیت

1

22/35

1

25/93

51

23/21

راهبردهای مقابلهای

1

1

5

4/34

5

2/32

ايمان

1

1

5

4/34

5

2/32

تفکر انتقادی

5

1/22

5

4/34

2

4/21

خودکارآمدی

5

1/22

2

1/27

3

2/79

توانايي يادگیر مستمر

1

1

2

1/27

2

4/21

تفکر تحلیلي

5

1/22

1

1

5

2/32

تفکر راهبردی

3

51/91

4

59/37

9

52/29

بر اساس جدول فوق ،مقولههايي نظیر خالقیت ،تفکر راهبردی ،منبع کنترل دروني ،تفکر واگرا ،خودکارآمدی و تفکر خالقانه،
توانايي يادگیری مستمر ،تفکر انتقادی به ترتیب بیشترين فراواني را بر اساس نظر خبرگان و مديران کارآمد داشتهاند .تفکر
سیستمي ،راهبردهای مقابلهای مسئله مدار ،ايمان و تفکر تحلیلي با فراواني  5کمترين فراواني را دارند.

شکل ( ) مقایسه دیدگاه خبرگان و مدیران کارآمد در مورد مقوالت شناختی

بر اساس نمودار فوق ،در مقولهها ی منبع کنترل دروني ،خالقیت و تفکر انتقادی ديدگاه خبرگان و مديران کارآمد يکسان است
و اين مقولهها به يک اندازه مورد تأکید اين دو گروه قرار گرفته است .با اين حال تفکر راهبردی ،توانايي يادگیری مستمر،
خودکارآمدی ،ايمان ،راهبردهای مقابلهای مسئله مدار ،تفکر سیستمي بیشتر مورد بیان مديران کارآمد بودهاند و مقولههايي
نظیر تفکر واگرا ،تفکر خالقانه و تفکر تحلیلي مورد تأکید خبرگان بودهاند.
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جدول ( )3فراوانی مقولههای مرتبط با توانایی (طبقه انگیزشی -عاطفی) به تفکیک مصا بهشوندگان
مقوله اصلي

مقوله فرعي

تواناييهای
انگیزشي-هیجاني

خبرگان

کل

مديران

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

مديريت بر خويشتن

2

7/12

2

55/55

4

51/21

همدلي

2

7/12

1

1

2

1/52

خودپنداره مثبت

5

4/92

2

55/55

3

9/27

هويت توفیق

4

57/14

4

57/14

1

21/15

ثبات هیجاني

9

33/33

4

57/14

55

21/21

خودآگاهي

5

4/92

5

1/11

2

1/52

انگیزه

4

57/14

1

29/99

7

23/19

بر اساس جدول فوق ،ثبات هیجاني ،انگیزه ،هويت توفیق ،مديريت بر خويشتن ،خودپنداره مثبت و همدلي و خودآگاهي
مقولههايي هستند که به ترتیب نزولي با  2 ،3 ،4 ،1 ،7 ،55و  2بیشترين فراواني را در بین مقولههای انگیزشي -هیجاني
داشتهاند.

شکل ( ) مقایسه دیدگاه خبرگان و مدیران کارآمد در مورد مقوالت انگیزشی -هیجانی

بر اساس نمودار فوق ،در مقولههای مديريت بر خويشتن ،هويت توفیق و خودآگاهي ديدگاه خبرگان و مديران کارآمد يکسان
است و اين مقولهها به يک اندازه مورد تأکید اين دو گروه قرار گرفتهاند .با اين حال انگیزه و خودپنداره مثبت ،بیشتر مورد
بیان مديران کارآمد بودهاست و مقولههايي نظیر همدلي و ثبات هیجاني مورد تأکید خبرگان بودهاست.
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جدول ( ) توزیع فراوانی و تحلیل مقولههای مرتبط با تواناییها به دست آمده از روش دلفی
تواناييها
طبقه

رديف

مقولهها

احتمال
مشاهدهشده

فراواني مقولهها

sig

شناختي
انگیزشي -هیجاني

خیلي زياد

زياد

تا حدودی

کم

خیلي کم

≥3

≤3

5

منبع کنترل دروني

51

3

5

-

-

53

5

1/115

2

تفکر خالقانه

53

5

-

-

-

54

1

1/111

3

تفکر واگرا

3

7

2

-

-

52

2

1/115

4

خالقیت

55

2

5

-

-

53

5

1/111

1

تفکر سیستمي

52

5

5

-

-

53

5

1/111

2

تفکر تحلیلي

51

3

5

-

-

53

5

1/111

9

تفکر انتقادی

9

2

5

-

-

53

5

1/111

1

تفکر راهبردی

51

4

-

-

-

54

1

1/111

7

توانايي يادگیری
مستمر

55

3

-

-

-

54

1

1/111

51

خودکارآمدی

55

3

-

-

-

54

1

1/111

55

ايمان

52

5

5

-

-

53

5

1/115

52

راهبردهای مقابلهای

2

51

2

-

-

52

2

1/114

53

خودپنداره

51

3

5

-

-

53

5

1/115

54

خودآگاهي

52

5

5

-

-

53

5

1/115

51

هويت توفیق

51

3

5

-

-

53

5

1/114

52

ثبات هیجاني

52

2

-

-

-

54

1

1/111
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مديريت بر خويشتن

55

3

-

-

-

54

1

1/111

51

همدلي

51

4

-

-

-

54

1

1/115

بر اساس جدول فوق ،نتايج آزمون دوجملهای نشان ميدهد که تمامي مقولهها در سطح  1/15درصد معنيدار هستند .به اين
معنا که تمامي مقولههای فرعي مرتبط با مقوله اصلي تواناييها در کارآمدی مديران آموزشي بافت نظامي مورد مطالعه از نظر
خبرگان مؤثر هستند .به گونهای که به جز دو مقوله فرعي راهبردهای مقابلهای مسئله مدار و هويت توفیق که در سطح 1/15
معنيدار هستند ،مابقي مقولهها در سطح  1/115معنيدار ميباشند.
بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش با هدف شناسايي تواناييهای شناختي و انگیزشي -هیجاني مؤثر بر کارآمدی مديران آموزشي در يک دانشگاه
سازماني انجام شد .غالب پژوهشهايي که در اين حوزه انجامشده بر اساس رويکرد توصیفي -تحلیلي و مبتني بر مباني نظری و
فلسفي و از نوع پژوهشهای کتابخانهای و يا پژوهشهای کمي ديگر از نوع پیمايشي ،نظرسنجي و همبستگي هستند .پژوهش
حاضر با بهرهگیری از رويکرد کیفي به عنوان رويکردی که ميتواند دادههای اصیل و بکری را در اختیار محقق قرار دهد،
توانست تواناييهايي را شناسايي کند که در واقع نمودی از يک انسان رشديافته ،متعالي و بالنده ،توانمند و شايسته است .اين
تواناييها به  51مؤلفهای اشاره داشتند که پیشتر توسط نظريههای روانشناسي نیز تبیین شده بودند ولي متناسب با اين
نظريهها در حیطههای مشاوره شغلي و يا روانشناسي صنعتي-سازماني مورد پژوهش نبودهاند .اين  51مؤلفه تواناييهای
شناختي و انگیزشي-هیجاني عبارت بودند از :منبع کنترل دروني ،تفکر خالقانه ،تفکر واگرا ،خالقیت ،تفکر سیستمي ،تفکر
تحلیلي ،تفکر انتقادی ،تفکر راهبردی ،توانايي يادگیری مستمر ،خودکارآمدی ،ايمان ،راهبردهای مقابلهای مسئله مدار،
خودپنداره مثبت ،خودآگاهي ،هويت توفیق ،ثبات هیجاني ،مديريت بر خويشتن ،همدلي.
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همانطور که از عنوان مؤلفههای شناساييشده در اين پژوهش بر ميآيد ،طیف وسیعي از عوامل روانشناختي در کارآمدی
مديران ارشد آموزشي مؤثر هستند .از يک سو اين عوامل حول محور عنصر شخصِ مديرِ کارآمد شکل گرفته و ميتوانند از
دامنه درون فردی تا مسئولیتهای اجتماعي شخص مدير را در بر بگیرند .از سوی ديگر هم اين عوامل نشاندهنده ويژگيهای
يک انسان متعالي ،رشد يافته و توانمند در عرصه زندگي شخصي-شغلي است .آنگونه که جو آن سي و ريچارد تي (،2112
ترجمه رحیمیان )5317 ،بیان ميکنند ،جنبه مهم غالب الگوها و مدلهای تربیت رهبری سازماني ،در نظر گرفتن مؤلفهها و
ابعاد آنها به عنوان معیارهای بايستگي و شايستگي مديران است .در غالب پژوهشهای پیشین و حتي ادبیات نظری جنبه
مغفول و کمتر تحقیقشده در عرصه کارآمدی و شايستگي مديران ،همین جنبه فردی و يا جنبهی روانشناختي بوده است.
ماهیت عوامل روانشناختي شناساييشده برانگیزاننده سازگاری ،رضايت ،سرآمدی و تعالي بوده و فرد را از دو جهت الف)
مستعد موفقیت کردن (بعد بیر وني کارآمدی) و ب) غلبه بر مشکالت و رسیدن به آرامش و رضايت دروني (بعد ذهني -رواني
کارآمدی) در رسیدن به کارآمدی کلي در شغل و مديريت توانمند ميسازد.
مصاحبهشوندگان اين پژوهش در واقع بر عواملي تأکید داشتند که در برگیرنده تجارب و برداشتهای آنها از سالیان طوالني
کار در يک بافت آموزشي -نظامي بود .آنچه که اهمیت توجه به بافت خدمتي مصاحبهشوندگان را در تبیین يافتههای پژوهش
حاضر نشان ميدهد ،اين است که نظاميگری ويژگيهايي را شامل ميشود که از يک سو بر سلسلهمراتب فرماندهي تأکید دارد
و از سوی ديگر ،بر تربیت فرمان دهان و مديراني که بتوانند در شرايط بحراني و خاص ،مستقل تصمیم بگیرند و مستقل هم
عمل کنند .اين ويژگي به نوبه خود فراهمکننده زمینه شکلگیری برخي از عوامل شناساييشده در اين پژوهش است.
يافتههای اين پژوهش با نتايج تحقیق فیضي ( )5313که نشان داد يکي از مهمترين ابعاد مطالعه مديران کارآمد ،تواناييهای
شناختي يا ادراکي آنها است و نتايج پژوهش کردنائیچ ،قاسمي و مختاری ،)5317( ،واعظي ( ،)5372آخوندی (،)5371
کامرون و تچیرهارت )5711( ،و عبدالکريم ( )2151که تواناييهای تفکری را از ويژگيهای مهم و شخصي مديران کارآمد
شناسايي کرده بودند ،هم سو است .همچنین همسو با يافتههای اين تحقیق ،پژوهشهای دهقانان ( ،)5312کنجکاومنفرد و
همکاران ( )5375و رضايت ( ،)5371تواناييها را به عنوان يک بُعد اصلي در الگوی شايستگيهای مديران ارشد آموزشي
شناسايي کردهاند .از دستاوردهای مهم اين پژوهش نشان دادن اهمیت تواناييهای هیجاني در کنار تواناييهای شناختي بود.
نتیجهای که يافتههای والس و همکاران ،)2111( ،آن را تأيید ميکند.
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که تواناييهای شناختي در کنار تواناييهای انگیزشي و هیجاني بهطور همافزايي در افزايش و
يا بهبود نتايج کارکردی مديران در بافتهای آموزشي و تربیتي نقش مهمي را ايفا ميکند .اين امر در حالي است که تأکید بر
مهارت ها و تمرکز کردن بر تخصص ،در فرآيند آموزش مديران آينده در برنامههای درسي مربوط به اين حوزه علمي -مديريت
آموزشي -و غفلت از ساير جنبهها خصوصاً شناختي و عاطفي يکي از خألهای اساسي در پرورش مديران کارآمد در دهههای
اخیر بوده است .اين پژوهش بستر تواناييهای شناختي را از توجه صرف به توانشهايي نظیر هوش فراتر برده و انواع و ابعاد
مختلف تفکر را مورد توجه قرار ميدهد .همچنین عرصه جديدی را که بیشتر هسته اصلي آن هیجان و توان عاطفي افراد
است ،در پیش روی جويندگان برتری در مديريت قرار ميدهد .اين توانشها نیز در جهت مثبت بوده و انتخاب ،سازواری،
رضايت و نهايتاً موفقیت شغلي را تحت تأثیر قرار ميدهد .از اين رو ،يافتههای اين پژوهش ميتواند به درستي شايستگيهای
شناختي و عاطفي حرفه مديريت آموزشي را تبیین نموده و تربیت نسل جديد مديران آموزشي را بر مبنای مؤلفههای اصلي
خود راهبری نمايد .برای مديران کنوني هم بستر مناسبي را در راستای تعريف دورههای بالندگي و توانمندسازی فراهم
ميکند.
منابع
براری ،فرزاد .)5314( .بررسي رابطه بین جو سازماني با بهرهوری مديران شهرداریهای شرق استان تهران .مجله مديريت عمومي ،شماره
535-512 ،53
بزاز جزايری ،سید احمد .)5399( .مهارتهای مديريت تعارض .تدبیر ،شماره 12
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