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چکيده
زمينه و هدف :توسعهحرفهاي کليد اصلي پيشرفت کارکنان و رشد حرفهاي آنها است .هدف از انجام پژوهش حاضر،
بررسي رابطه بين توسعه حرفه اي کارکنان با خودکارآمدي آنان و نوع قدرت مديران در دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اروميه ميباشد.
روش :جامعه آماري اين پژوهش کليه کارکنان مرد و زن دانشگاه آزاد شهر اروميه به تعداد 176نفر بوده که کليه آنها
مورد مطالعه قرار گرفتهاند .روش تحقيق در اين پژوهش ،توصيفي از نوع همبستگي ميباشد .براي گردآوري اطالعات
از پرسشنامههاي توسعه حرفهاي کارکنان که بر مبناي پژوهش و اظهارات ريموند اي .نوا ،)1992( .پرداختچي ()1388
و استفاده از مدل نظري کاتنر ( )1997ساخته شده است و همچنين از پرسشنامههاي خودکارآمدي عمومي شرر
( )1982و پرسشنامه نوع قدرت مديران بر اساس چارچوب ارائه شده توسط فرنچ و ريون ( )1959استفاده شده
است.تجزيه و تحليل آماري فرضيههاي پژوهش در چارچوب ضريب همبستگي ،آزمون tمستقل ،آزمون تحليل
واريانس يکراهه ( )ANOVAو رگرسيون چندگانه انجام گرديد.
يافتهها :نتايج بدست آمده بيانگر آن است که بين توسعه حرفهاي کارکنان و خودکارآمدي آنان و همين طور بين
توسعه حرفهاي کارکنان و قدرت مديران رابطه معنيداري وجود دارد .ولي بين خودکارآمدي کارکنان و قدرت مديران
رابطه معنيداري وجود ندارد .نتايج حاصل از رگرسيون نشان ميدهد که توسعه حرفهاي کارکنان توان پيش بيني
خودکارآمدي کارکنان و نوع قدرت مديران را دارد.
نتيجه گيري :با توجه به نقش پيشبيني کنندگي توسعه حرفه الزم است مسئوالن دانشگاه به اين امر توجه ويژه نمايند.
واژههاي کليدي :توسعه حرفهاي ،خودکارآمدي ،قدرت ،دانشگاه آزاد اروميه

 1کارشناس ارشد،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران
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دانشجوي دکتري ،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران (مسئول مکاتبات) mehdikazemzadee@gmailcom

استاد ،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران
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که بهبود عملکرد شغلي را تسهيل مينمايد (فتحي و

مقدمه:
انسان ،محور بهره وري است و كليه سازمان ها با

اجارگاه.)1387 ،

هر مأموريتي كه دارند ،بايد بيشترين سرمايه ،وقت و

نياز سنجي :فرآيندي است که به منظور شناسايي

برنامه خويش را به توسعه منابع انساني اختصاص

دانش ،مهارت و نگرش مورد نياز کارکنان براي اجراي

دهند ،به گونهاي كه تمامي كاركنان ،در ابعاد مختلف

وظايف حرفههاي خود ميباشد (سيد جوادين.)1387 ،

آمادگي ايجاد ،پرورش و كاربردي كردن بهره وري

مديريت عملکرد :يک فرآيند استراتژيک و منسجم

فردي ،گروهي و سازماني را دارا باشند (ابيلي.)2003 ،

ميباشد که موفقيت پايدار سازمان ها را بوسيله بهبود

بخشهاي آموزشي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و

عملکردشان از طريق توسعه توانائي تيمها و افراد
6

بايد براي توسعه حرفهاي كاركنان خود برنامهريزي

شرکت کننده تضمين مينمايد (آرمسترانگ  ،ترجمه

كنند .در همين راستا در طي دهههاي گذشته موضوع

مير سپاسي و همکاران.)1386 ،
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توسعه حرفهاي كاركنان توجه بسياري از محققان را به

مشارکت :يعني مجموعه اقداماتي که ميزان نفوذ و

خود جلب كرده است .توسعه حرفهاي مداوم اولين بار

مسئوليت کارکنان را در فرآيند تصميمگيري از طريق

توسط گاردنر 1مسئول توسعه حرفهاي در دانشگاه

تفويض اختيار در سطوح مختلف سازمان افزايش دهد

(اسكينر،

و نوعي حس مالکيت بر سازمان و تعلق به آن را در

.)2005توسعه حرفهاي كاركنان فرآيند مداومي است

افرادي که به شکلي به سازمان مربوط هستند بوجود

كه به بهبود عملكرد كاركنان در زمينه استانداردهاي

آورد (ممي زاده.)1373 ،

يورك

2

مورد

استفاده

قرار

گرفت

آموزشي و شهروندي براي تمامي كاركنان است كه

ارزشيابي :ارزشيابي فرآيند کلي تحليل نظامدار که

ظرفيت تمامي كاركنان را در راستاي يادگيري مادام

منجر به داوري يا ارائه پيشنهادات مربوط به کيفيت

العمر افزايش ميدهد (گانسر .)2000 ،3به عبارت ديگر

يک موسسه آموزش عالي يا يک برنامه آموزشي مي-

توسعه حرفهاي كاركنان در يك مفهوم وسيع به توسعه

شود (والسينو.)2004 ،7

افراد در نقش حرفهاي آنان اشاره ميكند (گلترون ،4به

يكي از متغيرهايي كه در سالهاي اخير توجه
روانشناسان را به خود جلب كرده خودكارآمدي است

نقل از شاه پسند.)1388 ،
توسعه حرفهاي کارکنان داراي ابعاد و جنبههاي

(درمن8و همكاران .)2005 ،نظريه خودكارآمدي ،ريشه

مختلفي ميباشد که محقق آنها را بر مبناي پيشينه

در نظريه شناختي -اجتماعي بندورا9دارد .بندورا بيان

تحقيق و اظهارات ريمونداي .نوا ( ،)1992پرداختچي

ميكند كه خودكارآمدي از جمله باورهاي فردي است
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كه افراد براي موفقيت بدان نياز دارند و ميتواند

( )1997آنها را در پنج بعد يا جنبه شناسايي کرده که

نشانگر روش تفكر و عمل فرد باشد .بنابراين

عبارتند از :آموزش ،نياز سنجي ،مديريت عملکرد،

شايستگي و توسعه حرفهاي كاركنان با خودكارآمدي

مشارکت و ارزشيابي.

آنان در ارتباط ميباشد (بندورا ،به نقل از راثي.)1382 ،

( )1388و همچنين با استفاده از مدل نظري کاتنر

آموزش :آموزش يکي از مؤلفههاي اصلي در بحث

از سوي ديگرخودكارآمدي تنها زماني بر كاركرد تأثير

توسعه حرفهاي کارکنان است ،آموزش مستلزم استفاده

ميگذارد كه شخص مهارتهاي الزم براي انجام كاري

از برنامههاي پيش بيني شده است که شايستگيهاي

ويژه را دارا باشد و براي انجام كار به اندازه كافي
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موجود در کارکنان را تقويت و موجب کسب دانش،

برانگيخته شود (شرر و مدوكس  .)1982 ،يافتههاي

مهارت و تواناييهاي تازه در فرد ميگردد ،به گونهاي

حاصل از مطالعات ،حاكي از آنند كه خودكارآمدي بر

بررسي رابطه بين توسعه حرفهاي کارکنان با خودکارآمدي آنان و نوع قدرت مديران در دانشگاه آزاد3 / ...

كسب دانش ،نگرش و توسعه مهارتهاي حرفهاي

شد (مظفري و طبائيان .)1383 ،همچنين نياز به

و همكاران.)2006 ،

همکاري مؤثرو هماهنگ سازي فعاليتهاي اعضاي

بنابراين مشاركت صرف در فعاليتهاي توسعه حرفه-

سازمان روز به روز افزايش مييابد ،به همين خاطر

اي ميتواند اثر مثبتي در بهبود خودكارآمدي و تأثير

نظرات کارکنان در مورد مديرانشان از اين لحاظ حائز

بهتري در عملكرد شغلي كاركنان داشته باشد (فار و

اهميت ويژهاي است که آنها عمالً در موقعيتهاي

()2002

مختلف ،ناظر اعمال و رفتار مديران خود ميباشند ،آنها

درتحقيقات خود اشاره ميكند كه ،مشاركت كاركنان

مستمراً در جريان نقاط قوت و ضعف مديران قرار

در طراحي و اجراي فعاليتهايتوسعهحرفهايميتواند

ميگيرند لذا ادراکات و تصاوير ذهني آنان از توانايي

باورهاي خودكارآمدي و اعتقادات آنان را جهت

مديران که در طول سال شکل ميگيرد ميتواند نقاط

شركت كردن در اين دورهها را افزايش دهد و به بهبود

قوت و ضعف مديران در پايگاههاي قدرت مشروع،

هرچه بيشتر دانش و مهارتهاي كاركنان نيازمند جهت

پاداش ،اجبار ،مرجعيت و تخصصي را بخوبي نشان

عملكرد شغلي موفق كمك خواهد كرد (اسپرو،14

دهد .نوع قدرت مديران داراي ابعاد و جنبههاي

.)2001

مختلفي ميباشد كه فرنچ و ريون ،)1959( 15از اولين

كاركنان تأثير دارد (فريدي

11

ميدلبروكس .)1990 ،12همچنين دسيمونه
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بر اساس ابعاد چندي که داراي نتايج عملکردي مهمي

كردهاند :مشروع ،پاداش ،اجبار ،مرجعي و تخصصي

هستند ،تغيير ميکند .اين ابعاد در سه جنبه سطح،

(اركوتلو و چفرا.)2006 ،

عموميت و نيرومندي متفاوت اند.
سطح :سطح خودکارآمدي به عملکرد قابل
دسترسي و تعداد تکاليفي که شخص ميتواند اجرا کند
اشاره ميکند (حيدري)1387 ،

قدرت پاداش :ميزاني که هر فرد ميتواند با وعده
دادن يا پاداش همکاري ديگران را جلب نمايد
(رضائيان.)1383 ،
قدرت اجبار :قدرت مبتني بر توانائي صاحب

عموميت :به تعداد حيطه هايي که فرد خود را در

قدرت براي تنبيه ديگري ،يعني دادن چيزي که براي

آنها کار آمد ميداند :اطالق ميشود (دستوري.)1388 ،

وي ارزش منفي دارد (فرنچ واچ بل ،ترجمه الواني و

نيرومندي :ميزان اطمينان از کسب موفقيت مورد

دانايي فرد.)1382 ،

انتظار فرد در هر سطح را بيان ميکند ،نيرومندي

قدرت مشروع :شخص هدف ،اطاعت ميکند،

خودکارآمدي معموالً با مقياس درصدي از اطمينان

چون معتقد است که فرد عامل ،حق در خواست و

مطلق سنجيده ميشود (عبدالهي و نوه ابراهيم.)1385 ،

شخص هدف ،تعهد به اطاعت دارد (قلي پور.)1386 ،

امروزه در قبال دو متغير فوق ،مطالعه قدرت

قدرت تخصصي :قدرت مبتني بر دارا بودن

اهميت روز افزوني يافته است چرا كه مطالعات انجام

تخصص ،دانش يا مهارت فني که ديگران به آن نياز

شده نشان ميدهد ،چنان چه مديران نحوه استفاده از

دارند (ميسكل و هوي ،ترجمه عباس زاده.)1387 ،

منابع قدرت موجود در سازمان تحت سرپرستي خود

قدرت مرجعيت :قدرتي که بر اساس آن ،شخصيکه

را بشناسند ،در آن صورت احتمال موفقيت و اثربخشي

بر او اعمال قدرت ميشود ،خود را با صاحب قدرت

فعاليتهاي مديريتي افزايش يافته و در نتيجه باعث

تعيين هويت ميکند «مجذوب او ميشود و يا احساس

بهبود عملكرد سازمان ،افزايش رشد حرفهاي و

يگانگي با او ميکند» (اميركبيري و سيدجوادين،

همچنين بهبود كارايي و اعتماد به نفس كاركنان خواهد

.)1380
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براساس نظر بندورا ( )2000باورهاي خودکارآمدي

محققاني بودند كه آنها را در پنج بعد يا جنبه شناسايي
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پژوهشهاي متعددي در داخل و خارج در زمينه
پژوهش فوق به انجام رسيده است که به ذکر چند

ضرورت و اهميت انجام اين تحقيق را فرا روي محقق
قرار داده است.

نمونه از آنها پرداخته ميشود :يافتههاي حجازي و  )1توسعه حرفهاي ميتواند منجر به ماندگار کردن
همكاران ( ،)1388هوگل و استيبورسكي ( )2002نشان

کارکنان کليدي در برابر چالشها و رسيدن هر چه

داده است که بين توسعه حرفهاي كاركنان و

بيشتر سازمان به اهدافش را داشته باشد.

خودكارآمدي آنان رابطه مثبت ومعنيداري وجود دارد )2 .مشارکت در فعاليتهاي توسعه حرفهاي ميتواند
گراسمن به نقل از شاه پسند و همكاران ( )1386عالوه

باورهاي خودکارآمدي کارکنان جهت شرکت کردن

بر تأئيد فرضيه باال پيشنهاد ميکند که توسعه حرفهاي

در اين دورهها را افزايش دهد ،همچنين به بهبود

موجب افزايش کارايي و بهره وري کارکنان ميشود و

دانش و مهارتهاي کارکنان نيازمند جهت عملکرد

اين کارايي نتيجه اش افزايش خودکارآمدي کارکنان در

شغلي موفق کمک خواهد کرد.

سازمان ميباشد.در پژوهشهاي متعددي مانند  )3برنامهها و فعاليتهاي توسعه حرفهاي اين امکان را
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به کارکنان ميدهد که در شغل فعلي خود باقي

( ،)1998هرسي و بالنچارد به نقل از مظفري و طبائيان

بمانند ،مهارتها و تواناييهاي جديد را ياد بگيرند و

( ،)1383رابطه بين توسعه حرفهاي كاركنان و نوع

تصور بهتري را از همکاران خود داشته باشند.

قدرت مديران مثبت و معنادار گزارش شده است.

بنابراين شرکت در فعاليتهاي توسعه حرفهاي

تحقيقات اولدهام به نقل از دعائي ( ،)1386بلواستون
سال هشتم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1396

بندورا ( )1986و هرسي و پائول به نقل از صفري

ميتواند کارکنان را با مهارتها و توانائيهاي

( )1382نشان دادهاند كه بين خودكارآمدي كاركنان و

جديدي براي انجام دادن بهتر امور روبرو سازد و در

نوع قدرت مديران رابطه مثبت و معنيداري وجود

نتيجه مشارکت دادن کارکنان در فعاليتهاي توسعه

ندارد .يافتههاي محققاني چون مارر و تاريولي
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حرفهاي ميتواند اثر بخشي و موفقيت سازمان را

( ،)1994نوا و ويلك ،)1993( 18ود ،)2000( 19ردين

20

افزاي شدهد .در مقابل ،کارکناني که اين چنين

( ،)1993همسوئيقابل مالحظهاي را در حوزه پيش بيني

فعاليتهاي توسعه حرفهاي براي آنها مهيا و فراهم

خودكارآمدي كاركنان و قدرت مديران از روي توسعه

نشده است ،احتمال کمتري وجود دارد که عملکرد

حرفهاي كاركنان نشان ميدهند .بنابراين نتايج حاصل

شغلي آنها يا افزايش سطح مسئوليت آنها در داخل

از رگرسيون نشان ميدهد كه از ميان پنج مؤلفه توسعه

سازمان بهبود يابد (دسيمونه.)2002 ،

حرفهاي كاركنان فقط مؤلفه آموزش و مشاركت به  )4براي بهسازي کارکنان سيستمهاي آموزشي ما بايد در
ترتيب در پيش بيني خودكارآمدي كاركنان و قدرت
مديران معنيدار ميباشند.
با توجه به بررسيهاي انجام شده توسط محقق،
اين پژوهش اولين بار است که در سيستم آموزشي

امر توسعه حرفهاي کارکنان تحول اساسي ايجاد کنيم.
 )5موجب بهبود تجارب شغلي ،کيفيت کاري ،دانش و
ادراک کارکنان با بهره گيري از نتايج ارزشيابي
انتقادي ميشود.

کشور بصورت ميداني انجام ميشود .بنابراين عالقه و  )6به مديران و کارکنان سازمان کمک خواهد کرد تا در
انگيزه محقق و همچنين کمک به کارکنان براي

زمينه طراحي برنامههاي توسعه حرفهاي مشارکت

مشارکت فعال در برنامه ها و دورههاي توسعه حرفهاي

داشته باشند.

از داليل مهم انجام اين پژوهش ميباشد.بنابراين ،بر
اساس آنچه که گفته شد مجموعه داليل مختلفي

بررسي رابطه بين توسعه حرفهاي کارکنان با خودکارآمدي آنان و نوع قدرت مديران در دانشگاه آزاد5 / ...

 )7به کارکنان در ايجاد روحيه خودکارآمدي باال و سهيم

حرفهاي کارکنان ،خودکارآمدي آنان و قدرت

شدن در مقاصد و اهداف سازمان آموزشي کمک

مديران را پيشبيني نمايد .توسعه حرفهاي کارکنان

خواهد کرد.

در اين بررسي به عنوان متغيير مستقل و

 )8به مديران سازمان کمک خواهد کرد تا متناسب با

خودکارآمدي کارکنان و نوع قدرت مديران به

سطح دانش و تخصص از نوع قدرت متفاوت

عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده اند.

استفاده نمايد.

در مجموع بر اساس آنچه بيان گرديد الگوي

لذا هدف پژوهش حاضر اين است که رابطه بين توسعه

مفهومي و نظري ارتباط بين توسعه حرفهاي با

حرفهاي کارکنان را با خودکارآمدي آنان و نوع

پيامدهاي نوع قدرت و خودکارآمدي در قالب شکل 1

قدرت مديران بررسي نموده و از طريق توسعه

تدوين شد.
آموزش

مشروع
پاداش

نیاز سنجی
توسعه حرفه ای

نوع قدرت

مدیریت عملکرد
اجبار
ارجاعی
تخصصی

ارزشیابی

خودکارامدی

نگاره 1مدل مفهومي تحقيق
روش شناسي پژوهش:
اين پژوهش ،يک پژوهش توصيفي از نوع

کارکنان و نوع قدرت مديران تشکيل شده است ،براي
جمع آوري دادهها استفاده شده است.

همبستگي ميباشد .جامعه آماري اين پژوهش شامل

براي بررسي پايايي پرسشنامه قبل از اجراي

کليه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه ميباشد

پژوهش ،پرسشنامه در اختيار  30نفر از کارکنان

که طبق آمار دانشگاه تعداد آنها  176نفر ميباشد.در

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه قرار گرفت .پايايي

پژوهش حاضر به خاطر اين که کل جامعه آماري مورد

پرسشنامه توسعه حرفهاي کارکنان با روش آلفاي

مطالعه قرار گرفته است ،از روش نمونهگيري استفاده

کرونباخ  ،0/85پايايي پرسشنامه خودکارآمدي 0/83و

نشده ،لذا برآورد تعيين حجم نمونه نيز صورت

نوع قدرت مديران  0/95بدست آمد.

نگرفت .متغير توسعه حرفهاي کارکنان در اين پژوهش

پرسشنامه توسعه حرفهاي کارکنان :توسعه حرفهاي

به عنوان متغير مستقل (پيش بين) ،خودکارآمدي و نوع

کارکنان با استفاده از مقياس توسعه حرفهاي کارکنان

قدرت مديران بعنوان متغير وابسته (مالك) در نظر

که توسط محقق بر مبناي پيشينه پژوهش و اظهارات

گرفته شدهاند.

ريموند اي .نوا ( ،)1992پرداختچي ()1388و همچنين

ابزارپژوهش :در اين پژوهش از پرسشنامهاي که از سه

با استفاده از مدل نظري کاتنر ()1997ساخته شده

بخش سواالت توسعه حرفهاي کارکنان ،خودکارآمدي

است ،اندازهگيري شده است .اين ابزار محقق ساخته

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مشارکت
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داراي  18گويه است که با مقياس  5درجهاي ليکرت

روايي اين پرسشنامه از نظرات اساتيد راهنما استفاده

به سنجش توسعه حرفهاي کارکنان ميپردازد .در اين

شده و 5گويه از پرسشنامه به دليل ابهام و گنگ بودن

پرسشنامه روايي محتوايي نيز بر اساس بررسي و اعالم

حذف شده است ودر نهايت روايي اين ابزار مورد

نظر اساتيد کامالً موردتائيد قرارگرفت .براي سنجش

تائيد استاد راهنما واقع شده است.ضريب پايايي (آلفاي

پايايي اين ابزار از آلفاي کرونباخ استفاده شده است.

کرونباخ) پرسشنامه نوع قدرت مديران در اين تحقيق

پايايي کلي اين مقياس  0/85ميباشد.

بعد از حذف  5گويه  0/95ميباشد.

پرسشنامه خودکارآمدي کارکنان :در اين پژوهش
براي سنجش خودکارآمدي کارکنان ،از پرسشنامه

روند جمعآوري اطالعات پژوهش

سال هشتم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1396

خودکارآمدي عمومي شرر21و همکاران استفاده شده

در پژوهش حاضر براي جمع آوري اطالعات کيفي

است .اين پرسشنامه داراي  17گويه ميباشد که با

پژوهش ،کتب و مجالت علمي و مقاالت به روز و

مقياس  5درجهاي ليکرت به سنجش خودکارآمدي

مربوط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت و براي

کارکنان ميپردازد .مقيمي فام ( )1379و راثي (،)1382

جمعآوري اطالعات کمي به منظور به دست آوردن

در تحقيق خود ضريب پايايي اين آزمون را برابر با

پاسخ سؤالهاي اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شد.

 0/82و  0 /74به دست آوردهاند .براي بررسي روايي

به اين ترتيب که بعد از هماهنگي و کسب مجوز ،با

اين پرسشنامه از نظرات اساتيد گروه علوم تربيتي

رعايت مالحظات اخالقي و بيان اهداف پژوهش و

استفاده شده و  2گويه از اين پرسشنامه به دليل ابهام و

پس از کسب نظرات اساتيد صاحبنظر در مورد

گنگ بودن حذف شده است و در نهايت روايي اين

پرسشنامه و پس از آن که تعداد کارکنان مشخص

ابزار مورد تائيد واقع شده است .ضريب پايايي (آلفاي

گرديد اقدام به توزيع پرسشنامه در بين کارکنان شد و

کرونباخ) پرسشنامه خودکارآمدي در اين تحقيق بعد از

پاسخ آنها به صورت دادههاي کمي مورد استفاده قرار

حذف  2گويه  0/83ميباشد.

گرفت.

نوع قدرت مديران :نوع قدرت مديران با استفاده
از پرسشنامه محقق ساخته که توسط بهدري در سال

يافتهها

( )1376ساخته شده است ،اندازه گيري شده است .در

در بيان يافتههاي پژوهش ،نخست دادههاي

اين پرسشنامه پنج پايگاه قدرت بر اساس چارچوب

توصيفي مربوط به آزمودنيها و سپس نتايج آزمون

ارائه شده توسط فرنچ و ريون مورد سوال قرار گرفته

فرضيات ارائه ميشود .براساس اطالعات حاصل از

است و روايي و پايايي آن قبالً توسط محقق تائيد و

پرسشنامه ميتوان بيان داشت كه :ميانگين سن

محاسبه شده است .اين ابزار داراي  25گويه است که

پاسخگويان  37سال ،بيشترين فراواني در زمينه مدرك

با مقياس پنج درجهاي ليکرت به سنجش قدرت

تحصيلي مربوط به ليسانس ( 93نفر) ،بيشترين فراواني

مديران ميپردازد .همچنين ساالري در سال ( )1388در

در زمينه گروههاي عمده تحصيلي مربوط به گروه

تحقيق خود از پرسشنامه نوع قدرت مديران استفاده

انساني ( 84نفر) ،بيشترين فراوانيدر زمينه وضعيت

کرده است .ساالري به منظور يافتن روايي مقياس از

تأهل مربوط به متأهل بودن پاسخگويان (143نفر)،

روش روايي محتوايي استفاده کرده است .براي سنجش

فراواني جنسيتي نشان ميدهد ،كه 147نفر مرد و تنها

پايايي اين ابزار از آلفاي کرونباخ استفاده شده است.

 29نفر زن بودهاند.

پايايي کلي اين مقياس  0/94ميباشد .براي بررسي

بررسي رابطه بين توسعه حرفهاي کارکنان با خودکارآمدي آنان و نوع قدرت مديران در دانشگاه آزاد7 / ...

جدول ( :)1ميانگين و انحراف استاندارد نمرات کارکنان را در هريک از متغيرهاي پژوهش
شاخص ها

توسعه حرفه اي

خودکارآمدي

قدرت

ميانگين

87/10

51/08

64/04

انحراف استاندارد

9/690

7/386

17/918

جدول ( :)2ماتريس کواريانس متغيرهاي مکنون
متغيرها

توسعه حرفه اي

توسعه حرفه اي

1

خودکارآمدي

**

0/17

قدرت

**

0/23

قدرت

خودکارآمدي
1

1

0/12

**<0/01, *<0/05

همان طور که جدول شماره  1نشان ميدهد در

معنيدار ديده ميشود .از تحليل همبستگي ميان

جامعه آماري با تعداد  176نفر ،ميانگين متغيرهاي

متغيرهاي برون زا و درون زا ميتوان نتيجه گيري کرد

مورد آزمون به ترتيب به شرح زير ميباشند :توسعه

که هر گونه افزايش در ميزان توسعه حرفهاي همراه با

حرفهاي با ميانگين  ،87.10خودكارآمدي با ميانگين

افزايش در خودکارآمدي خواهد بود.

 51.08ونوع قدرت با ميانگين ،64.04گزارش شده

 95درصد بين چهار تااز انواعقدرت مديران (يعني

است.
همبستگي بين متغيرهاي پژوهش در جدول  2ارائه

پاداش ،اجبار ،ارجاعي و تخصصي)باتوسعه حرفهاي

شده است .چنانچه در جدول  2مشاهده ميشود،

همبستگي مثبت معنيدار وجود دارد ( < P= 0/000

ضريب همبستگي بين متغير توسعه حرفهاي با

 .)0/01در عين حال در پژوهش حاضر رابطه معني-

خودکارآمدي مثبت و معنيدار هستند .همچنين ضريب

داري در سطح  0/05بين مولفه قدرت مشروع با

همبستگي بين متغير توسعه حرفهايباقدرت مثبت و

توسعه حرفهاي کارکنان ديده نشد.

جدول ( :)3همبستگي بين توسعه حرفهاي کارکنان و نوع قدرت مديران
پاداش

مشروع

ارجاعي

اجبار

متغيرها

توسعه حرفهاي

توسعه حرفهاي

1

مشروع

0/142

1

پاداش

*0/165

0/122

1

اجبار

**0/216

0/13

0/142

1

ارجاعي

**0/232

**0/245

**0/16

0/122

1

تخصصي

**0/197

**0/175

0/13

0/123

0/142

تخصصي

1

جدول شماره ( :)4نتايج تحليل رگرسيون چند گانه براي پيش بيني خودکارآمدي از روي مولفه آموزش
متغير

B

ß

SE

R2

R

F

Sig

آموزش

0/653

0/205

7/2

0/42

0/205

7/6

0/000
P=0/000

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

اطالعات جدول  4نمايانگر آن است كه با اطمينان
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جدول شماره ( :)5نتايج ت حليل رگرسيون چند گانه براي پيش بيني قدرت مديران از روي مؤلفه مشارکت
متغير

B

ß

SE

R2

R

F

Sig

مشارکت

1/48

0/215

17/5

0/046

0/215

8/44

0/000
P=0/000

به منظور تعيين سهم توسعه حرفهاي يعني آموزش

بحث و نتيجه گيري:
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و ارزشيابي در پيش بيني خودکارآمدي کارکنان در

توسعه حرفهاي مربيان ،مديران و کارکنان سازمان

جهت پاسخگويي به فرضيه  3از روش تحليل

يک نقش حياتي در کوششهاي اصالحي مراکز بازي

رگرسيون به روش گام به گام استفاده شد.خالصه نتايج

ميکند .بنابراين اگر کوششهاي اصالحي ميخواهند

تحليل رگرسيون گام به گام که در جدول شماره  5ارئه

موفق شوند ،بايد وقت بيشتري به يادگيري کارکنان و

شده است نشان ميدهد ،ضريب همبستگي چندگانه

برنامههاي آن اختصاص دهند .تجزيه و تحليل يافتهها

براي پيش بيني خودکارآمدي کارکنان از روي آموزش

بطور کلي نشان ميدهد که بين توسعه حرفهاي کارکنان

برابر با  r=0/205و ضريب تعيين  R2=0/042بدست

با خودكارآمدي آنان و همچنين بين توسعه حرفهاي

ميتواند

کارکنان با نوع قدرت مديران با سطح اطمينان %95

خودکارآمدي کارکنان را پيش بيني کند .اين متغير

رابطه معنيداري وجود دارد.در اين قسمت به بحث و

حدود  4درصد ( )R2=0/04از واريانس خودکارآمدي

بررسي ونتيجهگيري از پژوهش پرداخته شده است .با

را تبيين ميکند .نتايج ضريب تاثير حدود  0/205اثر

توجه به يافتههاي حاصل از تحليل و آزمون فرضيهها

متغير آموزش بر خودکارآمدي را نشان ميدهدp < ( .

نتيجه گرفته ميشود که:

آمده

است.

بنابراين

مولفه

آموزش

 0/01و .) ß =0/717

بين توسعه حرفهاي کارکنان و خودکارآمدي آنان

خالصه نتايج رگرسيون گام به گام در جدول ()5

رابطه معنيداري وجود دارد.تجزيه و تحليل يافتهها

در جهت آزمون فرضيه آخر ارائه شده است براساس

نشان ميدهد که رابطه مثبت و معنيداري بين توسعه

اطالعات اين جدول ضريب همبستگي چند گانه براي

حرفهاي کارکنان و خودکارآمدي آنان وجود دارد .اين

پيش بيني قدرت مديران از روي توسعه حرفهاي

يافته ها با مطالعات قبلي که در اين زمينه صورت

(مشارکت) برابر  R =0/215و ضريب تعيين = 0/046

گرفته ،سازگار است .يافتههاي هوگل و استيبورسکي

 R2بدست آمده است .بنابراين از بين مؤلفههاي توسعه

( ،)2005کانگر و کانانگو به نقل از عبدالهي و نوه

حرفهاي (نيازسنجي ،مشارکت و ارزشيابي) در پژوهش

ابراهيم ( ،)1385سندهولتز ( ،)2002فيش من (،)2003

حاضر مشارکت قدرت پيش بيني کنندگي در قدرت

اسنايدر به نقل از شاه پسند ( ،)1386تيتلبه نقل از

مديران را دارند .اين متغير حدرد  4درصد ()R2=0/04

شهرآراي ( )1383همسو با اين فرضيه ميباشد.

از وريانس قدرت مديران را تبيين ميکند .نتايج حاکي

زيمرمن ( )2000در مطالعهاي با عنوان آموزش

از تاثير معني دار و مثبت مشارکت بود p < 0/01( .و

پژوهشگران به اين نتيجه دست يافت که خودکارآمدي

 ) ß =0/215و ديگر متغيرها بدليل معني دار نبودن از

در بکارگيري دانش و مهارتهاي علمي و حرفهاي

معادله حذف شدند.

نقش اساسي دارد.
 بين توسعه حرفهاي کارکنان و نوع قدرت مديرانرابطه معنيداري وجود دارد .بر اساس اطالعات

.

بدست آمده از تجزيه و تحليل دادهها با سطح

بررسي رابطه بين توسعه حرفهاي کارکنان با خودکارآمدي آنان و نوع قدرت مديران در دانشگاه آزاد9 / ...

اطمينان  %95رابطه توسعه حرفهاي کارکنان با پنج

اي کارکنان از نوع قدرت متفاوتي استفاده کنند.

قدرت مديران به قرار زير است :توسعه حرفهاي

گاراوان و هرسي و بالنچارد به نقل از مظفري و

کارکنان با چهارتا از نوع قدرت مديران يعني پاداش،

طبائيان ( )1383در پژوهشهاي خود دريافتند که

ارجاعي ،تخصصي و اجبار رابطه مثبت و معنيداري

مشارکت کارکنان در فعاليتها و برنامههاي توسعه

دارد و با نوع قدرت مشروع رابطه معنيداري ندارد.

حرفهاي ميتواند بيشترين تأثير را در پيشبيني قدرت

نتايج اين فرضيه با مطالعات هرسي بالنچارد به نقل

مديران داشته باشد.

از مظفري و طبائيان ( ،)1383کاپالن و کينگ به نقل
از دعائي ( )1386همسو است.

مهمترين پيشنهادات برخاسته از نتايج پژوهش اين
است كه:

مؤلفه توسعه حرفهاي کارکنان فقط مؤلفههاي آموزش

کارکنان با خودکارآمدي آنان رابطه وجود دارد .لذا

و مشارکت به ترتيب در پيش بيني خودکارآمدي

ميتوان با فراهم سازي زمينههاي الزم براي

کارکنان و قدرت مديران معنيدار ميباشند .نتيجه

برنامههاي توسعه حرفهاي ،خودکارآمدي آنان را

رگرسيون نشان ميدهد که مؤلفه آموزش در پيش

بطور همزمان افزايش داد که در نهايت منجر به

بيني خودکارآمدي کارکنان معنادار بوده و تا حدود 4

بهبود عملکرد شغلي کارکنان و اثربخشي و

درصد از روي اين مؤلفه ميتوان خودکارآمدي

بهرهوري سازمان ميشود.


کارکنان را پيش بيني کرد.رگرسيون مارر و تاريولي

 -براساس يافتههاي پژوهش مشخص شدکه مؤلفه

( ،)1994نوا و ويلک ( ،)1993نشان ميدهد که

آموزش در پيش بيني خودکارآمدي معنادار

مؤلفه آموزش و مشارکت پيش بيني کننده

ميباشد .بنابراين پيشنهاد ميشود که به رتبه کسب

خودکارآمدي ميباشد و تأثير مثبت و معناداري بر

شده توسط هريک از مؤلفهها اولويت داده شود و

روي خودکارآمدي کارکنان دارد .هاروي و مک

بر مبناي اولويت داده شده ارائه دورههاي آموزشي

موراي ( )1994در پژوهش خود دريافتند که پيشرفت

در آن زمينه اقدام گردد.

حرفهاي همچنين کسب دانش ،رشد و بهبود

 -از اين بررسي مشخص شد که بين برخي مؤلفههاي

مهارتها بر خودکارآمدي پرستاران باليني تأثير دارد.

توسعه حرفهاي و مؤلفههاي خودکارآمدي رابطه

همچنين نتيجه رگرسيون نشان ميدهد که مؤلفه

معناداري وجود دارد .بنابراين پيشنهاد ميشود که

مشارکت در پيش بيني قدرت مديران معنادار بوده و

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه تقويت اين

تا حدود  4درصد از روي اين مؤلفه ميتوان قدرت

مؤلفهها را در اولويت قرار دهد.

مديران را پيش بيني کرد .فرنچ و ريون به نقل از

 -از اين بررسي مشخص شد که فعاليتهاي توسعه

رضائيان ( ،)1383باخ من ،باورز و مارکوس به نقل

حرفهاي کارکنان از عوامل مهم اثربخشي سازمان

از دعائي ( )1386و ردين ()1993در پژوهشهاي

ميباشد .لذا سياست گذاريهاي دانشگاه آزاد

خود نشان دادند که کارکنان سازمان هر چه بيشتر از

اسالمي واحد اروميه براي حصول به اهداف خود

دانش و مهارتهاي علمي باالتري برخوردار باشند،

بايد در جهت تقويت مؤلفههاي توسعه حرفهاي

ميتوانند بيشترين تأثير را در پيش بيني قدرت

کارکنان عمل شود.

مديران داشته باشند .آنها همچنين خاطرنشان ساختند

 -يافتههاي تحقيق نشان داد که بين مؤلفههاي توسعه

که مديران سازمان ميتوانند متناسب با توسعه حرفه-

حرفهاي کارکنان با نوع قدرت مديران رابطه

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 -نتايج حاصل از رگرسيون نشان داد که از ميان پنج

 -يافتههاي تحقيق نشان داد که بين توسعه حرفهاي
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معنيداري وجود دارد.بنابراين پيشنهاد ميشود که

حجازي ،يوسف؛ پرداختچي ،محمدحسين؛ شاه پسند،

مديران دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه براي

محمدرضا ( )1388رويکردهاي توسعه حرفهاي

بهبود و افزايش توسعه حرفهاي کارکنان خود از

معلمان .چاپ اول ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.

قدرت تخصصي ،ارجاعي و اجبار که به ترتيب

حيدري ،محمد ( )1387تأثير فعاليت جسماني بر خود

اولويت متناسب با مراکز علمي و آموزشي و

کارآمدي جسماني و تصوير بدني بانوان اروميه ،پايان

همچنين نيازهاي حرفهاي کارکنان دانشگاه آزاد

نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه اروميه.

اسالمي واحد اروميه ميباشد ،استفاده نمايند.

دستوري ،رامين؛ عيسي زادگان ،علي؛ سلطان احمدي،

 -از اين بررسي مشخص شد که بين خودکارآمدي

جواد ( )1391اثربخشي آموزش راهبردهاي (برنامه

کارکنان و نوع قدرت مديران رابطه معناداري وجود

ريزي عصبي_ زباني) بر اضطراب ،انگيزش پيشرفت

ندارد .بنابراين پيشنهاد ميشود راههايي براي

و خودکارآمدي دانش آموزان پسر مقطع پيش

افزايش خودکارآمدي کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي

دانشگاهي ،فصلنامه مطالعات روانشناختي ،دوره ،8

واحد اروميه فراهم گردد .در اين راستا بايد نقش

شماره  ،4صص .73-94

سال هشتم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1396

کارکنان بدون در نظر گرفتن متغير نوع قدرت

دعائي ،حبيب اهلل ( )1377قدرت و نفوذ در بهسازي

مديران در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه

منابع انساني .مجله دانش و توسعه ،سال چهارم،

پررنگتر شود.

شماره  8و  ،9صص .121-131

 -براساس يافتههاي پژوهش مشخص شد که مؤلفه

راثي ،مهدي ( )1382بررسي رابطه گرايش ديني با

مشارکت در پيش بيني قدرت مديران معنيدار

عزت نفس و خودکارآمدي در بين دانش آموزان سال

ميباشد .بنابراين پيشنهاد ميشود که دانشگاه آزاد

دوم دبيرستان شهر تبريز ،پايان نامه کارشناسي ارشد

اسالمي واحد اروميه تقويت اين مؤلفه را در بين

دانشگاه تبريز.

مؤلفههاي ديگر توسعه حرفهاي کارکنان در اولويت
قرار دهد.

رضائيان ،علي ( )1383مديريت رفتار سياسي در
سازمان (مديريت رفتار سازماني پيشرفته) .چاپ
اول .،انتشارات سمت ،تهران.
ريموند اي ،نوا ( )1384توسعه کارکنان .ترجمه سعيد

منابع و مآخذ
آرمسترانگ،

مايکل

()1386

مديريت

عملکرد

راهبردهاي اساسي و رهنمودهاي عملي .ترجمه ناصر
ميرسپاسي؛ اسماعيل کاوسي؛ علي رشيدپور.
انتشارات ترمه ،تهران.
اميرکبيري ،عليرضا؛ سيدجوادين ،رضا ( )1380مروري
بر تئوريها و اصول مديريت.انتشارات نگاه دانش،
تهران.
بهدري ،مهدي ( )1391بررسي نظرات مديران و دبيران
درباره نوع و ميزان قدرت مديران در مدارس متوسطه
شهر ميانه» ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشكده
علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران.

عليميرزايي و ناصر پورصادق ،انتشارات سارگل،
تهران.
ساالري ،يحيي ( )1388بررسي نظرات مديران و دبيران
درباره نوع و ميزان قدرت مديران در مدارس متوسطه
ناحيه سه آموزش و پرورش شهر كرمانشاه ،پايان نامه
كارشناسي ارشد ،دانشگاه اروميه.
سيد جوادين ،سيدرضا ( )1387مباني مديريت منابع
انساني .چاپ چهارم ،انتشارات دانشکده مديريت
دانشگاه تهران ،تهران.
شاه پسند ،محمدرضا؛ حجازي ،يوسف؛ رضوانفر،
احمد؛ صائبي ،محمد ( )1386تعيين مؤلفههاي

بررسي رابطه بين توسعه حرفهاي کارکنان با خودکارآمدي آنان و نوع قدرت مديران در دانشگاه آزاد11 / ...

محتواي توسعه حرفهاي مربيان مراکز آموزش وزارت

هيأت علمي ،مجله علوم حركتي و ورزش ،دوره ،2

جهاد کشاورزي .مجله علوم کشاورزي ايران ،سال ،5

شماره  ،4صص .123-136

شماره  ،2ص .253-262

مقيمي فام ،پرويز ( )1379بررسي رابطه خوداثربخشي

شاه پسند ،محمدرضا ( )1388تعيين مؤلفههاي زمينه

با ويژگيهاي شخصيتي و اثربخشي تدريس دبيران

توسعه حرفهاي مربيان مراکزآموزش وزارت جهاد

شهر مراغه ،پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز.

کشاورزي .مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه

ممي زاده ،جعفر ( )1373مديريت فرهنگ سازماني.

کشاورزي ايران ،دوره  ،40شماره  .1صص - 149

مجله مديريت دولتي ،سال  ،6شماره  ،25صص - 89

.138

.74

كرامتي ،هادي؛ شهرآراي ،مهناز ( )1383بررسي نقش

ميسکل ،سيسيل؛ هوي ،وين ( )1392تئوري ،تحقيق و

خودكارآمدي ادراك شده در عملكرد رياضي.،

عمل در مديريت آموزشي .ترجمه ميرمحمد سيد

فصلنامه نوآوريهاي آموزشي ،سال  ،3شماره ،10

عباس زاده .چاپ هفتم ،انتشارات دانشگاه اروميه.

صص .103-115
صفري ،شهرام ( )1382بررسي انواع قدرت مورد
استفاده مديران و رابطه آن با جو سازماني در
کارشناسي ارشد ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي
دانشگاه الزهرا.
عبدالهي ،بيژن؛نوه ابراهيم ،عبدالرحيم ( .)1385توانمند
سازي کارکنان (کليد طاليي مديريت منابع انساني)،
نشر ويرايش ،تهران.
فتحي و اجارگاه ،کوروش ( )1387برنامه ريزي
آموزش ضمن خدمت کارکنان .انتشارات سمت،
تهران.
فرنچ ،وندال؛ اچ بل ،سيسيل ( )1382مديريت تحول
در سازمان .ترجمه سيد مهدي الواني و حسن دانايي
فرد .انتشارات صفّار ،تهران
قلي پور ،آرين ( )1386جامعه شناسي سازمانها :
رويکرد جامعه شناسي به سازمان و مديريت .چاپ
ششم .نشر ذره ،تهران.
مظفري ،سيداميراحمد؛ طبائيان ،سيداحمد ()1383
رابطه بين پايگاههاي قدرت با اثربخشي و عملكرد
روسأي دانشكده ها و مديران گروههاي تربيت بدني
دانشگاههاي دولتي كشور از ديد خود و اعضاي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران» ،پايان نامه
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