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  چکیده
 يهـا  دوره يخود اقدام به برگـزار  یمنابع انسان يتوسعه و بهساز يها برنامه يها امروزه در راستا سازمان
 ياز منابع سازمان صـرف برگـزار   يا و بخش قابل مالحظه کنند یدر سطوح مختلف م يمتعدد یآموزش

و  جینتـا  یابیـ ارز يدر راسـتا  یمشخصـ  یو عملـ  یموارد اقدام علم ياریاما در بس شود، یها م دوره نیا
 يهـا  آموزش مهارت يها دوره ریتأث یپژوهش به منظور بررس نیا. ردیگ یها صورت نم دوره نیا یاثربخش

. صورت گرفته است یدفاع قاتیمرکز تحق کیتحوالت مثبت کارکنان  يبر توسعه مهارت رهبر تیریمد
 يریـ گ بـه روش نمونـه   یدفـاع  قاتیمرکز تحق کی رانینفر از کارشناسان و مد 130منظور تعداد  نیبد

بـه روش   ينفـر  59گروه کنترل  کیو  ينفر 71گروه آزمون  کیساده انتخاب شده و در قالب  یتصادف
. قـرار گرفتنـد   یمورد بررسـ ) 1381(و با استفاده از پس آزمون استاندارد وتن و کمرون  یشیآزما مهین

 یدو گروهـ  tبـا اسـتفاده از روش    یفیتوصـ  لیپس از تحل آزمون دو گروه  ي شده يجمع آور يها داده
مهـارت   تیـ بر تقو تیریمد یآموزش يها پژوهش نشان داد که دوره نیا جینتا. قرار گرفتند لیمورد تحل

ها تنهـا موجـب    دوره نیمهارت، ا يها مؤلفه نینداشته و از ب دار یمعن ریتحول مثبت کارکنان تأث يرهبر
مثبـت   يصداقت و توسعه راهبردها يتوسعه راهبردها مؤلفهمؤلفه اعتماد شده و بر دو  دار یتوسعه معن

 طیخصـوص محـ   بـه  قیـ خاص بستر تحق يها یژگیهمچون و یعوامل. نشان نداد يدار یمعن ریتأث ییگرا
و اسـتفاده   رانیکارکنان و مـد  یآموزش یو علم یاصول یازسنجیعدم ن ،یتیو مالحظات امن یشبه نظام

آمـوزش   يهـا  عملکـرد برنامـه   یابیـ ضمن خدمت و فقدان ارز موزشآ نینو يو الگوها  ينکردن از فناور
  .برخوردار نباشند یکاف یارائه شده از اثربخش يها موجب شد تا آموزش

  ها کلید واژه
 .تیریضمن خدمت، مد يها تحول مثبت، دوره يآموزش، مهارت رهبر
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  مقدمه

و پیشرفت است و همواره نیاز به انطباق با این  سرعت در حال تغییرجهان امروز به 
در حال تغییر است، بنابراین به همان نسبت  پیوستهنیز  فناوري. تغییرات وجود دارد

 و شوند ها، ساختارهاي اجتماعی و افراد نیز دستخوش تغییر می عادات اجتماعی، ارزش
ناگزیر از مواجه شدن با  ،ها ا و حتی دولته اعضاي جامعه اعم از افراد، سازمان ي همه

 ).  1981؛ موس لئونارد،1980؛ مک کلین،2002 پتینگر،( این تغییرات هستند

نظر کارشناسان علم  ربنا ب ،نیاز اجتناب ناپذیر هرگونه سازمان اجتماعی است ،مدیریت
دانش مدیریت آگاهی داشته و مجهز به نگرش مناسب  مدیریت، مدیران بایستی از اصول و

چرا که عملکرد آنها تأثیر تعیین  کنند،تا عملکرد مطلوب را ارائه  باشند راستادر این 
صاحبنظران علم مدیریت  .جا  خواهد گذاشت هتوسعه سازمان ب و اي در رشد کننده

 چه بسا از ده وکرباورهاي شخصی عمل  که بعضی از مدیران براساس نگرش وگویند  می
وري  به کاهش بهره منجر این امر نبوده و خود برخودار هاي الزم در حیطه کار آگاهی

تنها زمانی یک تحول مثبت در سراسر سازمان رایج و  ).1379 وزیري،( سازمان خواهد شد
شود که همه افراد آن سازمان بتوانند توانایی و قدرت رهبري تحول مثبت را  متداول می

  .دهد د ایجاد کنند، این مطلب اهمیت بیشتر این تحقیق را نشان میدر خو
نوعی مهارت مدیریتی است که هدف اصلی آن، نمود پیدا : رهبري تحوالت مثبت

کردن توان بالقوه و مثبت انسان است، تحول مثبت این امکان را براي افراد فراهم 
و جوش و هدفمند بودن را در  کند که بتوانند حاالتی نظیر؛ قدردانی، همکاري، جنب می

وري، هدف اصلی این نوع  کسب موفقیت و افزایش بهره. محیط کاري خود تجربه کنند
  :رهبري است و در این تحقیق با سه مؤلفه زیر تعریف شده است

هاي انرژي مثبت، خلق فضایی  هاي؛ ایجاد شبکه که از طریق مؤلفه مثبت گرایی -1
ها و نقاط قوت افراد،  شناسی  وتوجه به تواناییسرشار از دوستی، بخشش و حق 

  .کند زمینه را براي ایجاد تحول مثبت فراهم می
ي؛ ایجاد فضاي مثبت و سازنده و ایجاد آمادگی  که از طریق دومؤلفه صداقت -2

  . کند الزم براي تحول، زمینه را براي ایجاد تحول مثبت فراهم می
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انداز  انداز، ایجاد تعهد نسبت به چشم هاي؛ ایجاد چشم که از طریق مؤلفه اعتماد -3
  .کند و نهادینه کردن چشم انداز، زمینه را براي ایجاد تحول مثبت فراهم می

اصالح عملکرد و تقویت  به معنی بهبود و برنامه آموزشی مدیران را )2000(اسلومن
که آنها به  داند خود می ي هاي آینده هاي مدیریتی مدیران براي پذیرش نقش مهارت

اي  با توجه به ماهیت حرفه. هاي متعدد نیازمند این برنامه هستند دلیل وجود موقعیت
هاي  روش ،چندین روش در آموزش مدیران مطرح شده است هاي آن، مدیریت و ویژگی

مشارکت  ولی تمام آنها بر ،هاي یادگیرنده متفاوت است سایر گروه با مدیرانآموزشی 
هاي آموزشی  اسطه تجارب بالینی آنان و ویژگیر آموزشی خود به وومدیران در ام
 این موارد، روش ایفاي نقش، مطالعه موردي، ي جمله از. کنند کید میأبزرگساالن ت

  .است موارد دیگر آموزش حساسیت و هاي یادگیري، گروه
 بیمارستان جان هاپکینز، نیز در راستاي انجام آموزش مدیریت در) 1994( سولیوان

 تعامل و که نتیجه گرفت ،اجراي برنامه بعد از را تشکیل داد وهاي کوچکی  گروه
بیشتر  مشکالت واقعی آنها بهتر و مشارکت افراد در مباحث آموزشی پیرامون مسایل و

 فضا و تغییر در این مداخله موجب افزایش ارتباط اثربخشی مدیران،. گیرد صورت می
  .افزایش استقالل مدیران شد فرهنگ سازمانی و

درگیري زیاد،  مشغله و به دلیل شرایط شغلی و ،معتقد است) 1391(اسی میرسپ
به دالیل ذکر  .تري براي یادگیري خارج از مراحل کار براي مدیران وجود دارد وقت کم
پرورش مدیران به مراتب از  هاي آموزش و اجراي برنامه علل مختلف دیگر، شده و
 است، ولی براي آموزش سه مرحله واجراي آموزش کارکنان دشوارتر  ریزي و برنامه

  :فرایند زیر وجود دارد

 ؛ریزي آموزش برنامه برآورد احتیاجات و - 1

 ؛پرورش هاي آموزش و روش - 2

 .هاي آموزشی ارزیابی عملکرد برنامه - 3

 ؛1999 کاتر،(اند  تفاوت قائل شده مدیریت ، بین دو مفهوم رهبري وصاحبنظرانبرخی 
شرایط تحول انجام  عملی که افراد دربه عنوان رهبري را اغلب  .)1993؛ 1986تیکی 



 
 
 
 
 
 48  1392، زمستان 30هشتم، شماره  سال  

تحول سازمان، رهبري توسط افراد به  تغییر و در زمان پویایی و. کنند ، تعریف میدهند می
 تغییرات و واپایش بایست حفظ ثبات، در حقیقت مدیران می. شود نمایش گذاشته می

اما در مقابل،  ،دهند قرار هاي خود ساماندهی نحوه عملکرد فعلی را محور اصلی فعالیت
حالی که مدیریت با مفاهیمی  در .جذابیت است رهبري همیشه همراه با جنبش، پویایی و

 که توان گفت می .آرامش همراه است دارا بودن قابلیت پیش بینی، حفظ سکون و نظیر
  .جا و مدیریت یعنی درست انجام دادن کارها هرهبري یعنی انجام دادن کارهاي درست و ب

ثري براي درك ؤشناختی م اي کرت لوین، ابزار آنجایی که مدل سه مرحله از
 شده است، بنابراین این مدل در ادامه به اختصار شرح داده هاي تغییر است وضعیت

 .)1999 فرنچ وبل،(

  
  
  

  اي کرت لوین مدل تغییر سه مرحله: 1شکل شماره 

 ،زا قرار دارد مرکز عوامل تحول رهبري در ،دهد نشان می زیر نمودار طور که همان
  .گرفته است این تحقیق مورد بررسی قرار در بنابراین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1999 بل، فرنچ و( زا عوامل تحول: 2شکل شماره 

  خروج از انجماد
 )ترك رفتار(

 تغییر از طریق بازسازي شناختی
 )حرکت به سوي رفتار جدید(

 )تثبیت رفتار جدید(انجماد مجدد

 محیط خارجی

فرهنگ  رهبري
 سازمان

 رسالت واستراتژي

 عملکرد فردي وسازمانی و
 سازمانی
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محیط سازمانی امروز، رهبران باید در زمینه  معتقد است که در )1996( کاتزنباخ
 ارتباطات جدید، اطالعات و هاي فناوريهاي مدیریتی تسلط داشته باشند و بتوانند  مهارت

انجام دادن کار در محیط کاري دیجیتال را  قدرت درك و و گیرند به کار را بفهمند و
بخش  الهام الگوهاي جدید کسب وکار نیاز بیشتري به رهبران فرهمند و در. داشته باشند
را تغییر دهند، به نحوي که به  هاي کاري خود این رهبران باید شیوه شود و احساس می

هاي  که قابلیت شود تر می روزه این باور قوي هر. پاسخ دهند سرعت به تغییرات محیطی
هاي موفق گذشته و  در آینده به توان رهبران آنها در تخریب خالقانه قابلیت ها بارز سازمان

پاسخگویی به نیازهاي جدید مشتریان  پذیري و بازسازي مجدد آنها براي حفظ رقابت
و  که درصدد ایجاد تغییر متعدد باشند شود یرهبران واقعی به کسانی گفته م. بستگی دارد

 کشند و وضعیت فعلی سازمان را به چالش می ،کنند اطرافیان را به این کار تشویق می
  .کنند ایجاد می شرایط جدیدي براي انجام شدن بهتر امور

وظیفه اساسی  ،هدایت آن ساخت فرهنگ سازمانی و که معتقد است )2000( پیترسنجه
آینده سازمان را  حال و وگرفته ت أسازمان نش ي گذشته رهبري است که ازنظیر  بی و

 و جدید فناوريدهی این فرهنگ به میزان یادگیري سازمانی براي خلق  شکل. گیرد دربرمی
  :است زیر این فضا رهبر داراي سه نقش در. کسب مزیت رقابتی بستگی دارد

را  فناوريهاي توسعه  رساختمفهوم معمار، یعنی کسی که وظیفه طراحی زی :طراح
  .بر عهده داردسازمان  در

به عنوان کمک کننده به تک تک اعضاي سازمان از جمله خودش که بتواند  :معلم
هاي ذهنی،  طریق توسعه مدل از هاي سازمان را کسب کند و الزم از واقعیت شناخت

 ها و فرصت و فهم مسائل آن هاي جهان امروز و پیچیدگی ها و کارکنان را با واقعیت
  .دکنرو آشنا  تهدیدهاي پیش

 مقاصد اهداف و و یعنی فردي که وظیفه حمایت از کارکنان خود :خدمتگزار
ست که رهبران ا فوق بیانگر این ي هاي سه گانه ، در نهایت نقشبر عهده داردسازمان را 

سیستمی،  هاي ذهنی، تفکر هاي جدید، ساخت آرمان مشترك، مدل براي کسب مهارت
  .هاي شخصی مهیا شوند قابلیت ادگیري جمعی وی
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معتقد است که تغییراتی اساسی در شیوه رهبري جدید نسبت به  )2003(هالوپیک
نفر از مدیران آمریکا نشان  1300نتایج یک مطالعه با مشارکت . قدیم ایجاد نشده است

ضروري خصوصیات فردي براي رهبري موفق  هاي مدیریتی و که اگرچه مهارت دهد می
 هاي پیشرفته در شیوه استفاده از فناوري گیري بهینه از ولی توانمندي در بهره ،است

براساس این . خواهد کرد هاي جدید را نیز ایجاد قابلیت هاي فردي است و توانمندي
 محور دانش دنیاي دیجیتالی و هاي مدیریتی مورد نیاز براي موفقیت در مطالعه، مهارت

هاي  مهارت ،)درصد76( کسب وکار راهبردهايبه انجام رساندن  وسعه وتوانایی ت؛ از عبارت
  .است )درصد53(حال ظهور هاي در فناوريدرك ، )درصد59( مدیریتی عملیاتی

خصوصیات فردي که هنوز در رهبري موفق صادق است، ؛ گوید می )2000(کیرنی
از ادبیات  .هاي ارتباطی، صداقت، قدرت مشاوره، مربیگري وخالقیت مهارت ؛از عبارتند

گذاري در آموزش و بهسازي کارکنان با  آید که سرمایه توسعه منابع انسانی چنین برمی
فعاالن ). 2007 بالکی و کیپل،( مزایا و منافع گوناگون فردي و سازمانی ارتباط دارد

هاي رسمی را به عنوان یک عنصر حیاتی و جامع  عرصه مدیریت و منابع انسانی آموزش
؛ 1989 ؛ کیپ،2006 ،همکاراننو و ( کنند ها تلقی می در توسعه افراد و سازمان

افزایش  ،کسب مهارت مدیریتی ،تسهیل یادگیري). 1995؛ سوانسون،1995پریس،
هاي سازمانی  که در آموزش است ترین اهدافی هاي کاري از مهم ها و شایستگی مهارت

  .)2006 ؛ نو و دیگران،2000کاسکیو،(گیرد  مدنظر قرار می
 هولتون،( براي دستیابی به این پیامدها، انجام پدیده انتقال آموزش ضروري است

ها و تمرینات اکتساب  انتقال آموزش فرایندي است که توسط آن دانش، مهارت). 2005
). 2010،همکارانت و اف -راس( دنشو شده در طی دوره آموزش، در کار فرد متجلی می

درصد محتواي  40حدود  ،اند رو است که پژوهشگران دریافته  اهمیت این انتقال از آن
درصد تا شش ماه باقی 25شود،  بالفاصله بعد از آموزش فراموش می آموزشی معموالً

؛ وکسلی و 1988 بالدوین و فورد،( سال دوام دارد درصد تا یک 15تا 10ماند و تنها  می
  ).2002 التام،

که با توجه به تغییرات بسیاري رسید در تحقیق خود به این نتایج ) 1389(قدیریان
هاي  فناوري ؛اهم آنها عبارتند از آمده است و وجود هصنعتی ب هاي تجاري و حوزه که در

افزایش ذینفعان سازمان، ترکیب نیروي  هاي پویا و اي، محیط رشته چند پیچیده و
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حال تغییر، تغییر معیارهاي ارزیابی عملکرد، تغییر  سازمانی درانسانی متغیر، فرهنگ 
که برخی  کند هاي جدیدي را از رهبران طلب می مهارت ساختارهاي مالی، توانمندي و

توان رهبري  ،هاي ارتباطی هاي جدید مربوطه، مهارت شناخت فناورياز آنها شامل؛ 
محیط، شناخت  هاي جهانی و اي، شناخت فرهنگ رشته چند اي و هاي بین رشته گروه

  .هستند هاي محوري سازمان قابلیت ساختارهاي مختلف سازمانی، مدیریت دانش و
گسترش  ،)2006( ریچموند و اسکتیمور و )2000( هاي پیترسون بر اساس یافته

زا  ترین عوامل استرس اطمینان مهم نبود، تضاد نقش، حجم کاري باال و فناوريمرزهاي 
در تحقیقی که به بررسی اثر  )2003(اورزعلی. هستند فناورانهاي  پروژههاي  در فعالیت

نتیجه گرفت که رفتارهاي  ،توانمندسازي پراخته بود اثربخشی تیم و رهبري تحول بر
و اثربخشی تیم کاري  ، توانمندي خودکارکنانرهبري تحولی رابطه معناداري با نگرش 

هاي مهم رهبري  جمله ویژگی که از دنهایت پژوهشگر به این نتیجه رسی در. دارند
 احساس توانمندي کرده و محیط آن درکارکنان  تحول، ایجاد محیط کاري است که 

 آوري جدیدي را براي انجام کارهاي خویش بدون ترس و هاي فن روشتا سعی دارند 
  .گیرند تهدید به کار

هاي  ارتتحقیق خود که به بررسی تأثیر مه در) 1384(و همکاران  پور زعیمی
تحت امر انجام دادند به این نتایج  کارکنانمدیریتی مدیران پرستاري بر توانمندسازي 

رهبري مدیران، سبب اثربخشی  هاي مدیریتی و هاي آموزشی مهارت رسیدند که برنامه
 هاي آزموننتایج . شود کارکنان میبه افزایش حس توانمندي در  منجر ده وشرفتار آنها 

 ،آموزش ي مداخله بعد از قبل و کارکنان،ه بین تمامی ابعاد توانمندي ک آماري نشان داد
  .تفاوت معناداري وجود دارد

ارتباط دو  با پژوهشی که در موضوع بررسی میزان و) 1387(همکاران حافظی و
جنبه اصلی مهارت مدیریت زمان یعنی مهارت فردي و رفتار سازمانی و تأثیر آموزش بر 

یید رابطه مثبت بین دو جنبه أدانشگاه پیام نور انجام دادند با تآن در مدیران آموزشی 
سازمانی مدیریت زمان و نیز تأثیر آموزش بر این دو به این نتیجه  مهارت فردي با رفتار

توانمندي  يارتقا مهارت مدیریت زمان اهمیت باالیی دارد و که برخورداري از رسیدند
رفتارهاي سازمانی  بر یاثر مثبت ،مانهاي فردي مدیریت ز کسب مهارت مدیران در

  .وري سازمان دارد افزایش بهره ،نتیجه در مدیریت زمان و
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هاي  تأثیر آموزش مهارت« در تحقیق خود با عنوان) 1382(شهامت ابوالفتحی و
هاي دانشگاه  اي مدیران خدمات پرستاري بیمارستان عملکرد حرفه دانش و رهبري بر

اي مدیران  عملکرد حرفه که میزان دانش و نتیجه رسیدندبه این » علوم پزشکی بوشهر
 به طوري که میانگین و. افزایش یافته است ،تحت تأثیر مداخله آموزشی ،پرستاري

 14/64 قبل از آموزش به ترتیب ،اي مدیران پرستاري انحراف معیار میزان دانش حرفه
همچنین میانگین . سته ابود 06/7و  28/94ترتیب  همداخله آموزشی ب پس از و 3/12و
قبل از مداخله آموزشی به  ،اي مدیران پرستاري انحراف معیار میزان عملکرد حرفه و

که  بود 14/8و  28/84 پس از مداخله آموزشی به ترتیب و 19/10و  86/58ترتیب 
  .تفاوت معناداري را نشان داد ،tآزمون 

هاي ضمن  نیز معتقدند که آموزش) 2001(مشارکت کنندگان در تحقیق لیپین
خدمت موجب تغییراتی در حفظ ایمنی و بهداشت کارکنان و محل کار و در نهایت 

مطلب  این بهدر تحقیق خود ) 1381(خطیبی و همکاران. شود افزایش توانمندي افراد می
هاي شغلی را موجب  رکنان، آموزشکا درصد 65درصد مدیران و  70کنند که  اشاره می

در . اند هاي شغلی خود دانسته افزایش دانش، ارتقاي اطالعات  شغلی و افزایش توانایی
تحقیقی که در یک موسسه مالی بزرگ لبنانی براي ارزیابی میزان انتقال آموزش انجام 

 عواململه ها را براي انجام کارهایشان مفید دانسته بودند و از ج شد، پاسخگویان دوره
  ).2012 دیرانی،( توانایی فردي در مهارت مدیریت استرس بوده است ،ارزیابی شده

هاي آموزش  بر اساس مطالب فوق، این پژوهش در پی ارزیابی اثربخشی دوره
ست ا ها در این دوره ارائه شدهمدیریت بر کسب مهارت رهبري و میزان انتقال آموزش 

بدین ترتیب مساله اصلی پژوهش . رت گرفته استکه در یک مرکز تحقیقاتی دفاعی صو
تأثیري بر  ،هاي مدیریت هاي آموزش مهارت آیا دوره«؛ که شود میبدین صورت مطرح 

  .»تقویت مهارت رهبري تحول کارشناسان و مدیران سازمان مربوطه داشته است؟
هاي  انجام این پژوهش از چند منظر حائز اهمیت است، از منظر کاربردي هزینه

براي آموزش کارکنان، بررسی بازدهی و اثربخشی این   الی، زمانی و معنوي صرف شدهم
در واقع انجام . ها به امري حیاتی تبدیل کرده است ي سازمان ها را براي همه آموزش

ها در بررسی اثربخشی و بازگشت  هایی از آن منظر که به مدیران سازمان چنین پژوهش
از سوي دیگر نیز . کند، مهم و ضروري است میهاي آموزشی کمک  سرمایه گذاري
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هاي دفاعی و پژوهشی کشور در راستاي نیل به  خصوص سازمان ها به ي سازمان همه
هاي کلی نظام نیاز به ایجاد تحول در ساختارها و فرایندهاي خود  انداز و سیاست چشم

که با برخورداري  طلبد اندیشی را می گرا و مثبت دارند و این امر مدیران و رهبران تحول
از منظر قانونی، . از پشتوانه علمی و تجربی کافی، زمینه را براي این امر فراهم کنند

گذاران آموزش در صنایع دفاعی و  انجام این پژوهش در راستاي کمک به سیاست
هاي  از منظر نظري نیز به افزایش غناي پژوهش. هاي پژوهشی کشور، ضروري است حوزه

  .کند هاي مدیریتی در کشور کمک می خصوص مطالعات مهارت حوزه آموزش، به
بر گرفته شـده اسـت و   ) 2000( چارچوب مفهومی این تحقیق از مدل وتن و کمرون

هـاي    ایـن مـدل ویژگـی   . ریـزي شـده اسـت    مراحل تحقیق بر پایه دانش مدل فوق پایـه 
ي دسـتیابی بـه   گرایی و اعتماد را که از رهنمودهاي رفتاري موردنیاز بـرا  صداقت، مثبت

مـدل تحقیـق    کند و بیان می ،یک تحول مثبت است تغییرمثبت یا الزمه رهبري کارآمد
  .شود ارائه میکه بر اساس چارچوب تحقیق نظري طراحی شده، به صورت زیر 

  
 

  مدل مفهومی تحقیق: 3شکل

  .اند مورد آزمون قرار گرفتهزیر  شرحهاي تحقیق به  بر اساس مدل فوق، فرضیه
هاي آموزش مدیریت بـر تقویـت مهـارت رهبـري تحـول مثبـت        دوره :فرضیه اصلی

  .دار دارد معنی کارشناسان و مدیران تأثیر مثبت و
هاي آموزشی مدیریت  بر توسعه مؤلفه صـداقت تـأثیر مثبـت و     دوره :1فرضیه فرعی 

  .دار دارد معنی
مثبـت و   توسعه مؤلفـه اعتمـاد تـأثیر    هاي آموزشی مدیریت بر دوره :2فرضیه فرعی 

  .دار دارد معنی

 صداقت 

 اعتماد آموزش

 مثبت گرایی

 مهارت رهبري تحول
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گرایی تأثیر مثبـت   توسعه مؤلفه مثبت هاي آموزشی مدیریت بر دوره: 3فرضیه فرعی 
  .دار دارد و معنی

  تحقیقروش 
 ،هاي پژوهش و مداخالت طراحـی شـده، ایـن پـژوهش از نظـر هـدف       با توجه به فرضیه 

کـه در زمـره    اسـت هـاي ایسـتا    روش انجام این پـژوهش، مقایسـه گـروه   . است کاربردي
در این روش دو گروه وجود دارد و مقایسـه میـان   . گیرد هاي شبه آزمایشی قرار می روش

ار گرفته است و گروهی که متغیر مسـتقل بـر آن   گروهی که در معرض متغیر مستقل قر
ها به صورت  انتخاب و جایگزینی آزمودنی ،در این طرح. گیرد صورت می ،شود اعمال نمی

قبـل از   ،رود هایی که در این طرح به کـار مـی   شود، بلکه ترکیب گروه تصادفی انجام نمی
ق بـه کـار گرفتـه    بـا همـان ترکیـب در تحقیـ     دقیقـاً انجام تحقیق صورت گرفته است و 

  ).  1389 دالور،( علت ایستا نامیده شدن آنها نیز همین است ،شوند می
جامعه آماري این تحقیق را کارشناسان و مدیران یک سازمان تحقیقـاتی دفـاعی بـه    

دادنـد کـه از ایـن میـان دو گـروه       نفر با تحصیالت غیر مدیریتی  تشکیل می 130تعداد 
بدین صورت که ابتدا از گروهی که . ساده انتخاب شدندآزمون و کنترل به روش تصادفی 
نفـر از آنهـا بـه روش     71د و سـپس  شـ لیسـتی تهیـه    ،تحت آموزش قرار گرفتـه بودنـد  

 سـایر عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند و از  هگیري تصادفی ساده، از لیست افراد ب نمونه
گیـري تصـادفی    به روش نمونـه  دوبارهتهیه شده و  یلیست ،افراد که آموزش ندیده بودند

سپس اعضاي هـر  . عنوان گروه کنترل جایگزین شدند هنفر انتخاب و ب 59ساده از لیست 
در جلسـات آموزشـی،    .کردنـد را تکمیـل  ) 2000( پرسشـنامه وتـن و کمـرون     ،دو گروه

هـاي سرپرسـتی و رفتـار     تحول در محیط کار و پیامدهاي آن و مهارت مفاهیم رهبري و
  .ورد بررسی قرار گرفته بودسازمانی م

پرسشنامه مهارت رهبري تحول استاندارد طراحی شـده   گیري متغیر وابسته از براي اندازه
طیف استفاده شده در ایـن پرسشـنامه، طیـف پـنج      .توسط وتن و کمرون استفاده شده است

نمـره   و حـداکثر ) کـامالً مـوافقم   ،5،کامالً مخالفم تـا  شـماره   1شماره( اي لیکرت استدرجه
هـا، پـس از   در این تحقیق براي سنجش قابلیت پایایی پرسشـنامه  .استامتیاز  160آزمودنی 

پرسشـنامه  ) آلفاي کرونباخ(، ضریب پایایی کل SPSSافزار  ها با استفاده از نرموارد کردن داده
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ي پایـایی   کـه نشـان دهنـده    دشـ محاسـبه   86/0بـه میـزان    مدیریت استرس وتن و کمرون
هـا،  همچنین بـه منظـور سـنجش روایـی سـئواالت پرسشـنامه      . پرسشنامه استمناسب این 

پـردازان   هاي مورد استفاده در این بررسـی توسـط محققـان و نظریـه    رغم آنکه پرسشنامه علی
 بـا ایـن حـال   ، میشوداي استاندارد محسوب  ده و جزو پرسشنامه شطراحی و تدوین  معتبري

توسـط صـاحبنظران دانشـگاهی و اسـاتید برجسـته       هـا دوبـاره  اعتبار محتواي این پرسشنامه
پرسشـنامه داراي سـه    نـایـ . یید قرار گرفته و از اعتبار الزم برخـوردار اسـت  أمدیریت مورد ت

) 16، 4،11،14هـاي   سـئوال (اعتماد  - 2 ؛)2،3،6،7،9،10،15هاي  سئوال(صداقت  - 1؛ مقیاس
أثیر آموزش بر مهـارت رهبـري   ت است و )1،5،8،12،13،18،20هاي سئوال( گرایی  مثبت - 3و 

  .دهد تحول مثبت در خصوص اهداف سه گانه فوق را مورد مقایسه قرار می
ها  ها نیز از روش مقایسه میانگین هاي به دست آمده از پرسشنامه تحلیل داده منظور به

ایـن روش  . تجزیه و تحلیل شدند spssافزار  ها به کمک نرم و داده شده استفاده t آزمونو 
هـاي آزمـون و کنتـرل بـا      ها را در گـروه  هاي به دست آمده براي هریک از مؤلفه میانگین

سطح  که توان نتیجه گرفت می ،ها دار بودن تفاوت یکدیگر مقایسه کرده و در صورت معنی
هـاي آموزشـی    دورهاست، بنابراین دار با یکدیگر متفاوت  مهارت دو گروه به صورت معنی

  .دارددار  تحول کارکنان اثر مثبت و معنی مدیریت بر مهارت رهبري

  ها یافته
هاي جمعیت شناختی نمونه تحقیق نشان داد، دامنه سـنی آنهـا    نتایج تحلیل توصیفی ویژگی

تـا  ) درصـد 80(هـاي کارشناسـی   و همه آنها مرد بودند که داراي شـغل بوده سال  45- 30بین 
مهندسی و مدارك تحصیلی آنهـا  و گروه تحصیلی همه آنها فنی و ) درصد20( مدیریت میانی

 .است) درصد10( ارشد و کارشناسی) درصد80(، کارشناسی)درصد10(فوق دیپلم

  ها  تحلیل توصیفی داده: 1جدول 
انحراف خطاي 

تعداد   میانگین  انحراف معیار  میانگین
  آموزش  افراد

0,47868 
 

0,49186 

3,67682 
 

4,14452 

35,2881 
 

34,2254 

59 
 

71 

  گروه شاهد - )آموزش ندیده(
  صداقت

                                            آزمون گروه –) آموزش دیده(
0,73758 

 
0,50288 

5,66542 
 

4,23737 

16,1525 
 

22,0423 

59 
 

71 

  گروه شاهد - )آموزش ندیده(
  اعتماد

                                            آزمون گروه –) آموزش دیده(
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انحراف خطاي 
تعداد   میانگین  انحراف معیار  میانگین

  آموزش  افراد
0,77088 

 
0,70752 

5,92121 
 

5,96168 

32,6441 
 

33,7324 

59 
 

71 

  گروه شاهد - )آموزش ندیده(
  گرایی مثبت

                                            آزمون گروه –) آموزش دیده( 
1,26137 

 
1,30848 

9,68876 
 

11,02549 

88,0847 
 

88,1549 

59 
 

71 

  گروه شاهد - )آموزش ندیده(
  تحولمهارت رهبري 

                                            آزمون گروه –) آموزش دیده(

  هاي مستقل ها مبتنی بر آزمون گروه تحلیل استنباطی داده:  2جدول 
انحراف   حد پایین  حد باال

  خطا
اختالف 
  آموزش Sig df T Sig F  میانگین

2,43597  
  

2,42089  

0,31040-  
  

0,29532-  

0,69399  
  

0,68634  

1,06278  
  

1,06278  

0,128  
  

0,124  

128  
  

127,430  

1,531  
  

1,548  

  ها فرض برابري واریانس  1,610  0,207
  صداقت

  ها فرض نابرابري واریانس

4,16920 -  
  

4,11977-  

7,61022 -  
  

7,65966 -  

0,86953  
  

0,89270  

5,88971-  
  

5,88971-  

0,000  
  

0,000  

128  
  

105,557  

6,773 -  
  

6,598 -  

  ها برابري واریانسفرض   6,402  0,13
  اعتماد

  ها فرض نابرابري واریانس
0,98336  

  
0,98269  

3,16001 -  
  

3,15934-  

1,04701  
  

1,04634  

1,08833-  
  

1,08833-  

0,301  
  

0,300  

128  
  

123,979  

1,039 -  
  

1,040 -  

  ها فرض برابري واریانس  0,107  0,744
  گرایی  مثبت

  ها فرض نابرابري واریانس
3,56924  

  
3,52610  

3,70961 -  
  

3,66646-  

1,83933  
  

1,81747  

0,07018-  
  

0,07018-  

0,970  
  

0,969  

128  
  

127,580  

0,038 -  
  

0,039 -  

  ها فرض برابري واریانس  2,563  0,112
  مهارت رهبري تحول 

  ها فرض نابرابري واریانس

ها بررسی  براي آزمون تساوي میانگین دو جامعه الزم است ابتدا تساوي واریانس
 ،م بر آزمون تساوي میانگین استها مقد عبارت دیگر آزمون تساوي واریانس هب ،شود
 .کنیم ها از آزمون لوین استفاده می آزمون تساوي واریانس براي

هاي آموزشی مدیریت بر تقویت مهارت رهبري تحول مثبت  دوره :فرضیه اصلی
  .دار دارد کارشناسان و مدیران تأثیر مثبت و معنی

آزمون لوین  (Sig)مندرج در جدول شماره دو، با توجه به اینکهبر اساس نتایج 
و با توجه به اینکه  )قبول H0(که در جامعه مورد پذیرش قرار گرفته ) ها تساوي واریانس(

است، ) 05/0بزرگتر از ( 970/0ها نیز معادل  آزمون تساوي میانگین (Sig)ضریب 
حاصل نشده و فرضیه تحقیق مورد H0 بنابراین شواهد کافی براي رد کردن فرض 

هاي آموزش مدیریت بر تقویت مهارت  توان گفت که دوره پس می. گیرد پذیرش قرار نمی
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دار نداشته است، به عبارت دیگر  رهبري تحول مثبت کارشناسان و مدیران تأثیر معنی
و ) ها آموزش دیده(داري بین سطح مهارت رهبري تحول مثبت گروه آزمون  تفاوت معنی
  . وجود ندارد) ها آموزش ندیده(گروه شاهد 

تأثیر مثبت و  ،هاي آموزشی مدیریت بر توسعه مؤلفه صداقت دوره :1فرضیه فرعی 
  .دار دارد معنی

تساوي (آزمون لوین  (Sig)بر اساس نتایج جدول شماره دو، با توجه به اینکه 
مورد  )H0(ها  یانساست، فرض برابري وار) 05/0بزرگتراز ( 207/0معادل ) ها واریانس

ها نیز معادل  آزمون تساوي میانگین(Sig) پذیرش بوده و با توجه به اینکه ضریب 
شود و  رد نمی) ها تساوي میانگین( H0است، بنابراین فرض ) 05/0بزرگتر از ( 128/0

توان گفت که دوره آموزش  بنابراین می. گیرد فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار نمی
راهبردهاي صداقت تأثیرگذار نبوده است، بدین معنی که تفاوت  مدیریت بر توسعه

  .داري بین مهارت رهبري تحول مثبت در گروه آزمون و گروه شاهد وجود داشت معنی
 تأثیر  ،توسعه راهبردهاي اعتماد هاي آموزشی مدیریت بر دوره :2فرضیه فرعی 

  .دار دارد مثبت و معنی
تساوي (آزمون لوین  (Sig)بر اساس نتایج جدول و با توجه به اینکه  :تحلیل

مورد  )H0(ها  است، فرض برابري واریانس) 05/0کوچکتر از ( 013/0معادل ) ها واریانس
ها نیز معادل  آزمون تساوي میانگین (Sig)پذیرش نبوده و با توجه به اینکه ضریب 

شود و  رد می) ها تساوي میانگین( H0است، بنابراین فرض ) 05/0کوچکتر از ( 000/0
توان گفت که دوره آموزش مدیریت بر  فرضیه تحقیق مورد پذیرش است، بنابراین می
داري بین  بدین معنی که تفاوت معنی. توسعه راهبردهاي اعتماد تأثیرگذار بوده است

  .توسعه راهبردهاي اعتماد در گروه آزمون و گروه شاهد وجود نداشت
توسعه راهبردهاي مثبت گرایی تأثیر  هاي آموزشی مدیریت بر دوره: 3فرضیه فرعی 

  .دار دارد مثبت و معنی
تساوي (آزمون لوین  (Sig)بر اساس نتایج جدول شماره دو با توجه به اینکه : تحلیل

مورد  )H0(ها  است، فرض برابري واریانس) 05/0برزگتر از ( 744/0معادل ) ها واریانس
ها نیز معادل  آزمون تساوي میانگین(Sig) پذیرش بوده و با توجه به اینکه ضریب 
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شود و  رد نمی) ها تساوي میانگین( H0است، بنابراین فرض ) 05/0بزرگتر از ( 301/0
توان گفت که دوره آموزش  بنابراین می. گیرد فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار نمی

ثبت گرایی تأثیرگذار نبوده است، بدین معنی که تفاوت مدیریت بر توسعه راهبردهاي م
  .گرایی در گروه آزمون و گروه شاهد وجود داشت داري بین توسعه مثبت معنی

  گیري بحث و نتیجه
دیجیتال به داشتن  معتقد هستند که رهبران عصردانش و) 2000( سیترین و نف

نیازمند خصوصیات جدیدي آنها  هاي بیشتري نسبت به اقتصاد قدیم نیازمندند، مهارت
بندي  سطوح پذیري همراهی با مشتریان وخطر پذیري و که بتوانند سرعت، انعطاف هستند

و  هاي جدید نظر آنها مهارت از. هدایت کنند هاي ارتباطات درون سازمانی را مهارت جدید از
ساخت  گرایی، ارباب رجوع محوري، مشتري ؛اقتصاد جدید عبارتند از مورد نیاز رهبري در

هاي  هاي تجاري، ایجاد زمزمه اي، مدیریت از طریق مدل وظیفه چند سازمان افقی و
 ،این موارد ي پذیري واقعی و در همهخطرتشویق به  بخش و تبیان خبرهاي مسرّ خوشایند و

  .کند هاي رسمی و غیررسمی رهبري نقش قابل توجهی ایفا می آموزش
اي آموزش مدیریت و سرپرستی بر مهارت ه این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر دوره

ها به مدیران و کارشناسان یک مرکز  رهبري تحول مثبت و میزان انتقال آموزش
مدل تحقیقی و  و براساس اند تحقیقات دفاعی که همگی تحصیالت غیرمدیریتی داشته

  .انجام شده است) وتن و کمرون(عمومی رهبري تحول مثبت 
پیش گفته  نفر از کارشناسان و مدیران مرکز 130جامعه آماري این تحقیق نیز 

هر دو گروه ، نفر 71)آزمایش(نفر و گروه آزمون  59) کنترل(که در گروه شاهد  هستند
فرضیه  ،هاي به دست آمده پرسشنامه وتن و کمرون را تکمیل کردند که با تحلیل داده

فرعی دوم که بیانگر هاي فرعی اول و سوم پذیرفته نشده و تنها فرضیه  اصلی و فرضیه
  .یید قرار گرفتأمورد ت ،دار آموزش بر مؤلفه اعتماد بود تأثیر مثبت و معنی

. هاي پیشین همگرایی نداشته است نتایج این پژوهش کمابیش با نتایج سایر پژوهش
 ،که در تحقیق خود دریافتند) 1382(شهامت  از جمله با نتایج تحقیق ابوالفتحی و

اي مدیران پرستاري تحت تأثیر مداخله آموزشی افزایش  حرفه عملکرد میزان دانش و
نشان که ) 1384(و همکاران  پور زعیمیبا نتایج تحقیق . کامالً مغایر بود ،یافته است
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رهبري مدیران، سبب اثربخشی  هاي مدیریتی و شی مهارتزهاي آمو برنامه دهد، می
. نیز مغایرت نشان داد شده است کارکنانافزایش حس توانمندي در  رفتار آنها و

کید داشتند که أاین نکته ت که بر) 1387(همکاران همچنین با نتایج تحقیق حافظی و
 توانمندي مدیران در يارتقا مهارت مدیریت زمان اهمیت باالیی دارد و برخورداري از
 رفتارهاي سازمانی مدیریت زمان و بر یهاي فردي مدیریت زمان اثر مثبت کسب مهارت

چنانچه نتایج این تحقیق . در یک راستا نیست دارد،وري سازمان  افزایش بهره، هنتیج در
اعتماد توسط  راهبردرهبري فقط بر توسعه  هاي مدیریتی و آموزش مهارت که نشان داد

   .دار نداشت دار داشته و در بقیه موارد تأثیر معنی کارشناسان و مدیران تأثیر معنی
 توان به پیشین می مطالعاتاین تحقیق با  ي نتیجه دالیل مغایرت در بیان و تفسیر

این تحقیق در یک محیط کاري  کرد،بستر انجام تحقیقات اشاره  هاي جامعه و ویژگی
پر استرس بودن محیط کار این  .انجام شده استمتفاوت با محیط تحقیقات فوق  کامالً

 نبودول مثبت و هاي رهبري تح هاي آموزش و مهارت صحیح برنامه نشدن تحقیق، اجرا
ترین این موارد  تشخیص صحیح نیازمندي کارشناسان و مدیران در سطوح جداگانه از مهم

بودن ناعتبار درونی و بیرونی تحقیق از جمله تصادفی  ي عوامل مغشوش کننده. هستند
هاي گوناگون  ها، رخدادهاي همزمان با انجام تحقیق، تجربه افراد در زمینه انتخاب آزمودنی

 .دنرو تحقیق به شمار میاین هاي  د و پختگی روانی و جسمانی نیز جزء محدودیتو رش

ها و تأثیر آنها  در راستاي بهره گیري از نتایج این تحقیق و براي توسعه آموزش
آموزش، شناسایی  ي فناورانهروز رسانی و ارتقاي ابزارهاي  به شود که میپیشنهاد 
هاي مختلف آموزش با توجه  گیري از روش و بهرهبندي آنها  هاي افراد و سطح نیازمندي

هاي آموزشی  ارزیابی عملکرد برنامه برايمناسب  نظامبه شرایط بومی محیط کار، 
ساالري  تفویض اختیار و مسئولیت مستقیم در محیط کامالً عادالنه و رعایت شایسته

مشاوره و ها، توسعه مراکز روانشناسی مثبت و آموزش و  مهارتی در این گونه محیط
اعتماد در  گرایی، افزایش جو بهبود نگرش مثبت برايگري مستمر به کارکنان  مربی

  .هایی نظیر توانمندسازي روانشناختی کارکنان مورد توجه قرار گیرد سازمان با روش
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