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چکیده
تغییر و تحوالت مداوم محیطی ،بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیتهای گوناگون اجتنابناپذیر
میسازد .از طرف دیگر سازمانها به جهت همسو شدن با تغییرات محیطی نیازمند بهبود و توسعه و گسترش
عملیات اجرایی هستند .یکی از فرایندهایی که شایستگیهای موجود در کارکنان را تقویت مینماید و منجر
به ایجاد بالندگی در فرد میگردد ،آموزش است .لذا با توجه به آنچه گفته شد ،هدف این پژوهش ارزیابی
وضعیت مؤلفههای ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران بود .روش پژوهش از نظر هدف
کاربردی و از نظر نوع داده کمی بود .جامعة آماری این پژوهش ،شامل تمامی مدیران شهرداری تهران
(شهرداری تهران دارای  61اداره کل و نه معاونت میباشد) به تعداد  732نفر بودند که با استفاده از از روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و فرمول کوکران  259نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد .در این
پژوهش به منظور گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد.
بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری ،محتوا و سازه استفاده شد و بهمنظور محاسبه پایایی آن
نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق
ساخته بود .بهمنظور تحلیل دادهها نیز با توجه به سؤالهای پژوهش از روشهای آمار توصیفی (میانگین،
انحراف معیار ،جداول توزیع فراوانی و نمودار) و استنباطی (آزمون تی تک نمونهای) و با استفاده از نرم
افزارهای  Spssو  Lisrelاستفاده شد .نتایج نشان داد که مؤلفههای فردی و آموزشی ارتقای کیفیت آموزش
در وضعیت مطلوبی قرار داشت اما مؤلفه سازمانی وضعیت مطلوبی نداشت؛ همچنین در بعد بالندگی مدیران
شهرداری مؤلفههای فردی ،آموزشی و سازمانی در وضعیت نامطلوب بود.
کلمات کلیدی :کیفیت آموزش ،بالندگی مدیران ،مؤلفه فردی ،آموزشی ،مؤلفه سازمانی
 6دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران ()asgarani2020@yahoo.com
 -2نویسنده مسئول دانشیار گروه مدیریت برنامه ریزی آموزشی ، ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران ()dr.m_niknami@yahoo.com
 9استاد گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران ()n.ghourchian@srbiau.ac.ir

  01فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال نهم ،شماره دوم ،زمستان 6931

 -1مقدمه
گسترش و تغییرات سریع و روزافزون علم و فناوری باعث شکلگیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به
گذشته شده و هر سازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و رو به رشد ،کانالهای ارتباطی درونسازمانی
خود را مناسب با این تحوالت تغییر داده است ،در چنین شرایطی سازمان موفق ،سازمانی است که دانش روز و
پیشرفته جهان را بهسوی ترقی و توسعه منابع انسانی خود هدایت کند که این امر مستلزم انجام فعالیتهای
آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی میباشد که سازمانها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و
تحول امروزی بسیار نیازمند آن می باشند (نومان ،راگاب ،مدبولی ،خدرا و فایومی.)2267 ،1
اجرای آموزش و بهسازی آموزشی نیروی انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و
محیطی ،بهطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند .بنابراین آموزش و ارتقای آن،
کوشش مداوم و برنامهریزیشده بهوسیله مدیران ارشد است برای بهبود سطوح شایستگی مدیران و کارکنان
و عملکرد سازمانی است (نگرینی ،فورسبلوم ،گارتنر و شامن.)2261 ،2
امروزه بهدلیل شتاب فزاینده علوم بشری ،پیشرفت روزافزون فناوری ،پیچیدگی سازمان بهدلیل ماشینی
شدن ،جابجایی شغلی ،روابط و مسائل نیروی انسانی بهرهوری و کاهش صدمات کاری ،نیازهای تخصصی و
حرفهای و اصالح عملکرد شغلی به ارتقای آموزش نیاز است تا به کمک آن مدیران و کارکنان به رشد و
بالندگی برسند (قرونه ،میرکمالی ،بازرگان و خرازی .)6939 ،همچنین ،در سازمانهای امروزی ،تغییرات
شتابزا و نبود داده های کافی و در دسترس ،مدیران را در تصمیم گیری دچار مشکل می کند و اگر مدیر
نتواند خود را با تغییرات وفق دهد ،چه بسا سازمان را به ورطه نابودی میکشاند .از اینرو ،لزوم مدیریت در
دنیای امروز ،همسو شدن با تغییرات و ارتقا و بالندگی است .بالندگی بر پایه آموزش و تغییر ارزشها و
نگرشهای مدیران قرار دارد و فرایندی است که از طریق آن مدیران می توانند ظرفیت سازمان را افزایش
دهند و به حداکثر اثربخشی برسند (دفت2226 ،3؛ به نقل از نجارپور استادی و تقی زاده.)6936 ،

 -2بیان مساله
در شرایط متحول امروز ،سازمانها برای بقا ناچارند پیوسته توانمندیها و شایستگیهای خود را توسعه دهند
تا بتوانند پاسخگوی شرایط متغیر و متفاوت محیطی باشند (جینز برگ ،4برتا ،5بامبوش ،6داس ،7الپورته ،
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1 - Noaman, Ragab, Madbouly, Khedra & Fayoumi
2 - Negrini, Forsblom, Gurtner & Schumann
3 - Daft
4 - Ginsburg
5 - Berta
6 - Baumbusch
7 - Dass
8 - Laporte
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رید 1و تیلور .)2261 ،2در این میان ،سازمانها باید یک ویژگی مهم داشته باشند و آن توانایی تغییر و تطبیق
مداوم است .بهعبارتدیگر ،دوام و توسعه سازمانهای امروزی درگرو همسو شدن با تغییرات سریع ،توسعه و
بالندگی 3است .چراکه تغییر و تحوالت مداوم محیطی ،بهبود و بالندگی سازمانی 4را در موقعیتهای گوناگون
اجتنابناپذیر میسازد .سازمانها به جهت همسو شدن با تغییرات محیطی نیازمند بهبود و توسعه و گسترش
عملیات اجرایی هستند .بالندگی سازمانی فرایندی است که یک سازمان بهوسیله آن ظرفیت داخلی خود را
گسترش میدهد تا به حداکثر اثربخشی برسد و آن را حفظ نماید (فیلبین 5و میکوش6333 ،6؛ به نقل از نجار
پور استادی و نقی زاده .)6936 ،بهعبارتدیگر ،بالندگی سازمانی ،روشی است که در اجرای آن عملکرد
کارکنان سازمان بهبود مییابد و اساساً بر پایه فرایند آموزش 7و تغییر دادن ارزشها و نگرشهای مدیران و
کارکنان سازمان میباشد (چیوا.)2267 ،8
یکی از فرایندهایی که شایستگیهای موجود در کارکنان را تقویت مینماید و منجر به ایجاد بالندگی در
فرد میگردد ،آموزش است .آموزش منجر به کسب دانش ،مهارت و تواناییهای تازه در فرد میشود،
بهگونهای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل کرده و به بالندگی فرد میانجامد (بل ،تاننبام ،فورد ،نو و
کریگر.)2267 ،9
آموزش ،همان گسترش نگرش و دانش ،مهارت و الگوهای رفتاری موردنیاز یک فرد برای انجام عملکرد
مناسب در یک شغل معین است (عباسی و رشیدی .)6936 ،بهعقیده رابینز ،)6333( 10آموزش تجربهای است
مبتنی بر یادگیری تا با تغییرات نسبتاً پایداری که در فرد ایجاد میشود او را در انجام کار و بهبود تواناییها،
تغییر مهارتها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی کمک کند .بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش ،نگرش و
تعامل با همکاران است.
در مدل توسعه منابع انسانی در یک سازمان ،آموزش بهعنوان یکی از زیرمجموعههای توسعه و ارتقای
کارکنان لحاظ شده است (رستمی .)6933 ،همچنین ،آموزش ابزاری است که بهوسیله فنون و روشهای
مختلف ،مدیران را در اداره سازمانها یاری میرساند .بهعبارتدیگر ،ایجاد یک سیستم اداری مطلوب و
مناسب تا اندازهی زیادی به کمک آموزش و ارتقای توانمندیهای مدیران و کارکنان سازمان امکانپذیر

1 - Reid
2 -Taylor
3 -Development & Maturity
4 - Organizational maturity
5 - Philbin
6 - Mikush
7 - Education process
8 - Chiva
9 - Bell, Tannenbaum, Ford, Noe & Kraiger
10 - Robbins
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است (گابدراخمانوا ،کالیمولینا و ایگناتویچ.)2261 ،1
درنهایت باید گفت بالندگی مدیران باعث افزایش حس اعتماد و پشتیبانی مدیران از یکدیگر می شود.
همچنین ،منجر به افزایش ظرفیت مدیران در مقابله با دشواریهای سازمانی میگردد .بالندگی مدیران،
محیطی را به وجود میآورد که در آن اختیار مدیر که از نقش رسمی وی ناشی میشود به اختیار حاصل از
دانش و مهارت وی تبدیل شود .عالوه بر آن ،بالندگی مدیران موجب افزایش میزان گشودگی در آنان می
گردد و تراز مسئولیت فردی را در اجرای کارها افزایش میدهد (فرنچ 2و بل6333 ،3؛ به نقل از حاتم پور،
یارمحمدیان ،نوکلی و شمس.)6932 ،
با توجه به نکات بیانشده این نکته قابلتأمل است که صرفاً آموزش و اجرای دورههای آموزشی نمیتواند به
سازمان درراه رسیدن به اهداف خویش کمک کند .بلکه نحوه اجرای آموزش و ارزیابی عملکرد مدیران در
شهرداری تهران میتواند منجر به ارتقا و بالندگی آنان گردد.
پژوهشهای انجام گرفته در این حوزه بیشتر بر جنبه بالندگی سازمانی پرداخته اند و نقش مدیر و ارتقای
آموزش مدیران سازمان بویژه سازمان بزرگ شهرداری را مورد بررسی قرار نداده اند .همچنین در زمینه
وضعیت موجود مؤلفههای ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری پژوهشی انجام نپذیرفته است.
لذا پژوهش حاضر بر آن است که ضمن تعیین میزان کیفیت آموزشی و بالندگی مدیران شهرداری تهران به
متصدیان شهرداری کمک کند تا با تدوین و اجرای برنامههایی برای ارتقای کیفیت آموزشی بتوانند در جهت
افزایش اثربخشی ،مدیریت درست شهری ،ارتقای بالندگی بین آنها اقدام نمایند.

 -3مبانی نظری
مفهوم کیفیت آموزش

مفهوم کیفیت در بخش آموزش ،نسبت به سایر حوزه ها ،پیچیده تر و تعاریف ارائه شده از آن ،دارای تنوع
بیشتری است و هریک از دانش پژوهان ،از منظر خاصی این مفهوم را مورد توجه قرار داده اند (برونتی،
برونتی ،کورسینی و کورسینی .)2267 ،4بر این اساس ،صاحبنظران از جنبه های گوناگون ،کیفیت آموزش را
مورد بررسی قرار داده و تعاریف مختلفی از کیفیت آموزش به شرح زیر ارائه نموده اند:
 کیفیت آموزش ،به معنی سرآمدی و عالی 5بودن در آموزش است؛ کیفیت آموزش ،به معنی مناسب تجارب و نتایج آموزشی برای استفاده است؛ کیفیت آموزش ،به معنی فقدان نقص در فرآیند آموزشی است (چادوری و بارتلت)2263 ،؛1 - Gabdrakhmanova, Kalimullina & Ignatovich
2 - French
3 - Bell
4 - Brunetti, Brunetti, Corsini & Corsini
5- Excellence
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 کیفیت آموزش ،به معنی برآورده نمودن یا فراتر رفتن از انتظارات مشتریان آموزش است؛ کیفیت آموزش ،به معنی ایجاد ارزش افزوده 6در آموزش است .در این تعریف ،منظور از ارزش افزود،تأثیر فعالیتهای آموزشی ،بر یادگیری فراگیران است (خان.)2227 ،2
 کیفیت آموزش ،به معنی اثر بخشی آموزش است که هم روش آموزش و هم تأثیر خود آموزش را در برمی گیرد (سالیس.)2263 ،
 کیفیت بهعنوان ارزش افزوده ،از طریق مقایسه ارزش برون دادها با ارزش درون دادها سنجیده میشود.مثالً با بررسی طولی ،محاسبه میکنند که از چه تعداد پذیرش دانشجو در مؤسسه/برنامه ،چه تعداد
دانش آموخته ،تحویل جامعه شده است که توانسته اند در زمان مناسب ،شغل مرتبطی به دست بیاورند
(موک .)2222 ،3در این تعریف ،از ارزش افزوده ،4مفهوم کارایی ،5استنباط میشود.
 کیفیت آموزش ،به معنی وجود قابلیت و توانمندی در جهت تحقق اهداف تعیین شده و تأمین نیازهایمشتریان آموزش است (انجمن آموزشی فنالند.)2223 ،
 کیفیت آموزش ،به معنی وجود آن دسته از ویژگی های عناصر آموزش است که با حداکثر استفاده ازاستعدادها و توانایی های آن عناصر ،میتوان نیازها و انتظارات تصریحی و تلویحی فراگیران و دست
اندرکاران آموزش را برآورده کرد و رضایت آنان را جلب نمود (نومان و همکاران.)2267 ،
تعمیق در تعاریف گوناگون ارائه شده از کیفیت آموزش ،حاکی از آن است که کیفیت در آموزش ،بهعنوان
یک مفهوم چند بعدی ،هنوز به خوبی تعیین نشده ،بهطوری که ارائه تعاریف متفاوت از آن را ،میتوان نشانگر
عدم توافق در بین صاحبنظران و وجود نوعی ابهام در مورد ماهیت کیفیت آموزش ،محسوب نمود (رن و
همکاران .)2265 ،به نظر می رسد ارائه تعاریف متفاوت از کیفیت آموزش ،متأثر از زمینه ای بودن این مفهوم
باشد ،به این معنی که هر یک از صاحبنظران ،برحسب شرایط و هدف مورد نظر ،تعریف خاصی از کیفیت
ارائه نموده اند (هویدا و مولوی.)6937 ،

رویکردهای کیفیت آموزش
در بین تعاریف مختلف از کیفیت آموزش ،دو مفهوم از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند که میتوان از
آنها بهعنوان دو رویکردهای اساسی به کیفیت آموزش ،یاد کرد (تاهیر و همکاران .)2263 ،این رویکردها،
هریک دیدگاه معینی از کیفیت ارائه نموده و مبنای شکلگیری مدلها و روشهای گوناگون ،برای ارزیابی و
بهبود کیفیت آموزش ،محسوب میشوند.
1 -Value
2- Khan
3 -Mok
4 -Added Value
5- Efficiency
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الف) رویکرد روشمند :6در این رویکرد ،کیفیت بهصورت تطابق با استانداردها و اینکه همه چیز مطابق با
مشخصه های از پیش تعیین شده انجام شود ،تعریف میگردد .تعریف کیفیت بهعنوان «تناسب برای هدف و
یا استفاده» ،مبتنی بر این مفهوم است.
ب) رویکرد تبدیلی :2در این رویکرد ،مشتری مقدم بر سایر موارد بوده و رضایت مشتری ،کانون توجه قرار
3
می گیرد (سالیس 6339 ،؛ ترجمه حدیقی.)6932 ،
به نظر می رسد دیدگاه روشمند ،نهتنها باعث ایستایی در سازمان میشود و با پویایی های سازمان بهعنوان
سیستم باز ،ناسازگار است بلکه با فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر 3نیز هماهنگ نیست .این مدیریت ،فرآیندی
مشتری محور 5است که در آن جلب رضایت مشتری از اهمیت بسیاری برخوردار است (ساهنی ،6بانوت 7و
کارونز.)2223 ،8
سازمانهایی که مسیر مدیریت کیفیت جامع را می پیمایند ،کیفیت را مطابق آنچه مشتریان برای آنها
تعریف میکنند در نظر می گیرند .درواقع ،کیفیت میتواند بهعنوان عاملی که به بهترین نحو ،مشتری را
راضی نگه داشته و فراتر از خواسته ها و نیازهای مشتریان باشد ،تعریف گردد .این یک تعریف مهم و
قدرتمندی است که اگر مؤسسه ای آن را نادیده بگیرد ،خود را به خطر خواهد انداخت .از سوی دیگر ،کیفیت
صرفاً یک مسئله سازمانی نیست ،بلکه مبتنی بر یک الزام اخالقی نیز هست .الزام اخالقی در پس این مسئله
قرار می گیرد آن است که مشتریان و ارباب رجوع خدمات آموزشی ،الیق دریافت خدمات آموزشی ،با بهترین
کیفیت ممکن میباشند (سالیس ،6339 ،ترجمه حدیقی.)6932 ،

مدلهای مفهومی کیفیت آموزش
تعاریف ارائه شده از کیفیت آموزش ،غالباً مبتنی بر مدل مفهومی خاصی می باشند و در واقع ،در چارچوب
مفهومی که هر یک از این مدل ها فراهم می کنند ،کیفیت آموزش مورد توجه قرار گرفته است ،در جدول 6
عناوین مهمترین مدل های کیفیت آموزش ،مفهوم کیفیت در آن مدل ،شرایط مناسب بودن کاربرد آن مدل
و معیارهای مورد استفاده در ارزیابی کیفیت از دیدگاه مدل مذکور ،ارائه شده است (چنگ و تام.)6337 ،9

1- Procedural Approach
2 -Transformational Approach
3-Sallis
)4 -Total Quality Management(TQM
5- Customer-based
6 - Sahney
7 - Banwet
8 -Karunes
9- Cheng & Tam
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جدول -1مدل های مفهومی کیفیت آموزش (چنگ و تام)1991 ،
عنوان مدل

مفهوم کیفیت

مدل هدف و تحقق اهداف سازمانی
6
بیان شده.
معیار
انطباق با معیارهای معین
شده.
مدل منبع -تأمین دروندادها و منابع
2
مناسب برای سازمان.
دروندا

فرآیندهای درونی بدون
مدل
نقص  :مناسب بودن
فرآیندی
تجربیات یادگیری.
مدل رضایت رضایت همه ذینفعان مهم.
مندی
مدل
مشروعیت
مدل
وجود
3
مشکل

9

پیشرفت ،شهرت
مشروعیت سازمان.

و

عدم فقدان مشکل در سازمان.

مدل
یادگیری
5
سازمانی

سازگاری با تغییرات
محیطی و رفع موانع
درونی و بهبود مستمر

شاخص ها حوزه هایی برای ارزیابی
شرایط مناسب بودن کاربرد مدل
کیفیت (با مثال)
هنگامی که اهداف سازمانی و اهداف سازمانی ،استانداردها و معیارها در
معیارها ،شفاف و مورد توافق بوده و یرنامه فهرست شوند مثل :نرخ قبولی ،نرخ
دارای محدوده زمانی مشخص و مردود و غیره.
قابل اندازه گیری باشند.
هنگامی که روابط بین دروندادها منابع برای فعالیت های سازمانی فراهم
شود .مثل در سطح مطلوب بودن میزان
روشن باشد.
هنگامی که منابع کیفیت ،برای پذیرش دانشجو ،مناسب بودن تسهیالت و
امکانات ،حمایت مالی و...
سازمان کمیاب هستند.
هنگامی که بین فرآیندها و نتایج رهبری ،مشارکت ،تعامالت اجتماعی،
آموزشی ،روابط روشنی وجود داشته تجارب و فعالیت های یادگیری و .....
باشد.
هنگامی که تقاضاهای ذینفعان رضایت مقامات آموزشی ،مدیران،
همساز بوده و نمی توان نادیده مدرسان ،فراگیران و.......
گرفته شود.
هنگامی که محیط ،بسیار رقابتی و شهرت و موقعیت سازمان در جامعه،
پاسخگویی ،کیفیت روابط عمومی،
سخت است.
بازاریابی و .....
هنگامی که هیچ معیار مورد توافقی فقدان تعارضات ،ناکارآمدی ،مشکالت،
در مورد کیفیت ،موجود نیست اما نقص ،ضعف ،مشکل و.....
استراتژی برای بهبود مورد نیاز
است.
هنگامی که سازمان ،جدیدالتأسیس آگاهی از تغییرات و نیازهای بیرونی،
پایش فرآیندهای درونی ،ارزیابی برنامه
یا در حال تغییر است.
ها ،بهسازی کارکنان و.....

1 - Goal and Criteria
2 - Resources- Input
3- Legitimacy
4- Absence of Problems
5 -Organizational Learning
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تعاریف و مفهوم شناسی بالندگی
اسحاق 1و مایلز ،)6312(2معتقدند که بالندگی سازمانی ،کوشش برنامهریزیشده و پایدار است که دانش
رفتاری را برای رسیدن به سازمانی مطلوب به کار میگیرد .فرنچ و بل ( )6333بالندگی سازمانی را تالشی
درازمدت میدانند که با استفاده از فرهنگ سازمانی به حل مسائل سازمانی کمک میکند بکار گرفته میشود
و بکهارت 9میگوید بالندگی سازمانی فرایندی است برنامهریزی شده؛ سراسری که از ردههای باالی سازمان
هدایت میشود و هدف آن باال بردن اثربخشی و سالمت سازمانی از طریق مداخلههای برنامهریزیشده است
(وو.)2267 ،4
بنیس ( )6333نیز معتقد است که بالندگی سازمانی یک پاسخ به دگرگونی است ،یک راهبرد پیچیده
آموزشی است برای تغییر باورها ،نگرشها ،ارزشها و ساختار سازمانها تا بتوانند چالشهای تازه را بپذیرند و
همچنین با تحوالت روزافزون ،بهتر سازگاری پیدا کنند؛ و باالخره اینکه کونتز 5بالندگی سازمانی را یک
رویکرد منظم ،منطقی ،یکپارچه و برنامهریزیشده میدانند که برای بهتر کردن اثربخشی سازمانی به کار
گرفته میشود (توراکو.)2261 ،6
یک برنامه بالندگی سازمانی کوششی است دور برد ،برنامهریزی شده و پایدار که بر پایه یک راهبرد
سراسری استوار است و میکوشد تا با تشخیص منطقی و منظم دشواریها و با بسیج همه نیروها و منابع
موجود ،به اجرای یک برنامه دگرگونی دست بزند .دوربرد بودن کوششهای بالندگی سازمانی یکی از
دشواریهای آن به شمار میآید و اگر قرار باشد دگرگونی پدید آید و ریشه گیرد ،مدیریت سازمان و کارکنان
آن باید به دراز بودن زمان به کار بستن برنامه متعهد دلبسته باشند و از آن پشتیبانی کنند و هرگونه فرایندی
را که به سوی هدفهای بلندمدت و هدفهای کوتاه مدت نگرش دارد با پاداش ،استواری بخشند .کانون
برنامه بالندگی سازمانی دگرگون کردن نگرشها و رفتار است.
با آنکه در برنامه بالندگی سازمانی فراگردها ،روشهای کار ،دستورها و زمینههایی از این شمار دستخوش
دگرگونی میگردند ،ولی هدف عمده دگرگونی همواره بر نگرش ،رفتار و کارکرد افراد در درون سازمان توجه
و تمرکز دارد .کوششهای بالندگی سازمانی در مرتبه نخست به گروهها توجه دارد .فرض بنیادی آن است که
برای گام برداشتن به سوی تندرستی و اثربخشی سازمانی ،گروهها و دستهها ،واحدهایی پایهای هستند که
باید دگرگون یا اصالح گردند .یادگیری فردی و دگرگونی شخصی نیز در برنامههای بالندگی سازمانی پدید
میآید ولی تنها به صورت پرتوهای فرعی برنامه ،زیرا این گونه دگرگونیهای شخصی و فردی در شمار
1 - Ishaq
2 - miles
3 - Bekhart
4 - VO
5 - Kontes
6 - Torraco
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هدفهای نخستین بالندگی سازمانی نیستند .کوششهای بالندگی سازمانی سرشت کنشی دارند .همه
دخالتها و کوششهایی که سازمان و اعضای آن در آن شرکت میکنند ،متوجه به این هدف است که پس
از پایان آن کوشش و فعالیت چیزی دگرگون شود و بهگشت یابد .از این جهت کوششهای بالندگی سازمانی
با بسیاری از دیگر کوششهای آموزشی مانند دورههای آموزشی یا کارگروههای آموزشی مدیریت – که برای
افزایش دانش ،مهارت ،یا بینش و درک شرکتکنندگان طراحی شده است – تفاوت دارد .در دورههای
آموزشی عادی هدف آن است که شرکتکنندگان چیزی را بیاموزند سپس آن را در وضعیت واقعی کار خود به
کار بندند در حالی که در کوششهای بالندگی سازمانی ،گروه ،فعالیتهایی را طراحی میکند که سرشت کنشی
دارد و در پیوند با کوششهای بالندگی سازمانی و به دنبال آنها به اجرای بیدرنگ گذاشته میشوند .در
برنامههای آموزشی عادی یادگیری به گونهای ساختگی است و به انتقال آن به بافت واقعی کار در سازمان
نمیتوان اطمینان داشت .در حالی که در برنامههای بالندگی سازمانی اعضای سازمانی شرکت فعالی دارند و
فراگیری در سراسر برنامه صورت میگیرد (بینش و حسینیان.)6936 ،

اهداف بالندگی سازمانی
با آنکه بالندگی سازمانی ،کوشش علمی به نسبت تازهای است که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم
پدید آمده است و هنوز درباره بسیاری از ویژگیهای آن توافق کامل دیده نمیشود ،ولی هدفهای نوعی و
کلی آن را میتوان چنین برشمرد.
 باال بردن تراز اعتماد و پشتیبانی اعضای سازمان از یکدیگر؛ باال بردن بسامد مقابله با دشواریهای سازمانی ،چه درون گروه ها و چه میان گروهها؛ پدید آوردن محیطی که در آن اختیار ناشی از نقش رسمی با اختیار حاصل از دانش و مهارت شخصیتقویت می شود؛
 باال بردن اندازه و میزان گشودگی و باز بودن ارتباطهای افقی ،عمودی و گوشه به گوشه یا پهلو بهپهلو؛
 باال بردن اندازه و تراز شوق و خشنودی شخصی در سازمان؛ پیداکردن راه چارههای خالق گروهی برای از میان بردن دشواریهایی که بسیار فراوان رخ میدهند و1
 باال بردن تراز مسوولیت شخصی و گروهی در برنامهریزی و به اجرا درآوردن کارها (زارستکی و کول ،.)2267

1 - Zarestky & Cole
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سطوح بالندگی
بالندگی دارای چندین سطح است که به ترتیب بیان میشود:
 سطح اولیه :1در این سطح سازگاری و پایداری در فعالیتهای سازمان وجود ندارد .برخی ویژگیها
این سطح شامل این موارد است:
 سازمان فاقد یک شیوه منسجم و یکپارچه برای انجام کارها و امور مرتبط با منابع انسانی است؛ اکثر فرایندها موقت هستند و بر اساس هر موقعیت مورد بازبینی قرار میگیرند؛ شیوههای انجام کار اغلب نامنظم و پرآشوب به نظر میآیند و امکان بهبود امور وجود ندارد. سطح مدیریتشده:2هدف از این سطح تقبل مسئولیت اداره انسانها و پرورش آنهاست .برخی از
ویژگیها این سطح را میتوان بهطور خالصه شامل این موارد دانست:






سازمان باید پایهای را بنانهد تا فرایندهای مشترک را به کار گیرد؛
مدیریت بایستی محیطی پایدار برای انجام کار حرفهای ایجاد کند؛
شرایط الزم برای پایشهای پایهای مدیریت فراهم میشود و افراد را قادر به تکرار فعالیتها سازد
(سلطانی.)6933 ،
سطح تعریفشده :3هدف این سطح ،تدوین و پرورش قابلیتهای نیروی کار و یکپارچهسازی آنها
با جهتگیریهای استراتژیک بنگاه است .از ویژگیها این سطح میتوان به این موارد اشاره کرد:
سازمان بهترین فعالیتها را شناسایی کرده ،آنها را با فرایندهای مشترک همسو میسازد؛
فرایندهای ویژه محیط منحصربهفرد ،با فرایندهای ویژه محیط پایدار ترکیب ،مستندسازی و
یکپارچه میشوند و
سازمان فرایندهای استانداردی برای انجام فعالیتهای کسبوکار تعریف میکند که این عمل
منجر به پیدایی بستری اساسی ،برای فرهنگ حرفهای میشود.
سطح پیشبینی پذیر :4توانمندسازی و یکپارچهسازی قابلیتهای نیروی کار و مدیریت عملکرد
بهصورت کمی هدفهای این سطح میباشند .ویژگی این سطح این است که دیدگاه کمیتگرا
بایستی بر فرایند طراحی ،پیادهسازی و بهرهبرداری از دستگاههای منابع انسانی حاکم شود.
سطح بهینهسازی :5هدف از این سطح ،بهبود مستمر و یکپارچهسازی قابلیتهای فردی گروه و
سازمان است .ویژگیها این سطح شامل این موارداست :
1 - Initial level
2 - Managed Level
3 - Defined Level
4 - Predictable Level
5 - Optimazation Level
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سازمانها از دانش عمیق و کمی برای بهبود مستمر در فرایندها استفاده میکنند؛
سازمان بر اساس دادهها تشخیص میدهد که کدامیک از فرایندها بهتر میتواند از فعالیتهای
بهبود مستمر بهرهمند شود و
مدیریت تحول بهعنوان یک فرایند سازمانی استاندارد و بهبود فرایندها ،مانند یک تفکر پایدار و
جاودان در سراسر سازمان به وجود میآید.
سطح نهادینهسازی :1مجموعه فعالیتهایی است که به طراحی و پیادهسازی گسترده ،مستمر و
اثربخش فرایندهای بالندگی مدیران و کارکنان کمک میکند .نهادینهسازی خود دارای  3بعد است:
تعهد اجرایی (تدوین استراتژی ،سیاستها و )...؛
توانایی اجرایی (پیشزمینههای الزم ،مانند منابع ،ساختارها و )...؛
اندازهگیری و تحلیل (تدوین شاخص و اندازهگیری آنها در مورد هر فرایند) و
ممیزی (بررسی میزان همسویی فعالیتها و فرایندها باهدفها ،سیاستها ،مأموریتها و( )...بینش
و حسینیان.)6933 ،

 -4روششناسی پژوهش
ازآنجاکه پژوهش حاضر بهدنبال ارزیابی وضعیت مؤلفههای ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران
شهرداری تهران بود ،روش پژوهش بر مبنای ماهیت دادهها کمی ،از حیث بعد محیط ،از نوع کتابخانهای-
میدانی و از نظر هدف کاربردی ،از نظر زمان مقطعی و از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی بود.
جامعة آماری این پژوهش ،شامل تمامی مدیران شهرداری تهران (شهرداری تهران دارای  61اداره کل و نه
معاونت میباشد) به تعداد  732نفر بودند که با استفاده از از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و فرمول
کوکران  259نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد .در پژوهش حاضر ابتدا بر اساس نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای ،از تعداد  22منطقه شهرداری ،تعداد  7منطقه بهعنوان خوشه اول انتخاب شدند و در بین این 7
منطقه ،اداره کل دفتر شهردار ،اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت ،اداره کل منابع انسانی ،اداره کل
ارزشیابی مدیران ،اداره کل برنامهوبودجه ،اداره رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی و اداره کل امور مجامع و
سازمانها بهعنوان خوشه دوم انتخاب شد .همچنین از هر اداره ،از بین مدیریتها موجود ،سه مدیریت
بهعنوان خوشه سوم انتخابشده و درنهایت بهطور تصادفی و متناسب با حجم جامعه آماری مدیران شهرداری
تهران انتخاب شدند .همه آزمودنیها (مدیران زن و مرد) در مطالعه شرکت کردند .در این پژوهش به منظور
گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه محققساخته بر گرفته از کدهای
حاصل از مصاحبه بود که با نظرسنجی از مدیران شهرداری تهران ،تکمیل شد .گویههای پرسشنامههای این
1 - Institutionalization Level

  11فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال نهم ،شماره دوم ،زمستان 6931

پژوهش شامل دو قسمت است:
الف) گویههای عمومی :در سؤالهای عمومی هدف کسب اطالعات کلی و جمعیتشناختی پاسخگویان
است .این قسمت شامل پنج سؤال است و مواردی مانند جنسیت ،سن ،تحصیالت ،رشته تحصیلی ،سابقه کار
و معاونت اشتغال به کار مطرح شدهاند.
ب) گویههای تخصصی :این بخش شامل  73گویه بسته و  6سوال باز میباشد .در طراحی این بخش سعی
شده است که تا حد ممکن ،گویههای پرسشنامهها برای پاسخگویان قابل درک باشد .این گویهها از نوع بسته
و از طیف  5گزینهای لیکرت میباشد .الزم به ذکر است ،در زمان توزیع پرسشنامه پژوهشگر در محل
حضور داشته و بهصورت شفاهی جهت روشن شدن مطلب و گویههای پرسشنامه به رفع ابهام برای آزمودنی-
ها مبادرت ورزیده است .در جدول  2اطالعات مربوط به پرسشنامه آمده است.
در این پژوهش بهمنظور محاسبه روایی از روایی صوری ،محتوایی و سازه استفاده شد .روایی ظاهری
پرسشنامه نهایی به دور از ایرادات ویرایشی ،شکلی ،امالیی و  ....به کمک پژوهشگر ،چند نفر از اعضای
نمونه ،استاد راهنما و مشاور تدوین گردید .برای بررسی روایی محتوایی 1از فرمهای  CVRو  CVIاستفاده
شد .باید توجه داشت که بررسی روایی محتوایی قبل از توزیع پرسشنامه و از طریق خبرگان (اعضای مصاحبه
شونده ،اساتید راهنما و مشاور ،دانشجویان دکتری متخصص در این حوزه ،چند نفر از آزمودنیها و  )..صورت
میگیرد .بر اساس این نوع از روایی هیچ سوالی نیاز به حذف شدن نداشت و برخی سواالت اصالح شد.
روایی سازه 2از دو قسمت روایی همگرا و واگرا تشکیل شده است.
تستهای روایی همگرا(تأییدی) :تستهایی که برای سنجش روایی همگرا به کار میرود عبارتند از.6 :
همه بارهای عاملی معنادار باشد؛  .2بارهای عاملی باالی  ./5باشد و بهتر این که باالی  ./7باشد؛ AVE .9
(میانگین واریانس استخراج شده) بزرگتر از  ./5باشد؛  .3پایایی ترکیبی بزرگتر از میانگین واریانس استخراج
شده باشد که تمام موارد در این پژوهش تایید شد .در جدول  2ضرایب میانگین واریانس استخراج شده،
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها آورده شده است و میتوان این دو ضریب را با هم مقایسه کرد:

1 -Content Validity
2 -Construct Validity

ارزیابی وضعیت مؤلفههای ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری (مورد :شهر تهران) 26 
جدول  -2ضریب میانگین واریانس استخراج شده و ضریب پایایی ترکیبی

بعد

مؤلفه

ارتقای کیفیت آموزش

عوامل فردی ارتقای کیفیت
آموزش
عوامل آموزشی ارتقای کیفیت
آموزش
عوامل سازمانی ارتقای کیفیت
آموزش
عوامل فردی بالندگی مدیران
عوامل آموزشی بالندگی
مدیران
عوامل سازمانی بالندگی
مدیران

بالندگی مدیران

تعداد سؤاالت

آلفای
کرونباخ

3

23791

3

23393

62

23773

3

23733

3

23391

3

23325

پایایی
ترکیبی
23326

میانگین واریانس
استخراج شده
2316

23333

2357

23361

2311

23391
23337

2351
2353

23312

2315

همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است میزان  AVEهمه متغیرها باالی  235قرار دارد و ضریب
پایایی ترکیبی در هر یک متغیرها بزرگتر از میانگین واریانس استخراج شده در همان متغیر است.
تست روایی واگرا (تشخیصی)
آزمون فورنل و الرکر :این شاخص از ترکیب جداول مقادیر همبستگی بین متغیرهای پنهان و متوسط
واریانس استخراج شده بدست آمد .در جدول زیر مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه
با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها آورده شده است.
جدول  -3مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین
سازهها (روایی واگرا(تشخیصی) با استفاده از آزمون فورنل و الرکر)

سازهها
عوامل فردی ارتقای کیفیت آموزش
عوامل آموزشی ارتقای کیفیت آموزش
عوامل سازمانی ارتقای کیفیت آموزش
عوامل فردی بالندگی مدیران
عوامل آموزشی بالندگی مدیران
عوامل سازمانی بالندگی مدیران

AVE

2316
2353
2317
2351
2353
2315

6
2373
2359
2337
2393
2333
2391

2
---2371
2352
2333
2359
2336

9
------2332
2391
2335
2399

3
---------75
2356
2393

5
------------2377
2332

1
---------------2336
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مقادیر جذر میانگین واریانس استخراج شده در سطر و ستونی که قرار دارند بیشترین مقدار را نشان می-
دهند که بیانگر وجود روایی واگرا در بین متغیرهای پژوهش است.
در این پژوهش برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد .در جدول زیر
مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مؤلفههای ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری در
جدول  2آورده شده است .همانطور که در جدول  2قابل مشاهده است میزان ضریب آلفای کرونباخ و
ترکیبی برای همه مؤلفههای دو بعد ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری باالتر از  237است.
البته باید توجه داشت که پیش تست آلفای کرونباخ بر روی  92آزمودنی جداگانه انجام شد و بعد از اینکه
دریافتیم همبستگی درونی سواالت مناسب است پرسشنامه نهایی برای سایر آزمودنیها توزیع شد .با توجه به
سؤالهای پژوهش بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .در
بخش توصیفی برای متغیرهای جمعیت شناختی که دادههای آن از پرسشنامه به دست آمد میانگین ،انحراف
معیار ،جداول توزیع فراوانی و نمودار برای هریک از متغیرها ارائه شد که این فرآیند توسط نرمافزار SPSS
انجام شده است .در بخش استنباطی آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونهای و نرم
افزار  SPSSصورت پذیرفت.

 -5یافتههای پژوهش
در این بخش دادههای پژوهش با استفاده از روشهای علمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد .همان-
طور که گفته شد با توجه به اینکه این بهدنبال بررسی وضعیت موجود مؤلفههای ارتقای کیفیت آموزشی و
بالندگی مدیران شهرداری هستیم و از آنجا که مقیاس اندازه گیری فاصلهای و توزیع دادهها نرمال بود از
آزمون تی تک نمونهای استفاده شد .قبل از آزمون فرضیه ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها مورد بررسی قرار
میگیرد.
نرمال بودن دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمونهای کولموگروف – اسمیرنوف و
شاپیرو-ویلک مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر منعکس شده است.

ارزیابی وضعیت مؤلفههای ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری (مورد :شهر تهران) 29 
جدول  -3خالصه آزمون شاپیرو ویلک و کولموگروف – اسمیرنوف مولفههای مستخرجه

شاپیرو  -ویلک
سطح معناداری درجه آزادی
23736
23756
23732
23722
23756
23723

259
259
259
259
259
259

آماره

کولموگروف  -اسمیرنوف
آماره
سطح معناداری درجه آزادی

23317
23373
23313
23333
23373
23376

23626
23622
23693
23231
23622
23695

23695
23231
23693
23265
23231
23663

259
259
259
259
259
259

فردی
آموزشی
سازمانی
فردی
آموزشی
سازمانی

ارتقای کیفیت
آموزش

بالندگی

چنانکه در اطالعات جدول باال مشاهده میشود ،سطح معنیداری در همه متغیرها بزرگتر از  2325میباشد،
به عبارت دیگر توزیع مربوط به همه عوامل ،نرمال میباشد.
وضعیت موجود بر اساس مولفههای شناسایی شده آموزش و بالندگی مدیران شهرداری شهر
تهران چگونه است؟

در این قسمت با توجه به اینکه مقیاس  5درجهای است ،ارزش عددی برای مقایسه با آماره تی را عدد  9در
نظر گرفته شد .در جدول زیر آزمون  tتک نمونه ای به منظور بررسی وضعیت مولفههای مستخرجه ارتقای
کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری آورده شده است.
جدول  -4آزمون  tتک نمونه ای به منظور بررسی وضعیت مولفههای مستخرجه ارتقای کیفیت آموزش و
بالندگی مدیران شهرداری
فاصله اطمینان  35درصد از اختالف
حد پایین
حد باال
236755
232935
231291
233652
-232722
232122
-233552
-239272
-232763
-232113
-239627
-236255

ارزش آزمون= 9
سطح معناداری (دو
اختالف
دامنه)
میانگین
23222
2321326
23222
2352397
23333
-23223
23222
-2393666
23222
-2361331
23222
-2322323

درجه آزادی

مقدار تی

252
252
252
252
252
252

63252
623131
-23627
-623635
-93253
-33227

فردی
آموزشی
سازمانی
فردی
آموزشی
سازمانی

ارتقای
کیفیت
آموزش
بالندگی

همانطور که در جدول مشاهده میشود ،سطح معناداری در همه متغیرها بهغیر از عامل سازمانی ارتقای
کیفیت آموزش کمتر از پنج صدم میباشد و بنابراین فرض صفر برای بقیه فروض ،با  35درصد اطمینان رد و
فرض پژوهش تأیید میشود ولی برای عامل سازمانی ارتقای کیفیت آموزش ،فرض صفر رد نخواهد شد .با
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توجه به اینکه اختالف میانگین برای عوامل فردی و آموزشی کیفیت ارتقای آموزش ،مثبت میباشد ،می-
توانیم بگوییم میانگین مشاهده شده برای آنها در وضعیت مطلوبی قرار دارد .از طرفی ،با توجه به اینکه
اختالف میانگین برای عوامل بالندگی مدیران ،منفی است ،میتوانیم بگوییم میانگین مشاهده شده برای آنها
در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

 -6بحث و نتیجهگیری
امروزه بهدلیل شتاب فزاینده علوم بشری ،پیشرفت روزافزون فناوری ،پیچیدگی سازمان بهدلیل ماشینی
شدن ،جابجایی شغلی ،روابط و مسائل نیروی انسانی بهرهوری و کاهش صدمات کاری ،نیازهای تخصصی و
حرفهای و اصالح عملکرد شغلی ،توجه به آموزش و ارتقای آن یکی از مهمترین راهکارهای است که به
کمک آن مدیران و کارکنان به رشد و بالندگی می رسند (قرونه و همکاران .)6939 ،در سازمانهای امروزی
که شهرداری نیز از آن مستثنی نیست ،مدیران به دلیل منابع محدود و دادههای ناکافی که در اختیار دارند،
نمیتوانند تصمیمات درستی در جهت نیل به اهداف سازمان اتخاذ کنند .ازاینرو ،همسو شدن با تغییرات و
ارتقا و بالندگی ،امری ضروری است .بالندگی مدیران بر پایه توجه به ارتقای آموزش و تغییر ارزشها و
نگرشهای آنان است .تا به کمک آن مدیر بتواند ظرفیت سازمان را افزایش داده و به حداکثر اثربخشی
برساند (دفت2226 ،؛ به نقل از نجارپور استادی و تقی زاده.)6936 ،
ازاینرو ،ارتقای آموزش و بالندگی مدیران ،امروزه یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی سازمانهاست،
ازجمله شهرداری تهران است و سازو کارهای حل این مشکل ،به عواملی مانند ،توانایی شناختی مدیران
شهرداری ،خودکارآمدی مدیران شهرداری ،انگیزش یادگیری مدیران شهرداری ،تمایل به نقل و انتقال در
صورت نیاز ،وظیفهشناسی مدیران شهرداری ،احساس مسئولیت پذیری در کارها و وظایف محوله به مدیران
شهرداری ،پایبندی به اخالق حرفه¬ای ،پی بردن به ارزش آموزش از دید مدیران شهرداری ،برنامهریزی
برای آموزش توسط مدیران ،نیازسنجی آموزشی از مدیران شهرداری ،قدرت یادگیری مدیران شهرداری،
هدفمداری از آموزش در مدیران شهرداری ،مرتبط و مفید بودن محتوای آموزشی ،دیدگاه فراشناختی در
مدیران شهرداری ،طراحی برنامههای برنامه ریزان دوره ها ،مهارتورزی و یادگیری درعمل برای مدیران
شهرداری ،شبیهسازی و مدلسازی رفتاری دوره¬های برگزار شده برای مدیران شهرداری ،ارزیابی ،حمایت
مدیران ارشد از برگزاری دوره¬های آموزشی برای مدیران شهرداری ،محاسبه بازگشت سرمایه دوره¬های
برگزار شده توسط سازمان شهرداری ،یجاد فرصت کاربرد و پاسخ گویی به دوره¬های برگزار شده توسط
سازمان شهرداری ،ایجاد سیستم اداری مطلوب در مورد برگزاری دورههای آموزشی مناسب برای مدیران
شهرداری ،شناسایی درست نیازها توسط دست اندرکاران بستگی دارد .براثر ارتقای آموزش مدیران ،آنها به
یکی از سرمایههای سازمانی تبدیل میشود که این امر به توسعه پایدار ،مزیت رقابتی و موفقیت سازمان
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منجر میگردد .با توجه به اهمیت ارتقای آموزش و بالندگی مدیران که در پژوهشهای مختلف نیز بر آن تاکید
شده است ،بررسی وضعیت موجود ارتقای آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران هدف اصلی این
پژوهش بود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از میان ابعاد ارتقای آموزش مدیران شهرداری تهران که در این پژوهش
مورد بررسی قرار گرفت ،ابعاد فردی ،آموزشی و سازمانی ،در وضعیت مطلوبی قرار دارند و از میان ابعاد
بالندگی مدیران ،مؤلفه سازمانی و آموزشی دروضع مطلوبی قرار ندارند و کمتر از حد متوسط ارزیابی شده اند.
در تحلیل نتایج به دست آمده باید خاطر نشان کرد که به دلیل تغییر مدیریتها ،اهمیت آموزش و بودجه های
آموزشی که در چند سال اخیر به شهرداری تهران واگذار میشود و همچنین ارتقای سطح درآمدی مدیران
واحدهای مختلف شهرداری ،توجه به آموزش بیش از پیش مورد توجه قرارا گرفته ،همچنین اجرای کالس-
های آموزشی ضمن خدمت و امتیازهای پژوهشی منجر به ایجاد فرصت الزم برای ارتقای سطح آموزش شده
است .از طرف دیگر نیز ساختارهای سازمانی که بر مبنای برنامه پنجم توسعه پایه گذاری شده ،بر آموزش و
بهسازی و ارتقای آن تأکید زیادی شده است.
اما در مورد بعد بالندگی ،باید خاطر نشان کرد که از آنجاییکه فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی با
وجود گستردگی هنوز جایگاه ویژه خود را در شهرداری پیدا نکرده اند و یا حداقل به روز نیستند ،مدیران را در
جهت رسیدن به بلوغ دچار چالش میکنند .همچنین آموزشهای ضمن خدمت نیز بر مبنای این فناوریها و
آموزش استفاده از آنها نمیباشد ،مدیران از لحاظ دانش و مهارت فنی دچار مشکل میباشند .عالوه بر آن،
به دلیل نبود دانش پژوهشی و عدم ارائه مقاالت زیاد پژوهشی در بین مدیران ،پژوهش و صالحیت پژوهشی
نیز در آنان بهعنوان دغدغه ای بر سر راه بالندگی محسوب میشود.
آموزشهای ضمن خدمت در برخی موارد تنها به برگزاری کالس آموزشی ختم شده و بازخوردی داده
نمیشود و این آموزشها مورد ارزشیابی مستمر قرار نمی گیرند ،از طرفی نیز ،محتوای آموزشی ارائه شده با
الزامات شغلی همسو نبوده و صرفا جهت رفع تکلیف میباشند .درنتیجه مسیر بالندگی مدیران دچار نقصان
میشود .در مورد مؤلفه سازمانی بالندگی مدیران ،نیز ،با توجه به نتایج پژوهش ،کمتر از حد متوسط قرار
دارند .چراکه شفافیت در رویه های اداری ،قواعد و مقررات آموزش مدیران وجود ندارد و جایگاه مدیریت
آموزشی در شهرداری تهران کمرنگ است .همچنین ،وجود تعارض بین مدیریت آموزشی و سیاستهای
غیرمتمرکز مدیریت شهری ،بر عدم تالش مدیران برای رسیدن به بالندگی تاثیرگذار است.
بر اساس برنامه دوم پنجساله معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ( ،)6933بر مبنای بازخوردها،
لزوم آموزش مدیران و کارکنان بیشازپیش مورد تأکید قرارگرفته و در این راستا ،سیاستهای راهبردی
آموزش مدیران و کارکنان شهرداری تهران موردبازنگری قرارگرفته است و آموزش مدیران و کارکنان بر
آموزش شهروندان مقدم عنوانشده است .این برنامه همچنین عنوان کرده است که اصالح رفتار مدیران و
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کارکنان شهرداری تهران در تغییر رفتار شهروندان تأثیرگذار خواهد بود ،آموزشهای آنان در جهت ارتقای
دانش ،نگرش و مهارت آنان بسیار اهمیت دارد.
اما آنچه در عمل مشاهده میشود ،کم توجهی به مدیریت آموزشی به مفهوم علمی و عملی آن ،تمرکز
مدیریت اداری و آموزشی و تعارض آن باسیاستهای غیرمتمرکز مدیریت شهری ،عدم تحقق اهداف آموزشی
در قالب سیاستهای غیرمتمرکز مدیریت آموزشی به علت ضعف ساختار نیروی انسانی واحدهای آموزشی
مناطق ،عدم وجود ارتباط بین سیستم منابع اداری و انسانی (حقوق و دستمزد و ارتقاء و )...با سیستم آموزشی
و همچنین عدم وجود باور کافی در مدیران ارشد از آموزش بهعنوان یک سرمایه انسانی و ابزار تحول سازمان
است.
در پژوهش مقدر ( ،)6935وضعیت آموزش مدیران و کارکنان شهرداری در حد مطلوب ارزیابی شده است؛
اما نصیرزاده ( )6933وضعیت بالندگی مدیران شهرداری را نامطلوبب ارزیابی میکنند.
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