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Abstract
This research was conducted aiming to study effect of
work pressure on skill development by mediating role of
public decision styles university personnel. This research
method is descriptive-survey by applied purpose and in
viewpoint of time it is cross -section, in regard of gathering
information it is of field ones and it is a correlation
research regarding research analysis method. Research
statistical society includes all staff a governmental
university containing 322 people selected by class method.
To determine sample size in this research 183 people were
selected using Coachran formula and by significance level
of 95 percent. Main instruments used in this research are
questionnaires of Spector and Jex Work Pressure (QWI),
Scott and Bruce's Decision Public Styles (GDMS) and
Buis st al' s Skill Development (2010). To examine data
normality Colmogroph-Smirnoph test and to analyze data
structural equations method was used and to analyze
information SPSS23 and Smart Pls3 software was used.
Research findings show that work pressure affects public
decision styles and skill development. Also, secondary
hypotheses of the research were confirmed meaning that
work pressure affects decision making and skill
development; and public decision making styles affect
skill development directly. The research results showed the
attention of university staff as resources and human capital
and empowerment in terms of skills and decision-making
styles can drive the academic community forward.
Keywords: work pressure, skill development, public
decision, styles, staff

چکیده
این پژوهش با هدف «تأثیر فشار کاار بار توساۀ مهاار باا نقاش
» میااان ساا هااا ومااوم ت اامی گیاار کارکنااا دانشااها
ان ااا گرفتااا اسااش روو پااژوهش تو اای – پیمایشاا باهاادف
کاربرد و از لحاظ زمان مقطۀ و با توجا با جمعآور اطالواا
میاادان و بااا توجااا بااا روو ت یاااوتحلیااا اطالوااا و رابطااا بااین
 جامۀا آماار پاژوهش لااما. از نوع هم سته بود اسش،متغیرها
 باا اور233 تمام کارکنا یک از دانشها ها دولت با تۀاداد
 برا تۀیین ح نمونا در پاژوهش حارار باا.ط قاا انتخاب لدند
382  تۀاداد، در اد59 است اد از فرمول کوکرا و با سطح اطمیناا
،  اباا ار ا اال مااورد اساات اد در ایاان تحقیاا.ن اار انتخاااب لاادند
 پرسشانام،)Spector & Jex, 1998( )QWI( پرسشناماها فشار کار
) وGDMS( سا هااا ومااوم ت اامی گیاار اسااکا و باارو
)BoyceZaccaro & Wisecarver, 2010( توساۀا مهااار توسا
- باارا بررس ا نرمااال بااود داد هااا از آزمااو کولمااوگروف.بااود
اسمیرنوف و برا تحلیا داد ها از روو مۀادال سااتتار اسات اد
Smart  وSPSS23 لد و برا ت یااوتحلیاا اطالواا از نار افا ار
 یافتاااهااا پااژوهش نشااا داد فشااار کااار باار. اساات اد لاادPls3
.س ها وموم ت می گیر و توسۀ مهار تاأثیر مساتقی دارد
همچنین فرریا فرو تحقی نی مورد تأیید قرار گرفش یۀنا فشاار
کااار باار ت اامی گیاار و توسااۀ مهااار ک و س ا هااا ومااوم
 نتاایج تحقیا.ت می گیر بر توسۀ مهاار نیا تاأثیر مساتقی دارد
نشا داد توجا با کارکنا دانشها باونوا منابع و سرمایاها انساان
و توانمندساز آنا از لحااظ مهاارت و سا هاا ت امی گیار
.م تواند جامۀ دانشهاه را در مسیر توسۀا و پیشرفش قرار دهد
 س وموم،  توسۀ مهار،  فشار کار:واژههای کلیدی
 کارکنا، ت می گیر
Hagieh_rajabi@yahoo.com : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه

مؤلفههای مهارتها و عوامل محیطی بزا اازطراب پزژوهش

امروزه دانشپژوهی علمی -پژوهشی به ابزاری برای افززایش

رابطۀ معنادار و منفی وجود داشته و اازطراب مزیتوانزد بزر

اعتبارات ملی و بینالمللی ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و

بهرهوری اعضای هیئت علمی تزکثیر منفزی گذاشزته و از ایزن

Mohammadro

طریق عدم پیشرفت اعضای هیئت علمی را بزه همزراه داشزته

حتی اساتید و پژوهشگران تبدیلشده است (

 .)Mazpour, Nazarri, Makundi,2017بهطوریکه در اسزناد

باشد.

باالدستی نظیر سند چشم انداز و نقش جامع علمزی کشزور و

از طرف دیگر به نظر میرسد باوجوداین حجزم و فشزار

همچنین در گزارشهای رسمی و دولتی و دانشزگاهی تککیزد

کار نیاز به کسزب مهزارتهزا و تصزمیمگیزریهزای مناسزب

زیادی بر میزان رشزد علمزی ایزران بزر مبنزای ارزیزابیهزا و

ازجمله مسائل مهمی است کزه بایزد موردتوجزه قزرار گیزرد

مقایسههای جهانی میشود ( .)Azizi, 2013ازاینرو با توجزه

بنابراین مسئله اصلی این پژوهش ایزن اسزت کزه بزا در نظزر

به گستردگی فعالیتهای اعضای هیئتعلمی یکی از تغییرات

گرفتن جوانب مختلف با اتکا به چه راهکارهایی میتزوان بزه

باارزش و جالب در این حرفه ،توجه به رشد مداوم و مستمر

بهبود فشار کاری اعضاء هیئتعلمی پرداخت.

و برنامههای مهارتی و بهسازی اعضزای بزه دالیزل همچزون:

دنیای صنعتی و فرا صنعتی باآنکه تسهیالت فراوانی برای

افزایش پیچیدگی آموزش عالی ،افززایش تقاازا و ازرورت

ادامۀ حیات انسانها فراهم نموده اسزت ولزی گرفتزاریهزای

Boillat & Elizov,

زیادی نیز به بار آورده است .انتظارات و توقعات سازمانها از

 .)2014چراکه اعضای هیئت علمزی بزه عنزوان رکزن اساسزی

کارکنان خصوصاً بزه دلیزل افززایش رقابزت کزه از کارکنزان

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و بزهعنزوان بزازوی اجرایزی

خواسته میشود که کار بیشتر باکیفیت بهتر و در زمان کوتاهتر

رسالت سهگانه دانشگاهها (آموزش ،تحقیق و ارائه خزدمات)

و با صرف منابع کمتر ارائه دهند

ایجاد تعادل بین تحقیق و تدریس است (

محسوب میشوند و توجه به آنان بهمنزله توجزه بزه سزرمایه

( )Rezaian, 2014سبب میشزود فشزارها و تقاازاهای

& Nave Ebrahim

محیط کاری ،ازجمله ساعات طوالنی ،تقاااهای فراتر از توان

 .)Poorkarimi, 2008بر این اساس ،با توجه به اینکه شزهرت

افراد و فشارهای نظزارتی بزرای کارکنزان تولیزد تزنش نمایزد

و اعتبار دانشگاهها وابسته به مقدار و کیفیت تحقیقات علمزی

( )McGrath, 1976( .)Jamison-Howse, 2008شش دسزته

است ،دانشگاه هزا و مؤسسزات علمزی بزه دنبزال افزرادی بزا

فشار را در محیط کار مشخص مینمایید :فشار مربوط به خود

توانمندی باال در زمینه های تحقیقات علمی هسزتند کزه ایزن

شزغل ،فشزارهای مربزوط بزه نقزش ،فشزارهای مربزوط بزه

خود تکالیف سنگینی بر عهدۀ اعضای هیئتعلمی میگزذارد

مجموعههای رفتاری ،فشارهایی که از محیط فیزیکی نشزکت

این تکالیف و فشارهای دانشگاه نسبت به تحقیقزات و دیگزر

میگیرد ،فشارهایی که منشک آنزان محزیط اجتمزاعی اسزت و

همکاران ،به عالوه تزالش اعضزای هیئزت علمزی در راسزتای

باالخره فشارهای درون شخصی در مورد فشارهای ناشزی از

ترفیع ،ارتقا و رسیدن به درجه اسزتاد تمزام و عزواملی دیگزر

شغل ،تعاریف و نظریههای متفاوتی وجود دارد .بهطزوریکزه

مانند عدم اطمینان از توانایی خود در انجزام تحقیزق معتبزر و

( )Cooper & Marshall, 1976فشزار ناشزی از شزغل را

موثق ،میتواند به تزنش اعضزای هیئزت علمزی منجزر گزردد

نمایشگر وجود عوامل منفی مانند تعارض نقش ،ابهام نقزش،

(.)Mohammadro Mazpour, Nazarri, Makundi,2017

گرانباری نقش و شرایط کاری نامطلوب و نامناسب میدانند.

انسززانی در آمززوزش عززالی اسززت (

( )Hamilton, 1986نیززز در پززژوهش خززود عززواملی

طبزق نظریزه ( )Kahn, 1970فشزار روانزی ناشزی از کزار را

همچون کمبود وقت ،نداشتن مهارت کافی در انجام تحقیزق،

بهعنوان الزامات نقش کاری فرد که دارای ویژگیهزای مضزر

حجم و فشار کاری زیاد ،نداشتن عالقه و انگیزه را از موانزع

بوده و شرایط ناشی از تکثیر و تزکثر افزراد بزا مشزالل آنزان و

Mohammadro

تغییرات درونی که آنان را به انحراف از کنش معمزولی خزود

 )Mazpour, Nazarri, Makundi,2017معتقدنزززد بزززین

وادار میسازد تعریف مینمایند )Stephen, 2018( .فشارهای

شخصی تحقیق بیزان مزینمایزد .همچنزین (
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سازمانی را شامل الزامات شغلی ،نوع شغل ،کار زیاد ،الزامات

همچنین ( )Ren & Chadee, 2017معتقدند که بین فشزار

فیزیکی (مکان شغل) الزامات نقش (تضاد و ابهزام) ادراکزات

کار و توسعه مهارت رابطزه معنزاداری وجزود دارد .درنتیجزه

روابطی ،فشارهای گروهی و سبک رهبری دانسته و پیامدهای

توسعۀ حرفهای شامل بهبود و پیشرفت دانشگاه و تواناسزازی

آن را شامل :واماندگی ،پیامزدهای فزردی -رفتزاری ،روانزی،

اعضای هیئتعلمی و توسعۀ مهزارتهزای مزرتبط بزا شزغل،

جسمی ،کاهش عملکرد ،ترک کار ،لیبت ،کاهش انگیززش و

دانش و آگاهی است.
(

راایت به دنبال بیان مینمایند.

Daneshmandi, Fathi &Ajargah, Khorasani,

( )Zapf, Dormann & Frese, 1996در بزازبینی خزود از

 .)Qelichlee, 2018میتوان گفزت مهزارت ،توانزایی انجزام

مطالعززات طززولی در مززورد فشززار کززار و سززازمانی ،قززراین و

کارهای مربوط به یک شغل در سزط حرفزهای متناسزب بزا

شواهدی از علیت (علت و معلول) معکوس را بررسی و تهیه

استانداردهای هر شغل است .مهارت همان کاربرد دانش است

کردند .این نوع روابزط ،بزین خصوصزیات شزغلی (همچزون

( )Hosseinian, 2018و توسززعه مهززارت طبیعتززاً بززه علززت

پیچیززدگی شززغلی ،فشززار کززار و محززدوده مززرزی) و (عززدم)

ابهامات و تصویر بالقوهای که دارد پرمخاطره

اسزت ( Parker

راایت ( )James & Tetrick, 1986بهعالوه بزین تقاازاهای

.)& Liao, 2016

شغلی (یک معیار ترکیبی شزامل فشزار زمزان ،سزختی کزار و

()Miri Ghaffarzadeh, Nazari & Motazaker, 2012

De Jonge,

در پژوهشی از دیدگاه اعضای هیئتعلمی ،نشزان دادنزد کزه

Dormann, Janssen, Dollard, Landeweerd, & Nijhuis,

فعالیت های تحقیقاتی تحت تکثیر عوامل متعزددی اسزت کزه

 .)2001همچنین محققین بیان داشتند که بزین تغییزر ادراکزی

عبارتاند از بازنگری قوانین ،طراحی سیستمهزای کارگشزا و

کارکنان و فشزار کزاری رابطزه معنزاداری وجزود داشزته کزه

تنظیم برنامه های منسجم درزمینۀ توانمندسزازی و مهزارتی و

ارتبزاط داشزته باشزد و

اسزتTaber & ( .

پیچیدگی شغلی) و فرسزودگی هیجزانی اسزت (

میتواند با پایین آمدن نزر حزواد

ایجاد شرایط انگیززه و عالقزه بزه تحقیزق

همچنین کاهش فشار کاری بهوسزیلۀ بهبزود اسزترس شزغلی

 )Blankemeyer, 2015نیز معتقدند کزه اعتمزاد و کنجکزاوی

شغلی مؤثر باشد که میتوان چنین

تصمیمگیری شغلی به ترتیب واسطههای روابط در پیشبینزی

استدالل نمود فشار کاری باال موجب سهلانگزاری و قزدرت

توسعه مهارت میباشند .بزه نحزویکزه حساسزیت و اهمیزت

میتواند در وقوع حواد

تصمیمگیری پایین و حواد

کاری بیشتر مزیگزردد ( Kiani,

.)Samavatian, PoorAbdian, 2011

شززغلی در توسززعه مهززارت پزیشگسززتر تززکثیر بسزززایی دارد.
محققان زیادی تکیید کرده اند که رفتارهای شغلی پیشگسزتر،

برخی نیز فشار ناشی از شغل را وجود ناهماهنگی یا عدم

رفتارهای ویزژهای را در برمزیگیرنزد کزه بزه علزت نتزای و

تناسب بین تواناییها و مهارتهای فرد با الزامات شغل و نیز

بززازدهیهززای متفززاوت آنهززا نیززاز بززه توجززه ویززژهای دارنززد

عدم تناسب بین نیازهای فرد و کامروایی این نیازها از سزوی

( .)Strauss, Griffin & Parker, 2012مهزارتهزا و توسزعه

محیط کار میدانند (.)French, Rogers & Cobb, 1974

مهارت اهداف لالب است که باید به اهداف فرهنگی مناسب

(  )French, Caplan & Van Harrison, 1982در

تبدیل شود .همانگونزه کزه افالطزون ارهزار داشزت ،هزدف

پژوهش خود به ( مدل تناسب فزرد – محزیط) پرداختزه و

آموزش ،این است که فرد بخواهد کاری را که او انجام دهزد

بیان کردند که فشار کاری از عدم تناسب بین افراد و محیط

انجام میدهد (.)Meltzer, 2018

پیرامونشزان ناشزی مزی شزود .همچنزین (

MoradiNasab,

( )DeFillippi & Arthur, 1994بیززان مززیکنززد کززه

 ) 2015معتقد است که بین فشزار روانزی محزیط کزاری و

طرح ریزی شغلی ،توسعه مهارت بهعنزوان رفتارهزای شزغلی

مؤلفه های آن و مؤلفه های عملکرد شغلی رابطه وجود دارد

پیشگستر اساسی هستند که به «بدانیم چرا»« ،بدانیم چگونه»،

و با افزایش فشزار روانزی محزیط کزاری عملکزرد شزغلی

«بدانیم چه کسی» توجه داشته و صالحیتهای الزم در عصر

کارکنان کم می شود.

مشالل بیحدومرز را بازتاب مزیکننزد .طزرحریززی شزغلی،
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توسعۀ مهارت با پیامدهای شزغلی مهمزی ماننزد اسزتخدام و
موفقیززت شززغلی ارتبززاط

داشزززتهانززد (Claes & Ruiz-

توانمندسزازی مهزارت آموزشزی اعضزای هیئزتعلمزی،
موردتوجه بیشتری قرار گیرد (.)Islamian, 2018

De Vos, De Clippeleer & Dewilde, Quintanilla, 1998

( )Gholifar, Hedjazi & Hosseyni,2010معتقد است که

& Forret

بین مهارتهای حرفهای اعضای هیئتعلمی که در خزار از

Eby, Butts & Lockwood, 2003 2009

کشور آخرین مدرک تحصیلی خود را اخذ نمودهاند با میززان

.)Dougherty, 2004
موسسۀ اروپایی نیز برای بهبزود شزرایط زنزدگی و کزار،
کیفیت ذاتی شغل را با تمرکز بر اسزتفاده از مهزارت ،شزدت
کززار ،محززیط اجتمززاعی و زمینززه فیزیکززی ارزیززابی م زیکنززد
(.)Eurofound, 2012

مهارت های حرفهای همتایانشان که اخذ مدرک تحصیلی آنها
در داخل کشور بوده تفاوت معناداری وجود دارد.
( )Haynes, Haines,1998نیز بیزان داشزتند کزه ازجملزه
موانع پژوهش پژوهشزگران ،کمبزود امکانزات و تجهیززات،

درنتیجه میتوان گفت سازمانی مهارت محور است که

مقررات سزخت اداری ،نداشزتن نگزرش و احسزاس مثبزت

وجود نیروهای متخصص با توانمندی مهارتی باال در این

مسئولین نسبت به نتای تحقیقات ،مشغله کاری زیاد و فشزار

سازمان بتواند در ایجاد امنیت و آرامش مردم نقش بسیار

کاری ،عدم دسترسی و بهروز نبزودن منزابع اطالعزاتی ،نبزود

مؤثری داشته باشد (.)Assar, Fazaeli, Hashemifar, 2013

اعتبارات کافی و مناسب ،پایین بزودن حزقالتحقیزق ،مراحزل

کسب شایستگیهای حرفهای در اعضاء هیئتعلمی و
بهنگامسازی آن مستلزم توسعۀ مستمر حرفهای در سه حوزۀ

دشوار دریافت اعتبار طرحهای پژوهشی ،فقدان مهارتهزای
پژوهشی و انگیزه است.

توسعۀ دانش فنی ،توسعۀ مهارتهای تخصصی و ویژگیهای

بنزابراین ،شناسزایی نیازهزای توسزعه حرفزهای اعضزای

فردی (مانند مشارکت در کار گروهی ،حل مشکل) و نیز

هیئتعلمی اهمیت زیادی دارد .از طرف دیگر ،ساختار سازی

توسعۀ مهارتهای مدیریتی عمومی است (.)Roscoe, 2010

برای این امر اروری است (.)Marzban, 2009

ازجمله مدلهایی که بزا توجزه بیشزتری بزه ایزن مبحز

( )Ghasemi, Hosseini & Hejazi, 2009داشزززتن

پرداخته ،مدل ( )Berquist & Phillips,1975اسزت .در ایزن

صالحیتهای شغلی و حرفهای و مهزارتهزای پژوهشزی در

مدل سه نوع توسعه آموزشی ،سازمانی و فردی معرفزیشزده

اسززاتید هیئززتعلمززی را بززه ترتیززب در بززاالترین اولویززتهززا

اسزت ( )Centra, 1978همچنزین در مزدل (

& Cheetman

قراردادنززد .درنتیجززه مززیتززوان گفززت بززهکززارگیری صززحی

 )Chivers, 1996عالوه بر استانداردهای شغلی به مهزارتهزا

مهارت ها ،منجر به هدفمند شدن فعالیت های در دسزتیابی بزه

و شایستگیهایی چون ارتباطات ،فعالیتهای خود توسعهای،

اهداف و عملکرد شغلی میگردد (

خالقیززت ،قززدرت تحلیززل ،حززل مسززئله ،دانززش /شززناخت و

.)2018

شایستگیهای عملی در بین اعضای هیئزتعلمزی نیزز تککیزد

(

شده است.

Abbasi, Mohammadlu,

Rahimi, Siadat, Hoveida, Shahin & Bakhtyar

 )Nasrabadi, 2011در خصوص مواوعات مرتبط بزا رشزد

( )Salimi, Ramezani, 2014در پژوهشززی بززا عنززوان

حرفهای اعضای هیئتعلمی بیان کردند که پررنگ بودن نقش

کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی بیان داشتند که گویههزای

آمززوزش نسززبت بززه پززژوهش ،اعمززال سززبک تصززمیمگیززری

مهارت برقراری ارتباط با دانشجو ،ارزیابی عملکرد فراگیران،

مشززارکتی و اتخززاذ تصززمیمات مشززخص در برخززی مززوارد

طرح درس ،روابط انسانی و جزء مهارتهای تدریس اسزاتید

بززهکززارگیری خززطمشززیهززا و  ...از عوامززل ارتقززای اعضززای

هیئتعلمی اولویتبندی میشوند و عدم مطلوبیتِ عملکزرد

هیئتعلمی است .درنتیجه میتوان گفت تصمیمگیزری یزک

کلیِ تدریس اثزربخشِ اعضزای هیئزتعلمزی بیزانگر وجزود

فرایند شناختی است و انتخاب یک عمل از میان چنزد عمزل

اعفها و مشکالت جزدی در عملکزرد تزدریس اثزربخش

است ()Mitkovska & Hristovska, 2011( .)Preddy, 2018

اسزتادان اسزت .بزر همزین اسزاس ازرورت دارد مقولزۀ

مهارتهای شناختی (تصمیمگیری و حل مسزئله) را ازجملزه

تأثیر فشار كاري بر توسعۀ مهارت با نقش میانجی سبکهاي عمومی تصمیمگیري كاركنان دانشگاه 135 /

مهمترین شایستگیها و مهارتهای موردنیزاز بزرای تزدریس

یکسان نیست .دراین باره پژوهشگران سبک های تصمیمگیری

میدانند.

متفاوتی را ارائه نمودهاند .یکی از این پژوهشگران (

& Scott

( )Wang, Ke, Li, Du & Xia, 2007اعتقاد دارد که

 )Bruce, 1995اسززت کززه سززبک تصززمیمگیززری را شززامل

شایستگیهای اعضای هیئتعلمی دانشگاهها ،شامل تفکر

تصمیم گیری عقالنی ،شزهودی ،اجتنزابی و آنزی و وابسزتگی

منطقی تعامل مؤثر و نتیجه گرایی و داشتن قدرت

مطرح نموده است.

تصمیمگیری ،مسئولیتپذیری و خالقیت و نوآوری است

دانشززگاه هززا و مراکززز آمززوزش عززالی کشززور نیززز در

( .)Smith, 2010شایستگی رهبران آموزش عالی را در پن

راسزتای انجزام رسزالت هزا و ورزایف خزود همزواره بززا

بعد طبقهبندی مینمایید شایستگی تحلیلی ،شایستگی

مشکالتی دست به گریبان بزود ه کزه تزداوم آنهزا ،کزاهش

ارتباطات (ارتباطات شفاهی و نوشتاری و دیدگاه چندگانه در

منزلت علمی و پژوهشی این نظام مهم را در پی خواهزد

تصمیمگیری) شایستگی رفتاری (نمایش رفتار بانشاط،

داشززت (  .) Azizi, 2013یافتززه هززای پززژوهش هززا نشززان

لیرخودخواهانه همراه با تفکر قوی برای افراد حقیقی در

می دهند که بسیاری از سازمان ها ازجمله آمزوزش عزالی

سازمان) ،شایستگی رهبری امور دانشجو (توجه به نیازهای

با نتای منفزی ناشزی از تصزمیم گیزری نادرسزت مواجزه

دانشجویان ،روندها و قوانین) و شایستگیهای روابط

می باشند ( .)Burns, 2008

خارجی (ارتباط با گروههای مختلف ،کار کردن اثربخش با
رسانه و شناخت پیشرفت).

( )Rezazadeh, 2010در پژوهش خود بیان کرد که سبک
لالززب تصززمیمگیززری افززراد عقالنززی اسززت و بززین سززبک

( )Motadaien, Akbari Moghaddam, 2017نیززز بیززان

تصمیم گیری زنان و مردان در سبک اجتنابی رابطه معنزاداری

میکنند که تصمیمگیزری فراینزدی اسزت کزه بزا آن ،راهحزل

وجود دارد اما بین سزبکهزای تصزمیمگیزری در گزروههزای

مسئله را بهطور معین انتخزاب مزیکنزیم( .

Miller, Byrnes,

گوناگون رابطۀ معناداری وجود ندارد.

 )2001تصمیمگیزری را فراینزد انتخزاب ،بزین راهحزلهزای

( )Heydari, Marzooqi, 2012نیز در پژوهشی که بزا

متفاوت برای رسیدن به اهزداف خاصزی تعریزف نمزودهانزد.

عنوان بررسی و مقایسه سبکهای عمزومی تصزمیمگیزری در

فرایند تصمیمگیری تککید بزر شزناخت نمونزههزای آزمزوده،

مدیران دانشگاه بیان داشتند کزه در هزی یزک از سزبکهزای

بازبینی و انتخاب عمل مناسب ،تخصیص منابع به یک مسئله

تصمیمگیری بین مدیران بر اساس رشته تحصیلی و جنسزیت

دارد تصمیمگیری مؤثر نیز نیاز به دانش حوزهای گسزترده و

تفاوت معناداری وجود ندارد.

تشکیل یک مدل فکری دارد ( .)Preddy, 2018صاحبنظران

تحقیق حاار با استناد به مبانی و نظریههای در خصوص

مدیریت مراحزل گونزاگونی را بزرای اتخزاذ تصزمیم مطزرح

فشار کار ،مهزارت و تصزمیمگیزری موردبررسزی قرارگرفتزه

نموده اند اما اکثر آنان معتقدند که عمل تصمیمگیزری شزامل

است و پیشفرض پزژوهش آن اسزت کزه فشزار کزاری بزر

مراحل زیر است (:)Alwani, 2017

تشزخیص مهزارت بزا نقزش میزانجی سزبکهزای عمزومی

 .1شناسایی و تعریف مشکل.

تصمیمگیری تکثیر دارد .ازرورت ایزن مطالعزه بزا توجزه بزه

 .2یافتن راهکارهای مناسب.

حساسیت و اهمیزت ورزایف شزغلی و تزالش مزداوم بزرای

 .3ارزیابی راهکار و انتخاب مناسبترین راهحل.

ارتقاء و انجزام امزور پژوهشزی و آموزشزی و ارتبزاط مزداوم

 .4برنامهریزی و اجرای راهحل منتخب.

اعضای هیئت علمی با دانشجویان و تعامالتی که دارنزد بایزد

 .5ارزیابی نتای حاصل از اجرای راهحل منتخب.

افرادی باشند که دارای مهارتهزای شزغلی و تصزمیمگیزری

البته افراد تصمیمات خزود را بزه سزبک هزای گونزاگونی
اتخاذ مینمایند که در طول زندگی شغلی آنان دگرگونشده و

باشند .با استناد به مرور پیشینه برای این تحقیق فرازیههزایی
طرح و مورد آزمون قرار گرفت.
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شکل  -1مدل مفهومی پژوهش منبع
)Spector, & Jex (1998
)Boyce, Zaccaro & Wisecarver (2010
)Scott & Bruce (1995
()GDMS

فرضیههای پژوهش

کوکران و با سط اطمینان  95درصد ،تعداد  183نفر انتخاب

بدین ترتیب با توجزه بزه مطالزب گذشزته ،ادبیزات نظزری و

شدند .ابزار اصلی مورداستفاده در این تحقیق ،پرسشنامه بود.

پیشینۀ تحقیق میتوان به فرایههای زیر اشاره کرد و در ادامه
الگوی پژوهشی (شکل  )1را پیشنهاد کرد:

ابزار سنجش
پرسش

نامۀ فش

ار ك

ار ()work pressure

فرضیۀ اصلی

(( :)quantitative workload inventory)QWIپرسشزنامۀ

فشار کاری بر توسعۀ مهزارت بزا نقزش میزانجی سزبکهزای

فشزار کزار ( )QWIتوسزط ) Spector & Jex (1998تهیزه و

تصمیمگیری تکثیر دارد.

تدوین شده است این پرسشنامه دارای پن سزؤال بزر اسزاس
مقیاس  5درجهای لیکرت است کزه توصزیف خواسزته هزا و

فرضیههاي فرعی

انتظارات شغلی است و اللب برای اندازهگیری فشزار کزاری

 .1فشار کاری بر توسعه مهارت تکثیر دارد.

استفاده میشود که به گزینه کمتر از یکبار در ماه یزا هرگزز

 .2فشار کاری بر سبکهای تصمیمگیری تکثیر دارد.

نمره  1و به گزینه چندین بار در روز نمره  5تعلق مزیگیزرد.

 .3سبکهای تصمیمگیری بر توسعه مهارت تکثیر دارد.

دادههای حاصل از فراتحلیل  18بررسی با نمونهای متشکل از
 3888آزمودنی مشالل مختلف در سازمانهای متفاوت نشان

روش

داد که پرسشنامه فشار کار ( )QWIاز نوع همبسزتگی درونزی

روش پژوهش ،جامع ۀ آم اري و نمون ه :پزژوهش از نظزر

بهطور متوسط  ./74و  ./27گزارش شده اسزت (

هدف کاربردی ،با توجه به جمعآوری اطالعات میزدانی و بزا

 .)Jex, 1998در بررسی در ایران روایی فهرست بار کمی کزار

توجه به روش تجزیهوتحلیل اطالعات و رابطه بین متغیرهزا،

( )QWIاز طریق اجرای همزمان آن با مقیاس بارکاری در یک

از نوع همبستگی است که هدف آن بررسی رابطه متغیرهزای

نمونه  100نفری برابر با  ./353به دست آمد .مقادیر ازرایب

موجود در تحقیزق اسزت .جامعزۀ آمزاری ایزن تحقیزق کلیزه

همبسززتگی بززین پرسشززنامه فشززار کززار و تنیززدگی حرفززهای

کارکنان یکی از دانشگاههای دولتی هستند که جامعزۀ آمزاری

((( )measures of job stressors (MJS

 322نفر به روش نمونهگیری طبقهای انتخزاب شزدند .بزرای

 ،)1998برابر  ./34نیز روایی قابلقبول ایزن مقیزاس را تکییزد

تعیین حجم نمونه در پژوهش حاازر بزا اسزتفاده از فرمزول

کرد (.)Tavousi, Mohtaram, Sharifi, 2009

& Spector

Spector & Jex,
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پایایی و ثبات درونی (آلفای کرونبا ) آن در پزژوهش (

Ren

 ./88 )& Chadee, 2017بوده اسزت و ازریب آلفزای آن در

میکنم  )2بدون نظرخواهی از دیگزران قزادرم تصزمیمات را
اتخاذ کنم.

پژوهش حاار  ./90بهدست آمده است .این سزؤاالت شزامل:

پرسشنامۀ توس عۀ مه ارت :پرسشزنامۀ توسزعۀ مهزارت

 )1شغل من بهسرعت عمل کاری نیاز دارد  )2شغل من نیزاز

توسززط ( )Boyce, Zaccaro& Wisecarver, 2010تهیززه و

به تالش و سختی دارد.

تدوینشده است ایزن پرسشزنامه دارای  4سزؤال اسزت یزک

پرسشنامۀ سبکهاي عمومی تصمیم گی ري اس کات و

مقیاس  5درجهای انجام میگیرد که امتیاز هر یک به ترتیزب

بروس ( :)GDMSپرسشنامۀ سبکهای عمومی تصمیمگیزری

ذیل اسزت :کزامالً مزوافقم =  ،1مزوافقم =  ،2بزی نظزرم= ،3

توسط اسزکات و بزروس ( )GDMSدر سزال  1995تهیزه و

مخالفم =  ،4کامالً مخالفم =  .5بنابراین بیشزترین امتیزاز ایزن

تدوینشده است ایزن پرسشزنامه مشزتمل بزر  25سزؤال و 5

پرسشنامه  20و کمتزرین امتیزاز آن  4اسزت .پایزایی و ثبزات

سبک تصمیمگیری است که عبارتاند از سبک تصمیمگیزری

درونی (آلفزای کرونبزا ) آن در

پزژوهش ( Ren & Chadee,

آنزززی ( ،)Spontaneous decision making styleسزززبک

 ./73 )2017بوده است و روایی محتوایی و صوری پرسشنامه

تصمیمگیزری اجتنزابی (،)evoidant decision making style

توسط خبرگان و اساتید گروه روانشناسزی مزورد تکییزد قزرار

intuitive decision making

گرفت .و اریب آلفای کرونبا آن در پزژوهش حاازر ./88

dependent decision

به دست آمزده اسزت .نمونزه سزؤال )1:مزن بزه اختیزار خزود

rational

فعالیتهای یادگیری را انجام میدهم تا دانش جدیدی کسب

 .)decision making styleنمرهگذاری پرسشنامه سزبکهزای

کنم  )2من هدفمندانه سعی در یادگیری مهارت جدیزدی از

عمومی تصمیمگیری بر اساس یک مقیاس  5درجزهای انجزام

طریق برنامه توسعه شخصی دارم.

سبک تصزمیمگیزری شزهودی (

 ،)styleسبک تصمیمگیری وابسزتگی (

 ،)making styleسززبک تصززمیمگیززری عقالنززی (

میگیرد که امتیاز هر یک به ترتیب ذیزل اسزت :هرگزز = ،1

روایزی ابزارهزای بززهکاررفتزه ،علیززرلم اسزتاندارد بززودن،

بنزدرت =  ،2گززاهی =  ،3بیشزتر =  ،4همیشززه =  .5بنززابراین

بهصورت محتوایی و نظر اعضزاء هیئزتعلمزی بررسزی شزد

بیشترین امتیاز ایزن پرسشزنامه  125و کمتزرین امتیزاز آن 25

همچنین روایی همگرا و واگرا متغیرها در جدول  4اشارهشده

است .روایی پرسشزنامه سزبک هزای عمزومی تصزمیمگیزری

است .امن اینکه پایایی ابزارها با اسزتفاده آلفزای کرونبزا

مدیران در خار از کشزور توسزط ()Scott & Bruce, 1995

محاسزززبه و نتزززای در جزززدول  3در گردیزززد .اطالعزززات

محاسبه گردید و روایی آن را بسزیار بزاال گززارش کردنزد و

بهدستآمده با استفاده از مزدلسزازی معزادالت سزاختاری و

اریب پایایی آن را برای هر یک از زیر مقیاسها بزا اسزتفاده

نرمافزار  Smart-PLSنسخۀ شزماره  2مزورد تجزیزهوتحلیزل

از آلفای کرونبا محاسبه نموده که اریب پایایی پرسشزنامه

قرار گرفتند.

سبک تصمیمگیری محاسبهشده :سزبک اجتنزابی  ،./87سزبک
آنی  ،./94سبک وابسزتگی  ./88سزبک شزهودی  ./84سزبک
عقالنی  ./85است .این پرسشزنامه در ایزران توسزط (

یافتهها

Zare`,

تحلیل دادهها نشان داد  85درصد از پاسزخگویان را مزردان و

 )Aarab Sheibani, 2011کززه روایززی و پایززایی آن را در

 15درصد را خانمها تشکیل دادنزد .همچنزین 51 ،درصزد از

دانشجویان ایرانی بررسی نمودند اریب آلفای کرونبا ./75

آنها دارای حکم هیئتعلمی داخلی 41 ،درصزد دارای حکزم

به دست آمد .اریب آلفای کرونبزا آن در پزژوهش حاازر

هیئتعلمی وزارتی و  8درصد دارای حکم هیئزتعلمزی بزر

 ./73بززهدسززتآمززده اسززت .بززهمنظززور سززنجش هززر یززک از

اساس مزاده  38بودنزد .همچنزین آمزار توصزیفی متغیرهزای

سبکهای تصمیمگیری در این پرسشنامه ،نمونه سؤال )1 :در

تحقیق به شرح جدول  1است.

هنگام تصمیمگیری به بینش فردی (شهود درونی) خود توجه
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جدول  .1آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق
ردیف

متغیر

میانگین

انحراف معیار

1

سبک تصمیمگیری

3/752

0/354

2

فشار کاری

3/241

0/555

3

توسعه مهارت

2/225

0/987

پیش از آنکه روابط بین متغیرها آزمزون شزود الزم اسزت
تا نرمال بودن متغیرها را بررسزی گزردد .یکزی از روشهزای

کولموگروف– اسمیرنوف است .نتای این آزمزون در جزدول
 2ارائهشده است.

بررسی ادعای نرمال بزودن توزیزع متغیزر اسزتفاده از آزمزون
جدول  .2توزیع نرمال متغیرها
مقدار معنیداري

آماره Z

متغیرها

0/000

1/831

سبک تصمیمگیری

0/000

1/244

فشار کاری

0/000

1/552

توسعه مهارت

نتای این آزمون نشان میدهد سط معناداری متغیرهزای
تحقیق کمتر از  0/05است ،لذا فرایۀ صفر یعنی نرمال بودن

برازش مدلهای اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری و برازش
مدل کلی انجام میشود:

متغیرها مورد تکیید قرار نمیگیرد .لذا میتوان از مزدلسزازی

برازش مدل های اندازهگیری یک مدل اندازهگیری مربوط

Smart

به بخشی از مدل کلی میشود که دربرگیرندۀ یزک متغیزر بزه

معادالت ساختاری و نرمافزار اسمارت پزی .آل .اس (

همراه با سؤاالت آن متغیر است .برای بررسی بزرازش بخزش

 )PLSبرای آزمون فرایهها استفاده نمود.
قبل از آزمون فرایه های تحقیزق بزه بررسزی مزدلهزای

اول یعنی برازش مزدل هزای انزدازهگیزری سزه مورداسزتفاده

معادالت سزاختاری مزیشزود .بررسزی مزدلهزای معزادالت

می شود :پایایی شزاخص ،روایزی همگزرا و روایزی واگریزی.

ساختاری از دو مرحله اصلی تشکیلشده اسزت .مرحلزۀ اول

پایایی نیز خود توسط معیارهایی همانند )1( :آلفای کرونبزا ،

بررسززی بززرازش مززدل و مرحلززه دوم ،آزمززودن فراززیههززای

( )2پایززایی ترکیبززی و ( )3بززار عززاملی موردسززنجش واقززع

پژوهش هستند .بررسزی بزرازش مزدل خزود در سزه بخزش

میگردد.

جدول  .3مقادیر آلفاي كرونباخ ،پایایی تركیبی و مقدار میانگین واریانس استخراجشده
مقدار آلفاي كرونباخ

پایایی تركیبی

روایی همگرایی

بزرگتر از 0/1

بزرگتر از 0/1

بزرگتر از 0/5

مقادیر اشتراكی

0/848

0/852

0/852

0/538

0/538

0/844

0/844

ردیف

متغیر

1

سبک تصمیمگیری

0/734

2

فشار کاری

0/900

0/919

3

توسعه مهارت

0/881

0/900
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در جهت بررسی برازش مزدلهزای انزدازهگیزری از سزه

با استفاده از معیار مقادیر اشتراکی ارزیابی میگردد این معیزار

شاخص آلفای کرونبا  ،پایزایی ترکیبزی و روایزی همگرایزی

نشان میدهد که چه مقدار از تغییرپذیری شاخصهزا توسزط

استفاده گردید .همانطوری که در جدول  3مشاهده میگردد،

سازۀ مرتبط با خود تبیین میشود .همچنین مقادیر بزا عزاملی

مقادیر شاخص های فوق ،به ترتیب بایستی باالتر از 0/7 ،0/7

بر اساس شکل  ،2تمامی آن باالی  0/5است که ایزن مقزادیر

و  0/5هستند که نشان از برازش مناسب شزاخص هزا اسزت.

بیانگر ،مناسب بودن سؤاالت پرسشنامه است.

همچنین ،کیفیت مدلهای اندازهگیری در روش پی .آل .اس،

شکل  .2ضرایب مسیر بین متغیرهاي تحقیق

دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یزک
پژوهش ارایب  R2مربزوط بزه متغیرهزای پنهزان درون زای

مدل است .با توجه به جدول ( )5مقادیر  R2نشان از بزرازش
مناسب مدل دارد.

جدول  .5مقادیر R2

مقادیر R2

ردیف

متغیر

1

سبک تصمیمگیری

0/831

2

فشار کاری

-

3

توسعه مهارت

0/874

 R2معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازهگیری

درون زا تکثیر دارد .همچنین ( )cheen,1998سه مقزدار ،0/19

و بخش سزاختاری مزدلسزازی معزادالت سزاختاری بزهکزار

 0/33و  0/87عنززوان مقززدار مززالک بززرای مقززادیر اززعیف،

میرود و نشان از تکثیری دارد که نشزان از تزکثیر یزک متغیزر

متوسط و قوی در نظر گرفت بنابراین ،می توان ادعا نمود که

برونزا بر یک متغیر درونزا دارد .بهعبزارتیدیگزر ،مزیتزوان

این معیار در حد متوسط قرار دارد.

گفت متغیر فشار کاری بهعنوان متغیر بزرونزا بزر متغیرهزای

پ) معیار افزونگی

سبکهای تصمیمگیزری و توسزعه مهزارت بزه عنزوان متغیزر
جدول  .1مقادیر افزونگی را نشان میدهد.
ردیف

متغیر

مقادیر اشتراكی

مقادیر

R2

نتیجه

1

سبک تصمیمگیری

0/852

0/831

0/411

2

فشار کاری

0/538

-

-

3

توسعۀ مهارت

0/844

0/874

0/434
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این معیار از حاصلازرب مقزادیر اشزتراکی سزازههزا در

دیگر ،آزمون سوبل است .در آزمزون سزوبل یزک

مقزدار Z-

مقادیر  R2مربوط به آنها به دست مزیآیزد و نشزانگر مقزدار

 Valueاز طریق فرمول زیر به دست میآیزد کزه در صزورت

تغییرپذیری شاخصهای یک سازۀ درونزا است که از یک یا

بیشتر بودن این مقدار از  ،1/98میتوان در سط اطمینزان 95

چندسازۀ برونزا تکثیر میپذیرد .با توجه به اینکه فشزار کزاری

درصد ،معنادار بودن تکثیر میانجی یک متغیر را تکیید کزرد .در

بهعنوان متغیر برونزا ،تکثیر در ایزن بخزش ندارنزد و مقزادیر

فرمول ( )aبرابر با مقدار اریب مسیر بزین متغیزر مسزتقل و

افزونگی برای متغیرهزای اختیزار تصزمیمگیزری و تشزخیص

میانجی )b( ،برابر با مقدار اریب مسیر میان متغیر میزانجی و

مهززارت بززه ترتیززب  0/414و  0/434مززیباشززند .معیارهززای

وابسته و ( )cبرابر با مقدار اریب مسیر بین متغیر مسزتقل و

ارزیابی برازش بخش کلی (معیار  )GOFمقزدار معیزار

GOF

وابسته هستند.

مربوط به بخش کلی مزدلهزای معزادالت سزاختاری اسزت.

)(Sb= 0.052); (Sb= 0.075); (a= 0.794); (b= 0.624); (c= 0.887

بدین معنی که توسط ایزن معیزار ،محقزق مزیتوانزد پزس از

با جایگذاری در فرمول زیر ،مقدار  2/25به دست میآید.

بررسی برازش بخش اندازه گیزری و بخزش سزاختاری مزدل

*S2a)+(S2a*S2b)]1/2

کلی پژوهش ،برازش بخش کلی را نیز کنتزرل نمایزد .معیزار

همانطور که مشاهده شد ،مقدار  Z-Valueحاصل از

فوق طبق فرمول زیر محاسبه میگردد:

2

2

2

Z-Value= (a*b)/[(b *S a)+( a

آزمون سوبل برابر با  4/12شد .به دلیل بیشتر بودن از 1/98
√

میتوان ارهار داشت که در سط اطمینان  95درصد ،تکثیر

بهطور که میانگین نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه

متغیر میانجی معنادار بوده است .عالوه بر آزمون سوبل ،برای

بززوده و  Ave R2سززازههززای درونزای مززدل اسززت .نتیج زۀ

تعیین شدت اثر لیرمستقیم متغیر میانجی از آمارهای به نام

عملیات فرمول فوق نشان میدهزد کزه مقزدار فرمزول فزوق،

واف ( )VAFاستفاده میشود که مقداری بین صفر و یک را

 0/233است .درنتیجه با توجه بزه سزه مقزدار  0/25 ،0/01و

اختیار میکند و هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد،

GOF

نشان از قوی بودن تکثیر میانجی دارد .درواقع این مقدار

 0/38که بهعنوان مقادیر اعیف ،متوسط و قوی بزرای

معرفیشده است .حصزول  0/284نشزان از بززارش متوسزط

نسبت به اثر لیرمستقیم را اثر کل را میسنجد.

مدل کلی است.

)VAF= (a*b)/ ((a*b) +c

آزمزون سززوبل یکززی از آزمززونهززای پرکززاربرد سزنجش
معناداری تکثیر میانجیگری یک متغیر در رابطه میان دو متغیزر

با مفرواات فرمول فوق ،مقدار واف برابر  0/243به
دست میآمد.

جدول  .1خالصه نتایج آزمون فرضیه اصلی
متغیر میانجی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

مقدار VAF

Z-Value

نتیجه

سبک تصمیمگیری

فشار کاری

توسعه مهارت

0/243

4/12

تکیید

نتای تحلیل مسیر نشان داد کزه فشزار کزاری بزا ازریب

 8/150بر توسعۀ مهارت تکثیر دارد .بزهعزالوه ،نتزای تحلیزل

مسیری برابر  0/794بزر سزبک تصزمیمگیزری تزکثیر دارد .از

دادهها نشان داد که سبک تصمیمگیری با اریب مسیری برابر

سوی دیگر ،فشار کاری با مقدار معنزاداری (تزی)  9/342بزر

 0/887بر توسعۀ مهارت تزکثیر دارد .از سزوی دیگزر ،سزبک

سبک تصمیمگیری تکثیر دارد .همچنین ،نتزای نشزان داد کزه

تصمیمگیری با مقدار معناداری (تزی)  14/878بزر تشزخیص

فشار کاری با اریب مسیری برابر  0/824بر توسزعۀ مهزارت

مهارت تکثیر دارد.

تکثیر دارد .از سوی دیگر ،فشار کاری با مقدار معناداری (تی)
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جدول  .8خالصه نتایج آزمون فرضیههاي فرعی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب

فشار کاری

سبک تصمیمگیری

0/794

9/342

تکیید

فشار کاری

توسعه مهارت

0/824

8/150

تکیید

سبک تصمیمگیری

توسعه مهارت

0/887

14/878

تکیید

بحث و نتیجهگیری
نتای

β

ضریب

t

نتیجه

بهگونهای که مطالعات نشان میدهد که عدم مهارت کافی

فرایۀ یک نشان داد که فشار کاری بر سبک

تصمیمگیری تکثیر دارد که با نتای

پژوهش (

 )Samavatian, PoorAbdian, 2011و (

Kiani,

پژوهشگران و اعضای هیئتعلمی از موانع عمده انجام
پژوهش است.

Rahimi, Siadat,

نتای فرایۀ سه نشان داد که سبک تصزمیم گیزری بزر

)Hoveida, Shahin & Bakhtyar Nasrabadi, 2011

توسززعۀ مهزززارت تززکثیر دارد کزززه بززا نتزززای پزززژوهش

همخوانی دارد.

( ( ،)MoradiNasab, 2015

& Ghasemi, Hosseini

بهطورکلی میتوان گفت که فشار کار منجر به یک سزری

 )Hejazi, 2009همخوانی دارد .از آنجایی توسعه مهزارت

مشکالت اد تولید در محل کزار ،شزامل نارازایتی از کزار،

تکثیر مثبتی بر تصمیم گیزری خواهزد داشزت لزذا توسزعه

فرسودگی هیجانی ،خستگی از کار و لیبت از کار مزیگزردد.

مهارت یکی از سیاست ها ی بخش آموزش عالی می توانزد

برای مثال )Klein,1996( ،گززارش مزیکنزد کزه فشزار کزار

باشد .از طرف دیگر با توجه به پیشرفت علزم و دانزش و

انسجام را از بین میبزرد و منجزر بزه رقابزت افززودهای بزین

محززیط رقززابتی حززاکم بززر دانشززگاه هززا داشززتن سززبک

گروهها میشزود .بزهطزوریکزه ( )Hamilton, 1986فشزار و

تصمیم گیزری مناسزب و مهزارت هزای شزغلی نیزز امزری

حجم کار باال را از موانع تحقیق مزیدانزد .در کزل مزیتزوان

اروری است زیرا محیط های دانشگاهی دچزار تغییزرات

نتیجهگیری نمود که فشزار کزاری مزیتوانزد منجزر بزه افزت

سریع و پویای و پیچیده ای است کزه باعز

مزی شزود در

عملکرد گردد و بر سبکهای تصمیمگیری اعضاء هیئتعلمی

هنگام مواجهزه بزا موقعیزت هزای تصزمیم گیزری کارکنزان

نیز تکثیرگذار باشد بهگونهای که با ادامه این واعیت حرکت

دانشگاه در سریع ترین زمان ممکن تصمیم گیری نمایند .با

در مسیر توسعه آموزشی و پژوهشی اسزاتید دشزوار گشزته و

توجه به موارد فوق توجه به اعضا هیئت علمی (بزه عنزوان

این امر میتواند مانعی مهم در جهت تکامزل حرفزهای اعضزا

منابع و سرمایه های انسانی) دانشگاه ها توانمندسازی آنزان

گردد لذا ارتقاء توانمندیها و مهارت تصمیمگیری در اعضزا

از لحاظ مهارتی و سبک های تصمیم گیری می تواند جامعه

میتواند به یافتن راهکارهزا و تمهیزدات الزم و کزاربردی در

دانشگاهی را در مسیر توس عه و پیشرفت قزرار دهزد و در

این زمینه کمک نمایید .نتای فرایه دو نشان داد فشار کزاری

جهت عکزس آن عزدم توجزه بزه منزابع انسزانی دانشزگاه

تحقیقات ( French, Caplan

(اعضاء هیئت علم ی) و عزدم برنامزه ریززی مناسزب و الزم

 )& Van Harrison, 1982و ()Ren & Chadee, 2017

برای مدیریت صحی این منابع جامعه دانشگاهی از مسیر

همخوانی دارد .با توجه به اینکه توسعه مهارتهای حرفهای

پیشرفت منحرف و موجب رکود علمی آن خواهد شد.

بر توسعه مهارت تکثیر دارد که با

در طول زندگی ،یکی از ستونهای مرکزی پیشزرفت اسزت،
اروری است برای ایجاد زمینزههزای آمزوزش و ارتقزاء آن
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