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چکیده
مربی گری به عنوان یکی از استراتژهای توسعه مدیریت مطرح شده است .مدیر به عنوان مربی و اتخاذ سبک مربیگری توسط
مدیران منجر به بهبود عملکرد و درنهایت باعث افزایش بهرهوری فردی و سازمانی میشود و زمینه تعالی سازمانی را فراهم

می نماید .این مقاله ،به تبیین پرورش مدیر به عنوان مربی و اهمیت آن پرداخته و مدلی برای تحقق آن در بخش دولتی ارائه می-
دهد .برای ارائه مدل ،در گام نخست ،از روش فراتحلیل (مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق در زمینه مربیگری و مدیر به عنوان
مربی) برای شناسایی مؤلفههای تحقیق استفاده شده است و در گام دوم ،برای تأیید مؤلفههای مربوطه از  40نفر خبره دانشگاهی
و  5نفر از مدیران کل (ستاد مرکزی وزارت راه و شهرسازی) نظرسنجی شده است .برای استخراج میزان میانگین اهمیت عوامل
اثرگذار (سازمانی و فردی) بر پرورش مدیر به عنوان مربی از نسبت روایی محتوا ) ،(CVRمیانگین و انحراف استاندارد استفاده
شده است .یافتهها نشان می دهد که پرورش مدیر به عنوان مربی در بخش دولتی نتیجه رابطه همافزای (نه رابطه مجموع صفر)
سازمان و فرد است .این عوامل به همراه هم و در یک رابطه تعاملی و همافزا باعث پرورش مدیر به عنوان مربی میشوند.
بنابراین ،هر چه نقطه اشتراک دو عنصر بیشتر باشد ،پرورش مدیر به عنوان مربی یا مربیگری مدیریتی در بخش دولتی محتملتر
است.
کلیدواژهها :پرورش ،مدیر به عنوان مربی ،مربیگری ،عوامل سازمانی ،عوامل فردی ،همافزایی
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مقدمه

امروزه منابع انسانی یکی از ارزشمندترین دارایی و مهمترین منبع کسب مزیت رقابتی برای سازمان
محسوب میشود ( )Darvish; Moogali; Maosavi, & Panahi, 2014, pp. 93-94و حداکثر بهرهبرداری
از سرمایههای انسانی و پرورش منابع انسانی برای سازمانها گریزناپذیر است ) .(Renard, 2005در
خصوص توسعه منابع انسانی ،پرورش مدیران به عنوان عامالن اصلی اجرای عدالت و توسعه در هر جامعه
و سازمان ) (Hasanghulipour, 1994و با نقش استراتژیک و سرنوشتساز آنها در بهرهوری
) (Farziyanpour et al., 2014اهمیت دارد .ازاینرو ،در کشورهای پیشرفته ،سرمایهگذاری کالنی در
جهت پرورش و تقویت تواناییها و مهارتهای مدیریت و تأسیس مؤسساتی برای توسعه مدیران خویش
نمودهاند ( .)Maolaei; Asily, & Abili, 2008, pp. 110 – 111زیرا ،برای مدیریت کارکنان امروزی که
اغلب کارکنان دانشگر )Davenport, 2005, p. 216( 1میباشند مدل «دستور بده وکنترل کن »2کارآیی
خود را از دست داده است ،بلکه آنها به دنبال رابطه مبتنی بر اعتماد ( )Ladyshewsky, 2010, p. 294و
توانمندسازی ( )Sullivan, 1992در سازمان هستند.

در این راستا ،مربیگری 3یک استراتژی مؤثر برای توسعه نیروی انسانی و یادگیری سازمانی و تحقق
استعدادها است ( .)Zeus & Skiffington, 2000سازمانهای موفق و پویا در تالشاند با بهکارگیری
مربیگری به نتایج کارآمدتری دست یابند

( Fativajargah; Khorasani; Daneshmandi, & Arman,

 )2014, p. 376و امکان توسعه و بهبود عملکرد افراد را مهیا کنند ( .)Parsloe & Wray, 2000کارستن
( )2010معتقد است با حرکت سازمانها به سمت و سوی موضع انسانی ،باعث شده است که مدیران
نیازمند مهارتهای بین فردی از جمله مربیگری برای رهبری کارکنان هستند .بنابراین ،حداقل نیمی از
هزار شرکت پیشرو دنیا مربیگری را به اشکال مختلف برای کارکنانشان استفاده میکنند ( Fativajargah

 .)et al., 2014, p. 377بارون و مورین ( )2010عضویت  15000نفراز  90کشور دنیا در فدراسیون جهانی
مربیگری را ناشی از آزمون پسداده مربیگری برای ایجاد تغییر در سازمانها میدانند

( Khodami,

 .)2013, p. 82تحقیقات نشان داده است که  0/80سازمانها از مربیگری در سازمانهایشان استفاده می-
کنند ( .)Guyther –Jones, 2011, p. 6با توجه به بررسی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مربوط به
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مربیگری و مدیر به عنوان مربی ،1مشخص شد بیشتر پژوهشها به بررسی تأثیر مربیگری بر عواملی از
قبیل :آموزش منابع انسانی ( ،)Fativajargah et al., 2014; Spencer, 2011اثربخشی رهبران

( Tach,

 ،)2001مدیریت استرس و اعتماد به نفس ( ،)Ladegard, 2011; McGill, 2010انگیزهکاری ( – Guther

 ،)Jones, 2011; Ghaemei, 2010روحیه پرستاران ( ،)Habashizadeh, 2006بهسازی فردی و سازمانی
( ،)Wales, 2003رضایت شغلی و بهبود عملکرد سطوح مختلف مدیریت
 ،)magni, 2009اثربخشی و

( & Agarwal; Angset,

خودکارآمدی ( ،)Philips, 2010توسعه رهبری ( Cuadra, 2010; Walker,

 )2011; McGill, 2010پرداختهاند و تعدادی از تحقیقات تأثیر مشاوره شغلی به سبک مربیگری بر تغییر
نگرش نسبت به بازار کار ( ،)Ahmadi & Shafiabadi, 2008عوامل موفقیت و شکست مربیگری
( ،(Marshall, 2007مربیگری اجرایی در بخش غیردولتی ( )Ficher & Beimers, 2009را مورد بررسی
قرار دادهاند و یا اینکه میزان مربیگری مدیریتی در سازمان و رفتارهای مربیگری مدیریتی ( & Ellinger
Keller, 2003; Lutans &Peterson, 2003; Ellinger & Bostrom, 2002; Beatia, 2002; Ellinger,
 )1999را مورد سنجش قرار دادهاند .همچنین در تحقیقات مربوط به توسعه و پرورش مدیریت ،بیشتر
مقوالت آموزش ،قابلیتها و شایستگیهای مدیریتی مورد تأکید بوده است ( ;Farziyanpour et al., 2014

.)Maolaei et al., 2013; Hasangholipour, 1994; Qafariyan, 2000
بنابراین می توان ادعا نمود که تحقیق جامع و خاصی در خصوص عوامل مؤثر بر پرورش مدیر به عنوان
مربی انجام نشده است .بر همین اساس این تحقیق در نظر دارد که با بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و
پرورش مدیر به عنوان مربی ،مدلی در خصوص پرورش مدیر به عنوان مربی با رویکرد همافزایی ارائه
نماید؛ بهگونهای که پرورش مدیر به عنوان مربی رابطه همافزایی 2فرد و سازمان در بخش دولتی مدنظر
قرار گیرد" .رابطه همافزا" تعاملی سازنده است که به افزایش اثربخشی کل مجموعه و پرکردن خالءهای
موجود در آن میگردد .همافزایی ظرفیت بالقوه هر یک از عوامل را در ارتباط با یکدیگر ارتقا میبخشد و
مجموعهای دارای توانمندی بیشتر از جمع تک تک اجزا ایجاد مینماید ( .)Alvani, 2009, p. 3با توجه به
مطالب موصوف ،سؤال پژوهش چنین ارائه میشود :الگوی مناسب پرورش مدیر به عنوان مربی در بخش
دولتی با رویکرد همافزایی کدام است؟ بهعبارتدیگر ،الگوی همبافته پرورش مدیر به عنوان مربی در
بخش دولتی از چه ابعادی برخوردار است؟ برای پاسخ به سؤال پژوهش ،ابتدا در بخش پیشینه تحقیق،
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تعریف پرورش مدیریت ،مربیگری و مدیر به عنوان مربی و سپس عوامل سازمانی و فردی مؤثر بر
پرورش مدیر به عنوان مربی مورد بحث قرار میگیرد و سپس اعتبارسنجی مؤلفهها از دیدگاه خبرگان
مورد بررسی قرار میگیرد.
مبانی نظري پژوهش
پرورش مدیریت

پرورش منابع انسانی اولین بار توسط لئونارد نادلر در سال  1969در کنفرانس انجمن آموزشوپرورش
امریکا مطرح شد ،او در کتاب خود در سال  1970پرورش منابع انسانی را "یک مجموعه اقدامات
سازمانیافته که در یک چارچوب معین زمانی هدایتشده و هدف از طراحی آنها ایجاد تغییرات رفتاری
میباشد" تعریف نموده است ) .(Nadler, 1989هر چند که توسعه مدیریت بعد از جنگ جهانی دوم و
اجرای طرح مارشال از طرف امریکا مورد توجه جدی قرار گرفت ولی از دهه  1980به بعد توجه سازمانها
به پرورش مدیران جدیتر شد چون ادامه بقای سازمانها بدون توجه به توسعه مدیریت ناممکن است
( .)Maolaei et al., 2008, p. 112هاریسون ) (1996, p. 62توسعه و پرورش مدیریت را فرآیند برنامه-
ریزی شدهای ،برای تضمین اثربخشی مدیران در کل سطوح سازمان جهت برآورده ساختن اهداف سازمان
و افزایش توان استراتژیک از طریق تجارب و ایجاد محیطی آموزشی میداند .شرودر هم توسعه مدیریت
را فرآیندی برای گسترش طیفی از شایستگیهای الزم مدیران میداند .پرورش و توسعه مدیریت در درجه
اول مستلزم شناخت قابلیتها و شایستگیهای مدیریتی

است (.)Maolaei et al., 2008, p. 112

مربیگري و مدیر به عنوان مربی

صاحبنظران معتقدند هر چند که زمان دقیق شروع مربیگری مشخص نیست ،اما میتوان تاریخچه آن
را به زمان سقراط حکیم ( 347تا  427قبل از میالد) نسبت داد .سقراط اعتقاد داشت افراد هنگامی به بهترین
نحو یاد میگیرند که مسئولیت کارهایی را که به آنها

واگذار شده است ،بر عهده بگیرند ( Yedwards,

 .)2003مرور ادبیات مدیریت نشان میدهد که از دهه  1970تالش شد که اصول مربیگری ورزش را
وارد بستر مدیریتی کنند ( .)Evered & selman, 1989حمایت از این سبک مدیریتی در طول  1980و
 1990به سرعت رشد کرد ( )Marshall, 2007, p. 2که این پیشرفت با تحقیقاتی که از این دیدگاه
حمایت میکردند که مربیگری باعث افزایش بهرهوری سازمانی و همکاری بین مدیر و کارکنان میشود
( )Ladyshewsky, 2010همزمان شد .این روند باعث شکلگیری پارادایم جدیدی در مدیریت تحت
عنوان مدیر به عنوان مربی ( )Ellinger, Beattie, & Hamlin, 2014; Evered & Selman, 1989یا
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"مربیگری مدیریتی (Ellinger & Bostrom, 1999) " 1شد .پارادایم مدیر به عنوان مربی توسط آورد و
سِلمان ( )1989مطرح شد بر اساس دیدگاه آنها مربیگری باید به عنوان بخشی از اعمال مدیریت روزانه
انجام شود ) .(p.16مربیگری یک فرایند و ترسیم یک لینک قوی برای یادگیری و توسعه ،کمک به افراد
یا تیمها برای دستیابی به استعدادها و قابلیتهای کامل خود است ( .)Grant, 2006با وجود تنوع و تفاوت
در تعاریف مربیگری ،ویژگیهای مشترک همه تعاریف عبارتند از -1 :در مربیگری موضوع ارتباط فرد
با فرد مطرح میباشد -2 .مربیگری شامل توسعه مهارت ،عملکرد و آگاهی است -3 .مربیگری حاوی
دریافت و تسهیم بازخورد برای افراد تحت مربیگری است -4 .در مربیگری به جای روابط هدایتی
معمول در مدیریت مبتنی بر رابطه حمایتی از سوی مربی است -5 .مربیگری یادگیرندهمحور 2است
( -6 .(Homan & Miller, 2008در مربیگری تأکید بر همکاری بین مربی و متربی با هدف تقویت
استعداد متربی است ( .)Millner & McCarthy, 2014مربیگری برای کمک به افراد ،گروهها و سازمان-
ها جهت رسیدگی به مسائل پیچیده و تحقق اهداف و تسریعکننده توسعه شغلی ،عملکرد تیمی و افزایش
بهرهوری سازمانی مطرح است ( .)Ladyshewsky, 2010مدیر به عنوان مربی به مثابه یک عمل مدیریتی
تعریف میشود که از طریق راهنمایی ،تشویق و حمایت به کارکنان کمک میکند عملکرد کاری خود را
بهبود بخشند ( ،)Joo, Sushko, & McLean, 2012, p. 24فرصتهای بهبود عملکرد و تواناییهایشان را
تشخیص دهند ( )Orth, Wikinson, & Benfari, 1987; Joo et al., 2012, p. 24و با یادگیری توانمند
شوند ( .)Evered & Selman, 1989مدیر به عنوان مربی را همچنین به مثابه یک رویکرد رهبری مبتنی بر
شرایط بازخورد سازنده است ( .)Joo et al., 2012, P. 24بنابراین ،بیشتر تعاریف مدیر به عنوان مربی
پیرامون ایده توانمندسازی افراد برای اینکه آنان خودشان تصمیمگیری کنند ،پتانسیلهای خودشان را
ارتقاء دهند ،قادر به یادگیری باشند و عملکردشان را بهبود بخشند ،دور میزند ( ،.)Rojers, 2000مدیران
مربیگر ،مدیرانی هستند که اعضای تیمشان در فضای کاری سازمان مربیگری میکنند ( & McCarethy

 .)Aherns, 2011, p. 2مربیگری مدیریتی به عنوان مدیری که به عنوان مربی عمل میکند و یادگیری را
در سازمان تسهیل میکند مفهومپردازی شده است ( )Ellinger et al., 2014که رفتارهای خاصی را انجام
میدهد و کارکنانش (متربیان) یاد میگیرند و توسعه مییابند

Ellinger et al.,) 2006, p. 3; Beattie,
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 .)2002; Ellinger & Bostrom, 1993همچنین ،مربیگری کارکنان عبارت است از بازخورد عملکرد و
فرآیند آماده کردن کارکنان با آموزش آنچه که آنها برای انجام شغلشان نیاز دارند ( (Wason, 2006, p.

.6
با مطالعه فراتحلیل در متون و ادبیات و پیشینه نظری مربیگری ،مربیگری مدیریتی و مدیر به عنوان مربی،
عوامل مؤثر بر پرورش مدیر به عنوان مربی به دو دسته عوامل سازمانی و عوامل فردی دسته بندی شدند.
عوامل سازمانی مؤثر بر مدیر به عنوان مربی

پیامدها و رفتارهای سازمانی تحت تأثیر تعامالت پیچیده ساختار ،فرهنگ و مدیریت سازمان هستند.
بنابراین ،در این تحقیق عوامل سازمانی مؤثر بر پرورش مدیر به عنوان مربی در قالب سه خوشه ساختاری،
فرهنگی و مدیریتی دستهبندی شدهاند:
خوشه ساختاري :شامل :نقش و شرح شغل روشن :تحقیقات نشان میدهد شرح شغل روشن مربی و متربی
نقش مهمی در فرآیند مربیگری دارد ) .(Blanchard & Shula, 2005; Crane, 2005ابهام در نقشها،
مانند نقش مدیر و مربی به عنوان موانعی برای موفقیتآمیز بودن مربیگری در سازمانها تعریف شدهاند
( .)Michael, 2008ریدل و تینگ ( )2006معتقدند که احتمال دارد مدیران مربیگر دچار تعارض در
نقش شوند ( .)Hicks & McCarcken, 2010; Bresser, 2010در وضعیتهایی که هدف ارتقای
یادگیری یا کیفیت است ،رهیافت بهینه ،مربیگری است

)Whitmore, 2009; McCarethy & Aherns,

 .)2011, pp. 7-8همچنین ،انتظارات از مربیگری باید روشن  )(McCarthy & Ahrens, 2011, P. 5و
واقعبینانه باشد ( .)Crane, 2002 ; Tomas, 2001داشتن انتظارات غیرواقعبینانه از آنچه که از مربیگری
میتوان بدست آورد یکی از موانع عمده در مربیگری است )  .)Marshall, 2007; Michael, 2008پس،
تعیین انتظارات واقعبینانه و برقراری ارتباطات باز برای تحقق انتظارات ،بر میزان موفقیتآمیز بودن
مربیگری در سازمانها مؤثر است ( .)Ellinger; Ellinger, & Keller, 2003شبکه و کانالهای بازخورد:
در سازمان مربیگرا تأکید زیادی بر گسترش دادن و توسعه دادن شبکههای بازخورد وجود دارد ( Crane,

)2005؛ شبکه وسیعی از ارتباطات بین کارکنان و واحدهای سازمانی :ارتباطات در سازمان مربی گرا مهم
است ( .)Ellinger et al., 2003, 2006; Peterson & Hics, 1996در سازمان مربیگرا ارتباطات درهمه
جهات (عمودی و افقی) و میان افراد و بخشهای سازمان در باال و پایین سلسله مراتب سازمانی ایجاد
میشود و ارشدیت از میان میرود ،افراد میتوانند راحت و بدون مانع با یکدیگر ارتباط برقرار کنند
()Crane, 2005؛ انتقال مالکیت به کارکنان :انتقال مالکیت به کارکنان یکی از عوامل مؤثر بر
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توانمندسازی کارکنان برای ایجاد رفتار مربیگری مدیریتی است

( ;Ellinger et al.,2014, p. 261

 )Micheal, 2008؛ حداقل سطوح سلسلهمراتب و تخصصگرایی :مربیگری در سازمانی با سطوح
مدیریتی و سلسله مراتبی زیاد باشد ،موفق نخواهد بود و از اثربخشی آن کاسته میشود ( Agarwal et al.,

 .)2009به اعتقاد انیس و همکاران ( )2005یکی ازکارکردهای مربیگری نفوذ غیرسلسلهمراتبی است.
همچنین ،از نظر فیلیپس ( )1995مربیگری یک فن یادگیرندهمحور است که ازطریق الگودهی سلسله-
مراتب را میشکند ،افراد را مانند قهرمانان المپیک به اوج شکوفایی استعدادشان میرساند.
خوشه فرهنگی :برای مربیگری توسط مدیران باید زمینه و شرایط فرهنگی پذیرای این رویکرد نوین در
سازمان باشد ( .)Clutterbuck & Megginson, 2006در این تحقیق عوامل فرهنگی مؤثر بر مربیگری
مدیران به سه عامل دستهبندی شده است که شامل :فرهنگ مشارکت و همکاری (تیممحوری) :مدیران
برای مربیگری کارکنان ،باید دارای رویکرد تیمی ()McLean; Yang; Tolbert, & Larkin, 2005
جمعگرایی و تعامل مشارکتی ( )Ferrar, 2006, p. 13; Evered, & Selman, 1989باشند .یعنی ،رابطه
بین مدیران و کارکنان برای دستیابی به هدف به صورت دستهجمعی باشد (.)Agarwal et al., 2009
مفهوم مدیر به عنوان مربی در سازمانهایی ریشه میداوند که مدیریتشان به دنبال کار تیمی و مشارکتی
کارکنان هستند ( ،)Ferrar, 2006, p. 3ارتباطات مبتنی بر همکاری و مشارکت ( )Crane, 2005و فرهنگ
آن از مدل دستوری و کنترلی تبدیل به فرهنگ مبتنی بر مربیگری و همکاری شود (

Anon, 2003, p.

 .)33پس ،برای مربیگری در سازمان بایستی و یک رابطه خوب و تیمی حکمفرما باشد و مدیران باید
مهارتهای مردمداری خوب و ظرفیتهای تیمسازی داشته باشند ( ;Zeus & Skiffiguton, 2000, p. 101

)Khodami, 2013, pp. 77؛ فرهنگ یادگیری و تحولمحوری :محققان معتقدند که برای آنکه مربیگری
یک فرایند موفق باشد ،فرهنگ مربیگری مبتنی بریادگیری ( & Skjerve; Karlstald; Storseth; Ware,

 ،)Groton, 2011توسعه و بهسازی باشد ( )Caplan, 2003; Zeus & Skiffington, 2003افراد دانش و
آنجه که یاد گرفتهاند را

با دیگران به اشتراک بگذارند ( & Ellinger, 2003; Carne, 2005; Anderson

 ،.)Anderson, 2005, p. 18; Ellinger et al., 2014, p. 261; Beatia, 2002به بهبود مستمر اهمیت دهد
( ،)Khodami, 2013محیطی برای یادگیری و تغییر و توسعه فضایی برای آموزش ( )Babkin, 2002و
تجربهاندوزی ( )Khodami, 2013, p. 78مهیا باشد که چنین فرهنگی منجر به تعهد به یادگیری ،آموزش و
توسعه میشود ( .)Clutterbuck & Megginson, 2006عالوه بر موارد فوق ،باید برای بازخورد دادن و
بازخورد گرفتن ارزش قائل شوند

( Khodami, 2013; Carne, 2005; Clutterbuck & Megginson,
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 )2006; Wason, 2006, pp. 6-10و آن را به طریقی مؤثر و به عنوان ابزار قدرتمند یادگیری برای توسعه
شخصی و حرفهای ( ،)Carne, 2005افزایش اعتماد بین یکدیگر و بهبود مستمر عملکرد بکار بگیرند
()Clutterbuck & Megginson, 2006؛ فرهنگ اعتمادساز و اخالقمدار :اوبروین و پالمر ()2010
معتقدند که در ادبیات مربوط به مربیگری و روانشناسی مربیگری تأکید زیادی بر اهمیت اعتماد در
مربیگری وجود دارد .بابکین ( )2002ایجادفرهنگ مبتنی براعتماد را برای مربیگری ضروری میداند.
یعنی ،مربیگری مدیریت در فضای که اعتماد و شایستگی حاکم است قابل اجراست

( & Evered

 .)Selman, 1989پ وسا و ماتیوز نیز معتقدند که مدیر به عنوان مربی باید رفتارهاش مربیگرانه و بر مبنای
اعتماد و احترام باشد و کارکنان را برای حل مسائل توانمند کند

(.)Pousa & Mathieus, 2014, p. 74

افزایش اعتماد کارکنان به مدیر پذیرش تغییر از سوی کارکنان را به دنبال دارد ( Hadavinejad & Ebadi,

 .)2015, p. 50اعتمادسازی در سازمان مبتنی بر رعایت ارزشهایی از قبیل :عدالت سازمانی ،صداقت،
صراحت ،رازداری (وفاداری) ،گذشت و فروتنی است ( .)Robbins & Judge, 2014, p.450عدمصداقت
در سازمان باعث سلب اعتماد در ارتباطات بینفردی میشود

(.)Hadavinejad & Ebadi, 2015, p. 51

 .( 51تحقیقات نشان میدهد برای ایجاد فرهنگ مربیگری قوی ،ضرورت دارد که مربی به ارزشهای
اخالقی مانند :انصاف و عدالت ( ،)McCarethy & Aherns, 2011اعتماد و رازداری ( ;Khodami, 2014
& ) Palmer, 2010; Ferrar, 2006 Clutterbuck & Megginson, 2006; Chidiak, 2006; O’Broin
صداقت ( )Blanchard & Shula, 2005و صراحت ( Clutterbuck & Megginson, 2006; Ferrar,

 )2006پایبند باشد.
خوشه مدیریتی :شامل :تدوین استراتژی پرورش منابع انسانی :انتظارعملکرد موفق درکسب وکار بر اثر
مربیگری منوط به برخورداری ازافق و چشماندازبلندمدت سازمانی است ( .)Khodami, 2013, p. 82در
سازمانهای مربیگرا ،مدیران نسبت به تدوین استراتژی منابع انسانی (،)Hunt & Weintrub, 2006
خطمشی پرورش منابع انسانی ( )Mougholi,Ahmadi, Azar, & Khodami, 2013; Chidiak, 2006و
یکپارچگی استراتژیهای پرورش منابع انسانی ( ،)Khodami, 2013برنامهریزی برای پرورش افراد
( )Bowerman, 1999; Carne, 2005وتوسعه برنامههای جانشینپروری و کاراهه شغلی ( Fativajrgah et

 )al., 2014اقدام میکنند به نحویکه مربیگری با خطمشیهای منابع انسانی همسو باشد

(Chidiak,

) .2006حتی از لحاظ استراتژیهای توسعه منابع انسانی ،مدیران به منظور ایفای نقشهای توسعهای و
حمایت از یادگیری آنان ،نیازمند تأمین دورههای آموزشی هستند ( .)Ellinger et al., 2006, p. 6برای
اثربخشی مربیگری در سازمانها ،نهادینه شدن استراتژی سبک مدیریتی مبتنی بر مربیگری به عنوان یکی
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از مکانیزمهای پرورش و توسعه در سازمان ضروری است

( ;Hunt & weintrub, 2006; Stober, 2008

)Bresser, 2010; Eldridge & Dembkowski, 2004؛ تصمیمگیری مشارکتی :مشارکت کارکنان نقش
مهمی در فرایند مربیگری دارد ( Fativajargah et al., 2014; Renard, 2005; Beattie, 2002; Evered

 .)& Selman, 1989با توجه به نظر وایتمور ( )1992باید رابطه بین مربی و متربی در مربیگری از نوع
مشارکت و اعتماد باشد .مشارکت کارکنان یادگیری را تسهیل میکند (.)Ellinger, et al., 2014, p. 261

مربی گری عمل درگیر کردن افراد در فرایندی است که در آن نظرات و باورهای خود را بدون هیچ گونه
ترس و اضطرابی با یکدیگر به اشتراک میگذارند ( )Crane, 2005و اختیار تصمیمگیری و مسئولیتها را
بین همراهان خود توزیع میکنند ( )Sullivan, 1992; Matthews,2010;Kozer & Posner, 2002و این
تفویض اختیار در امور چالشبرانگیز باشد تا منجر به یادگیری و شکوفایی افراد ( )Philips, 1995شود ،به
نحویکه قادر باشند در چالشهای مثبت و سازنده درگیر شوند

()Clutterbuck & Megginson, 2006؛

مدیریت مبتنی بر عملکرد :درمربیگری فرایند ارزیابی عملکرد

( ;Khodami, 2013; Chidiak, 2006

;Hunt & weintraub, 2006; Marshall, 2007; Eldridge & Dembkowski, 2004; Babkin, 2002
 )Crane, 2005وارائه بازخورد نتایج آن ( Eldridge & Dembkowski, 2004; Wason, 2006

 )Khodami, 2013; Fativajargah et al., 2014; Anderson & Anderson, 2005مهم است و باید
تشویق و جبران خدمات مبتنی بر عملکرد باشد

( Khodami, 2013; Ellinger et al., 2014; Crane,

 .)2005; Manikutty, 2005زئوس و اسکیفینگتون ) (2000, p. 2معتقدند که در سبک مربیگری
مدیریتی ،مدیر عملکرد را ارزیابی میکند و کارکنانی که دارای رفتار مطلوب هستند پاداش میدهد این
رویکرد همان مدیریت عملکرد است .یعنی ،در مربیگری بر مدیریت عملکرد تأکید میشود ( Khodami,
 .)2013مدیران باید محیطکار مطلوب به منظور توسعه کارکنان و بهبود عملکرد ایجاد نمایند ( McLean,

 )et al., 2005و به کارکنان در جهت شناسایی نیازهای مربوط به بهبود عملکردشان کمک کنند و آنها را
متعهد سازد که به دنبال بهبود عملکرد باشند ( )Philips, 1998؛ پشتیبانی مدیریت :حمایت و پشتیبانی
مدیریتی و رسیدگی به مشکالت محیط کار در مربیگری و بهسازی کارکنان مؤثر است ( Fativajargah
 .)et al., 2014در مفهوم مدیر به عنوان مربی ،توسعه برای تمام کارکنان حائز اهمیت است ( McCauley
 ،)& Hezlett, 2001مدیریت باید نسبت به حمایت از توسعه دیگران تمایل داشته باشد ( Habashizadeh,
 )2006, p. 20; Hunt & weintraub, 2011و کارکنان را برای توسعه مورد تشویق قرار دهند ( Wason,

 )2006و از خلق محیط مناسب برای مربیگری ( )Ellinger, et al., 2003حمایت کند .پس ،در
مربیگری ،مدیران به صورت فعاالنه در جستجوی راههایی برای توسعه مهارتها و تواناییهای
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کارکنانشان هستند ( .)Ellinger et al., 2006, p. 4تشویق افراد در حال یادگیری و بررسی پیشرفت در
طول دوره یادگیری مفید است ( .)Oakley & Deans, 2006, p. 31عالوه برکارکنان ،باید مدیران نیز
برای توسعه دادن کارکنان مورد تشویق قرار گیرند ( & Wason, 2006; Orth et al., 1987; Blanchard

 .)Shula, 2005; Ellinger et al., 2014فقدان حمایت مدیریتی در سطوح عالی ( )Michael, 2008و عدم
تشویق و پاداش برای مربیگری مدیریتی و این تصویرکه مربیگری نقش مدیریتی مهمی نیست یکی از
موانع عمده مربیگری محسوب میشود ( ،)Ellinger et al., 2014, p. 258زیرا ،ممکن است مدیران
نتوانند مزایای بالقوه این روش برای خود و کارکنانشان تشخیص دهند (.)Orth et al., 1987, p. 67
عوامل فردي مؤثر بر پرورش مدیر به عنوان مربی

عالوه بر عوامل سازمانی ،عوامل فردی نیز بر پرورش مدیر به عنوان مربی نقش اساسی دارند .عوامل
فردی به دو دسته عوامل مربوط به مربی و متربی دستهبندی شدهاند:
مربی :مدیری که به مربیگری کارکنان میپردازد نیازمند برخورداری از تعدادی از قابلیتها ،مهارتها و
ویژگی های شخصیتی و رفتاری است تا بتواند به عنوان مربی خوب مطرح شود .فلدمن و النکوا ( )2005در
پژوهشی برای مربی خوب داشتن ویژگیهایی از قبیل دانش روانشناسی شامل مهارتها وآموزشهای
پویایی ،توسعه بلوغ ،درک شخصیت ،ارزیابی مهارتها،ساخت روابط ،اعتماد و برخورداری از دانش
تخصصی حوزه کسب وکاری ،اصول مدیریت ومهارتهای رهبری و خطمشیهای سازمانی را ضروری
میداند .آنها همچنین معتقدند که مربیگری خوب باید دارای پیشینه مناسب (تجربه) ،و با تواناییهای
ادراکی سطح باالمانند :خودآگاهی ،همدلی ،انگیزه ،کنترل و قدرت متفاوت ،بینش ،بردباری باشد .به
اعتقاد توماس ( )2001تجربیاتکاری و قابلیتهای شخصی در فرایند مربیگری برای یک مدیر مهم
است .مککی نیز شرایط و ویژگیهای مربی را شامل مواردی همچون تجارب ،مهارتها ،آموزش و
سطح رشد و توسعه او میداند ( .)MacCkie, 20007عوامل فردی مرتبط با مربی (مدیر) به دو دسته:
قابلیتها و شایستگیهای مربیگری و ویژگیهای شخصیتی طبقهبندی میشوند:
قابلیتها و شایستگیهای مربیگری :مدیر به عنوان مربی باید دارای تجربه ( ،)Axmit, 2004دانش و
تخصص مربیگری ( ،)Moughuli et al., 2013; McCarethy & Aherns, 2011شایستگی مربیگری
مدیریتی ( ،)Clutterbuck, 2013دانش در حوزه کسب و کار ( )Feldman & Lankova, 2005باشد و
اصول و فرایندهای مربیگری ( )Beevers & Rea, 2010, p. 186را درک نماید ،و از قوه کشف و شهود
( )Eldridge & Dembkowski, 2004بهره ببرد .برسر ( )2010معتقد است که مهارتهای مربیگری به
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عنوان بخشی از سبک رهبری مدیران تلقی میشود ..مدیران با استفاده از مهارتهای مربیگری به جای
اینکه راهحل مشکالت را برای کارکنان ارائه دهند ،کارکنان خودشان پاسخگو مسائل باشند ( & Millner

 .)McCarthy, 2014مهارتهای مربیگری عبارتند از :مهارت سؤال کردن ،مهارت گوش دادن ،مهارت
بازخورد ( Ellinger et al., 2014; Beevers & Rea, 2010; Eldridge & Dembkowski, 2004; Orth
et al., 1987; Guyter – Jones, 2011; Graham et al., 1993; Hunt & weintraub, 2002; Ellinger
& Bostrom, 1999; Arnold, 2009; Philips, 1994; McCarethy & Aherns, 2011; Bowerman,
 ،)1999مهارت مشاهده ( ،)Ellinger et al., 2003; Soltani, 2010مهارت تحلیلی ( Beevers & Rea,
،)2010; Ellinger et al., 2003, 2006; Philips, 1994; Graham et al., 1993; Orth et al., 1987

مهارت ارتباطی و

گفتگو ( & Fativajargah et al., 2014; Babkin, 2005; Ellinger, 1997; Ellinger

 ،)Bostrom, 2002; Marshall, 2007مهارت هدفگذاری

( Blanchard & Shula, 2005; Khodami,

& 2013; Fativajargah et al., 2014; Soltani, 2010; Marshall, 2007; Beattie, 2002; Eldridge
& Dembkowski, 2004; Karsten, 2010; Warah, 2000; McCarethy & Aherns, 2011 Milner
 ،)McCarthy; 2014مهارت تیمسازی (.)Karsten, 2010; Clutterback, 2013

ویژگیهای شخصیتی :کرانت و بیتمن ( )1993از میان عوامل شخصیتی تأثیرگذار بر فرایند مربیگری،
عامل ابتکار و خالقیت 1را شناسایی کردهاند .افراد خالق و مبتکر به دنبال فرصتها میگردند ،ابتکار عمل
از خود نشان میدهند ،مسئولیتپذیر بوده و دست به اقدام و عمل میزنند .رفتارهای خالقانه و مبتکرانه
خاص و ویژه فرد ،میتواند شرایطی را فراهم آورد که منجر به موفقیت حرفهای درونی و بیرونی سازمان
شود )(Joo, 2005؛ مربی باید اعتماد به نفس

( ;Blanchard & Shula, 2005; Noe, 2010, p. 343

)Beevers & Rea, 2010, p. 186؛ استقالل ()Rocchi; Pelletir, & Counture, 2013؛ انعطافپذیر
()Eldridge & Dembkowski, 2004;Skjerve et al., 2011؛ عملگرا ( & Ferrar, 2006; Belanchard

)Shula, 2005; Axmit, 2004; Neo, 2010؛ نگرش ذهنی مثبت

(،)Wales, 2003; Marshall, 2007

مسئولیتپذیر و خوش برخورد ()Blanchard & Shula, 2005؛ دارای هوش عاطفی

( ;Grant, 2002

)Hunt & Weintraub, 2010; Zeus & Skiffington, 2000; Philips, 2010؛ و با دیگران همدل ( Neo,
 )2010, p. 343باشند.

متربی :نقش متربی در فرایند مربیگری مدیریت خیلی مهم است .آمادگی و تمایل به یادگیری :تغییر در
سازمان معموالً واکنش مقاومت آمیز کارکنان را به دنبال دارد

(.(Hadavinejad & Ebadi,2015, p. 50
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از طرفی ،چون مربیگری تحمیلی نیست ( ،)Chidiak, 2006ضروری است که موافقت کارکنانی که در
معرض مربیگری قرار میگیرند جلب شود ( .)Warah, 2002بنابراین ،یکی از شرایط استقرار مربیگری،
توان و تمایل فرد برای مربیگری و تغییر است

( ;Khodami, 2013; Belanchard & Shula, 2005

;Remard, 2005; Bacon & Spear, 2003; Manikutty, 2005; Sullivan, 1992; Renard, 2005
 )Mackie, 2007; McCarethy & Aherns, 2011; Rocchi, et al., 2013; Joo, 2005و در تحقق اهداف

عملکردی خود نیز دارای انگیزه و تمایل باشند ( )Anderson, 2005و از بازخورد استقبال نموده و فعاالنه به
دنبال آن باشند ( .)Clutterbuck & Megginson, 2006در غیر این صورت برنامه مربیگری منجر به هدر
رفتن زمان و هزینه زیادی خواهد شد ( )Bacon & Spear, 2003و مربیگری را با شکست مواجه میکند
()Marshall, 2007؛ هدفدار بودن :یعنی اینکه متربی باید دارای جهتگیری عملکرد 1در راستای بیان کردن
و نشان دادن صالحیت و شایستگی فرد به دیگران و دریافت بازخوردهای مثبت از آنها ( )Joo, 2005و
جهتگیری یادگیری جهت تسلط بر موقعیتهای جدید ( )Marshall, 2007; Michael, 2008در راستای
بهبود عملکرد باشد؛ سن و جنسیت :سن و جنسیت از ویژگیهای الزم برای موفقیت مربیگری است
( .)Mackie, 2007تفاوتهای جنسیتی درانجام وظیفه مربیگری مشخص شدهاند

(.)Millard, 1996

ویچلرلی و کاکس ( )2003معتقدند عواملی از قبیل جنسیت میتواند در ابتدای کار بر رابطه مربیگری
تأثیر بگذارد چنین عواملی میتواند با گذشت زمان و ایجاد اعتماد کماهمیتتر شود.
روش شناسی تحقیق

در این پژوهش برای تدوین الگو از روش ترکیبی استفاده شده است .یعنی ،نخست به روش فراتحلیل
پژوهشها و مطالعات پیرامون مربیگری و مدیر به عنوان مربی یا مربیگری مدیریتی مورد مطالعه قرار
گرفت ،که براساس آن عوامل سازمانی و فردی مؤثر بر پرورش مدیر به عنوان مربی استخراج و الگوی
اولیه طراحی گردید .سپس ،اعتبار و روایی مؤلفههای الگو با استفاده از خبرگان (خبرگان دانشگاهی و
مدیران دولتی) مورد بررسی قرار گرفت .پرسشنامه خبرگی برای  40نفر از خبرگان دانشگاهی (حوزه
مدیریرت منابع انسانی) و  5نفر از مدیران کل ستاد وزارت راه و شهرسازی (با مدرک فوقلیسانس یا
دکتری مدیریت منابع انسانی و نیز با بیش از  15سال سابقه مدیریتی) ارسال شد .در پرسشنامه از پاسخگویان
درخواست شده بود که درجه اهمیت مؤلفه های عوامل سازمانی و فردی در تحقق مدیر به عنوان مربی را با
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استفاده از کدگذاری عدد ( 1کمترین امتیاز) تا ( 5بیشترین امتیاز) مشخص نمایند .از مجموع پرسشنامههای
توزیع شده تعداد  32پرسشنامه شامل  29پرسشنامه خبرگان دانشگاهی ( )0/72و  3پرسشنامه مدیران کل
( )0/60جمعآوری گردید .جدول شماره  1مشخصات خبرگان را نشان میدهد.
جدول ( :)1مشخصات خبرگان
جنسیت

نوع خبرگی

تعداد

هیأت علمی

29

22

مدیرکل

3

2

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

مرد

زن

فوقلیسانس

دکتری

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

7

1

28

1

19

7

2

1

2

1

0

0

0

0

به منظور آگاهی از میزان اهمیت عوامل مؤثر بر پرورش مدیران به عنوان مربی و استخراج مؤلفههای ضروری و
اساسی ،و تصمیمگیری در مورد تأیید یا رد مؤلفهها ،از میانگین )  ( Xو انحراف استاندارد ) ،(SDو همچنین از
مقیاس نسبت روایی محتوایی )1(CVRاستفاده گردید .بر اساس نظر آیر و اسکالی( )2014اگر تعداد
پاسخگویان  32نفر باشند باید مقدار نسبت روایی محتوایی  0/68به باال باشد .در این تحقیق ،مؤلفههایی که
دارای میانگین اهمیت  4به باال و نیز نسبت روایی محتوایی  0/68به باال بودند ،به عنوان مؤلفههای الگوی
پژوهش تأیید شدند  .با توجه به فرمول زیر مقدار نسبت روایی آن مؤلفه تعیین گردید ،.مقدار نسبت روایی
محتوایی از +1تا  -1متغیر است :N .تعداد پاسخگویان ؛  : n Eتعداد پاسخگویان به مؤلفه نمره  4یا  5دادهاند.
N
2

nE 
N
2

CVR 

یافتههاي پژوهش

در این بخش نتایج حاصل از پردازش دادههای مؤلفههای اصلی عوامل سازمانی و فردی مؤثر بر
پرورش مدیران به عنوان مربی ارائه میشود.
عوامل سازمانی :نتایج نشان داد از مجموع مؤلفههای عوامل سازمانی ،مؤلفه انتقال مالکیت به کارکنان ،به
علت به حد نصاب نرسیدن میانگین و نسبت روایی محتوایی حذف شد .به نظر پاسخگویان ،انتقال مالکیت
به کارکنان در بخش دولتی معنی ندارد .بقیه مؤلفهها تأیید شدند (جدول شماره  ،)2این موضوع نماینگر
________________________________________________________________
.Content Validity Ratio

130

پژوهش نامه مدیریت تحول ،سال نهم ،شماره  ،18پاییز و زمستان 1396

تأکید پاسخگویان بر مؤلفههای تعیین شده است .ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی و عوامل مدیریتی به
یک میزان در تحقق مدیر به عنوان مربی نقش دارند .این عوامل در هم تنیده هستند و همدیگر را تقویت
میکنند .زیرا فرهنگ ،ساختار و مدیریت اثر بر همکنشی دارند و پدیدههای سازمان برآیند این سه دسته
عامل سازمانی هستند.
جدول ( :) 2نتایج نسبت روایی محتوا ،میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای عوامل سازمانی
عوامل
سازمانی

خوشه ساختاری

خوشه مدیریتی

خوشه فرهنگی

مؤلفه

نقش و شرح شغل روشن

شبکه و کانالهای بازخورد

شبکه وسیعی ارتباطات واحدها و کارکنان

انتقال مالکیت به کارکنان

حداقل سطوح سلسلهمراتب

تخصصگرایی (تعدد و تقسیم کار)

فرهنگ مشارکت و همکاری(تیممحوری)

فرهنگ یادگیری و تحولمحوری

فرهنگ اعتمادساز و اخالق مدار

استراتژی پرورش منابع انسانی

تصمیمگیری مشارکتی

مدیریت مبتنی بر عملکرد

پشتیبانی مدیریت

X

4/31

4/19

4/31

2/31

4/31

4/47

4/34

4/53

4/19

4/31

4/22

4/22

4/44

SD

0/547

0/693

0/644

0/821

0/47

0/62

0/602

0/620

0/780

0/693

0/685

0/622

0/504

CVR

0/75

0/69

0/81

-0/03

1

0/87

0/87

0/87

0/81

0/87

0/75

0/81

0/0/81

تأیید/رد

تأیید

تأیید

تأیید

رد

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

عوامل فردی :نتایج نشان داد از مجموع مؤلفههای عوامل فردی ،مؤلفههای مهارت مشاهده و ابتکار و
بردباری (مربوط به مربی) ،مؤلفههای سن و جنسیت (مربوط به متربی) حذف شدند (جدول شماره  .)3اکثر
محققان بر اهمیت مهارتها مربیگری و ویژگیهای شخصیتی مربی و نیز تمایل و انگیزه متربی برای
یادگیری و تحت مربی گری واقع شدن تأکید دارند که نتیجه بدست آمده از اظهارنظر پاسخگویان نیز
تأییدکننده این مطلب است.
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جدول ( :) 3نتایج نسبت روایی محتوا ،میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای عوامل فردی
عوامل
فردی

مربی (مدیر)
دانش و مهارتهای مربیگری

ویژگیهای شخصیتی

متربی (کارکنان)

عملگرایی
انعطافپذیری
مسئولیتپذیری
هوش عاطفی
خوشبرخورد
نگرش ذهنی مثبت
بردباری
اعتماد به نفس
ابتکار و خالقیت
مهارت تیمسازی
مهارت هدفگذاری
مهارت ارتباطی
مهارت تحلیلی
مهارت بازخورد
مهارت مشاهده
مهارت گوش دادن
مهارت سؤال کردن
دانش مربیگری

تمایل به یادگیری و تغییر

4/31
4/41
4/25
4/25
4/06
4/09
3/03
4/56
3/06
4/06
4/12
4/09
4/28
4/50
3/41
4/53
4/50
4/91

4/62

3/22
2/97
4/12

SD

0/738
0/665
0/718
0/568
0/878
0/689
1/121
0/564
0/982
0/622
0/660
0/689
0/634
0/508
1/012
0/621
0/568
0/390

0/659

1/070
1/177
0/660

CV
R

0/81
0/81
0/81
0/87
0/75
0/69
-0/31
0/93
-0/36
0/75
0/69
0/75
0/81
1
-0/18
0/87
0/93
0/93

0/87

تأیید/
رد

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
رد
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید
تأیید

رد
رد
تأیید

تأیید

جنسیت
سن
هدفداربودن

X

-0/18
-0/36
0/81

مؤلفه

بحث و نتیجهگیري

همانطور که عنوان شد این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای پرورش مدیر به عنوان مربی در بخش
دولتی انجام گرفته است ،بدین منظور عوامل مؤثر بر پرورش مدیر به عنوان مربی براساس مبانی نظری و
پیشینه تحقیق مربوطه شناسایی شد .پس از نظرسنجی از خبرگان ،نتایج نشان داد که از مجموعه مؤلفههای
عوامل سازمانی مؤلفه انتقال مالکیت به کارکنان و از مجموعه مؤلفههای عوامل فردی مؤلفههای مهارت
مشاهده (مربی – مهارتهای مربیگری) ،ابتکار و بردباری (مربی – ویژگیهای شخصیتی) ،سن و
جنسیت (متربی) حذف شدند و بقیه مؤلفهها تأیید شدند .میتوان گفت:
شرح شغل روشن بر پرورش مدیر به عنوان مربی تأثیر دارد .این نتیجه با نظر تعدادی از محققان ( Crane,
2002; Michael, 2008; Hicks & McCarcken, 2010; Bresser, 2010; Tomas, 2001; Marshall,

 )2007; McCarthy & Ahrens, 2011; Ellinger et al., 2003که معتقدند وضوح در نقش و انتظارات
واقع بینانه نقش مهمی در مربی گری دارد ،سازگار است .بنابراین ،برای موفقیتآمیز بودن مربیگری
توسط مدیر ،باید نقشها و شرح شغلها روشن باشد.
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بنابراین ،الگوی مفهومی تحقیق با توجه مبانی نظری تحقیق و نتایج تحقیق به شرح شکل  1میباشد:
سازمانی
ساختاری

فرهنگی

نقش و شرح شغل روشن ،شبکه
وسیعی از ارتباطات ،شبکه و
کانالهای بازخورد ،حداقل
سطوح سلسلهمراتب ،تخصص-
گرایی

فرهنگ مشارکت و همکاری،
فرهنگ یادگیری و تحول-
محوری ،فرهنگ اعتمادساز و
اخالقمدار

مدیریتی
استراتژی پرورش منابع
انسانی ،تصمیمگیری مشارکتی،
مدیریت مبتنی بر عملکرد،
پشتیبانی مدیریت

مدیر به

همافزایی

عنوان
مربی
متربی
توان و تمایل به یادگیری
و تغییر ،هدفدار بودن

مربی
دانش مربیگری ،مهارتهای
مربیگری(سؤال کرددن ،گوش دادن ،بازخورد ،تحلیلی،
ارتباطی ،هدفگذاری ،تیمسازی) ،ویژگیهای
شخصیتی(اعتماد به نفس ،نگرش ذهنی مثبت،
خوشبرخورد ،مسئولیتپذیری ،انعطافپذیری،
هوش عاطفی ،عملگرایی)

فردی
شكل  :1مدل همافزای پرورش مدیر به عنوان مربی

پژوهش)ارتباطی بر پرورش مدیر به عنوان مربی تأثیر دارد .نتیجه این تحقیق با نظر
بازخورد و
کانال های
شبکهها
مفهومي
(مدلو اولیه

کرن ( )2005که معتقد است در سازمان مربیگرا بر توسعه شبکه بازخورد و گسترش ارتباطات تأکید می-
شود هم خوانی دارد .بنابراین ،در سازمان باید به بارخورد و روابط مبتنی بر اعتماد تأکید شود.
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کاهش سطوح سلسلهمراتب و تخصصگرایی بر پرورش مدیر به عنوان مربی تأثیرگذار است .به این معنی
که کاهش سطوح سلسلهمراتب به عنوان یک ویژگی ساختاری برای تحقق مربیگری اثربخش در
سازمانها مطرح است .این نتیجه با نتایج تحقیق آگاروال و همکاران ( )2009و فیلیپس ( )1995سازگار
است .بنابراین ،برای مربیگری مدیریتی ،ساختاری سازمانی از پیچیدگی کم برخوردار باشد .یعنی ،دارای
ساختار تخت با سلسله مراتب کوتاه و تعدد مشاغل کم باشد.
فرهنگ مشارکت و همکاری بر پرورش مدیر به عنوان مربی تأثیر دارد .این نتیجه با

نظر ( ;Crane, 2005

;Anon, 2005; Ferrar, 2006; Agrawal et al., 2009; Wenzel, 2000; Evered, & Selman, 1989
 )Jarvis, 2004; McLean et al., 2005همخوانی دارد .بنابراین ،مدیران برای مربیگری کارکنان ،باید

دارای رویکرد تیمی و روحیه کارگروهی با تأکید بر مشارکت و همکاری باشند.
فرهنگ یادگیری و تحولمحوری بر پرورش مدیر به عنوان مربی تأثیر دارد .این نتیجه با نظر محققان ( Zeus
;& Skiffington, 2003; Clutterbuck & Megginson, 2006; Caplan, 2003; Ellinger, 2003
 )Ellinger et al., 2014; Anderson & Anderson, 2005; Crane, 2005; Beatia, 2002سازگار است.

بنابراین برای پرورش مدیر به عنوان مربی ،فرهنگ مربیگری باید مبتنی بریادگیری ،و تسهیم دانش با
ارزش قائل شدن برای بازخورد دادن و بازخورد گرفتن باشد و برای توسعه و بهسازی و بهبود مستمر و
ایجاد فرهنگ محیطکاری سازگار با تغییر اهمیت قائل شد.
فرهنگ اعتمادساز و اخالقمدار بر پرورش مدیر به عنوان مربی تأثیر دارد.این نتیجه با اعتقادات تعدادی از
محقیقن

( ;Babkin, 2002; Evered & Selman, 1989; Pousa & Mathieus, 2014; Wason, 2006

 )O'Broin & Palmer, 2010که معتقدند که فرهنگ مبتنی براعتماد و شایستگی برای مربیگری مدیریتی
ضروری است ،مطابقت دارد .پس ،برای موفقیت مربیگری در سازمانها ،مدیر با رعایت ارزشهای
اخالقی از قبیل :انصاف و عدالت ،رازداری ،صداقت ،صراحت ،اعتمادسازی را در سازمان نهادینه کند.
تدوین استراتژی پرورش منابع انسانی بر پرورش مدیر به عنوان مربی تأثیر دارد .این نتیجه با اعتقادات
تعدادی از محقیقن ( Hunt & Weintrub, 2006; Chidiak, 2006; Bowerman, 1999; Ellinger et al.,

 )2006; Stober, 2008; Bresser, 2010; Eldridge & Dembkowski, 2004همخوانی دارد .بنابراین ،در
سازمانهای دولتی برای مربیگری ،مدیران بایستی نسبت به تدوین و یکپارچگی استراتژی و خطمشی
پرورش منابع انسانی ،توسعه برنامههای جانشینپروری و کاراهه شغلی اقدام کنند و بایستی استراتژی سبک
مدیریتی مربیگری به عنوان یکی از مکانیزمهای پرورش نهادینه شود.
تصمیمگیری مشارکتی بر پرورش مدیر به عنوان مربی تأثیر دارد .یافتههای این تحقیق با نظر محقیقن
( ;Renard, 2005; Beattie, 2002; Evered & Selman, 1989; Ellinger et al., 2014; Sullivan, 1992
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& Matthews, 2010; Whitmore, 1992; Kozer & Posner, 2002; Philips, 1995; Clutterbuck
 )Megginson, 2006سازگار است .بنابراین ،مدیران در سازمان بایستی به مشارکت کارکنان و تفویض

اختیار اهمیت دهند.
مدیریت مبتنی بر عملکرد بر پرورش مدیر به عنوان مربی تأثیر دارد .این نتیجه با

نظر محقیقن ( & Hunt

Weintraub, 2006; Marshall, 2007; Eldridge & Dembkowski, 2004; Babkin, 2002; Philips,
 )1998; McLean et al., 2005; Anderson & Anderson, 2005; Ellinger et al., 2014که معتقدند

موفقیت مربیگری مبتنی بر مدیریت عملکرد است همخوانی دارد .بنابراین ،برای مربیگری مدیریتی باید
به ارزیابی عملکرد ،توسعه فردی و تشویق و جبران خدمات مبتنی بر عملکرد اهمیت داده شود.
پشتیبانی مدیریت بر پرورش مدیر به عنوان مربی تأثیر دارد .این نتیجه با نظر محقیقن (

& Hunt

 )Weintraub, 2011; fativajargah et al., 2014; Michael, 2008; Ellinger et al., 2014همخوانی
دارد .پس ،برای مدیران باید از توسعه کارکنان حمایت کنند و مدیران نیز برای مربیگری کارکنان مورد
تشویق قرار بگیرند.
همانطور که نتایج این تحقیق نشان داد عالوه بر عوامل سازمانی ،عوامل فردی نیز در پرورش مدیر به عنوان
مربی نقش دارند .نتایج حاکی از آن است مهارتهای مربیگری از قبیل مهارت سؤال کردن ،مهارت
گوش دادن ،مهارت ارائه بازخورد ،مهارت تحلیلی ،مهارت تعاملی ،مهارت هدفگذاری و مهارت تیم-
سازی بر پرورش مدیر به عنوان مربی تأثیر دارد .یعنی ،مدیری که به مربیگری کارکنان میپردازد نیازمند
برخورداری از تعدادی از قابلیتها و مهارتهای بین فردی است .همچنین نتایج نشان داد که یکی از عوامل
تأثیرگذار بر پرورش مدیر به عنوان مربی ویژگیهای شخصیتی مدیر از قبیل اعتماد به نفس ،نگرش ذهنی
مثبت ،خوش برخوردی ،مسئولیت پذیر ،انعطافپذیر ،عملگرا ،هوش عاطفی ،و استقالل است .بنابراین
مدیران برای اینکه مربی خوبی برای زیرمجموعه خویش باشند باید خودکارآمد ،خوشبین ،خوشبرخورد،
نتیجهگرا ،مسئولیتپذیر و پاسخگو ،سازگار و انعطافپذیر و توانایی کنترل احساسات خود و دیگران و
توانایی برقراری تفاهم و همدلی باشند .عالوه بر این موارد تا زمانی که متربیان خواهان مربیگری نباشند و
اینکه تمایل به یادگیری و تغییر نداشته باشند و از بازخورد استقبال نکنند و در عملکرد و یادگیری
هدفدارنباشند ،مدیر نمیتواند نقش مربی را ایفا کند .در مجموع میتوان گفت ،تعامل ویژگیهای سازمانی
و فردی منجر به رفتارهای متفاوتی در سازمان میشود .هیچ یک از عوامل فوق نمیتوانند صفر باشند یا
حذف شوند .زیرا اثر کاهنده بر سایر عوامل دارد .به عبارت بهتر ،همافزایی سازمان و فرد باعث تحقق
مربیگری مدیریتی می شود .مثالً اگر در سازمان شرح شغل باشد و فرهنگ همکاری و مشارکت ،تحول و
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یادگیریمحوری یا فرهنگ مبتنی بر اعتماد در سازمان حاکم باشد و شرایط مدیریتی متناسب با مربیگری
 اما مدیر و کارکنان از لحاظ فردی و ویژگیهای شخصیتی شرایط تحقق،نیز در سازمان وجود داشته باشد
 هر چه نقطه، از این رو. مربیگری مدیریتی اتفاق نمیافتد و بالعکس،مربیگری در سازمان را نداشته باشند
. زایش و توسعه مربیگری مدیریتی در سازمانهای دولتی محتملتر است،اشتراک دو عنصر بیشتر باشد
-ویژگیهای سازمانی و فردی هیچکدام به تنهایی مربیگری مدیریتی در سازمانهای دولتی را بوجود نمی
 بلکه این عوامل به همراه هم و در یک رابطه تعاملی و همافزا بر مربیگری مدیریتی تأثیرگذار،آورند
، فرهنگی، اقتصادی، قانونی، عوامل محیطی (سیاسی، در این تحقیق به علت پرهیز از پیچیدگی الگو.هستند
-تکنولوژیکی و دینی) را مورد بررسی قرار نداده است که محققین این مورد را به محققان آتی واگذار می
 امید است این الگو بتواند مبنای تحقیقات بعدی در مورد مربیگری مدیریتی یا مدیر به عنوان مربی.کنند
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