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  دهیچک
یـادي  تغییـرات ز  سازمان نیزمدیریت مورد نیاز هاي مهارت نوع در، هاسازمان ياستفادهمورد  دانش و فناوريتحول در همراستا با امروزه، 

میـزان بکـارگیري    تحت تأثیرسازمان هر موفقیت  ،وري بهرهافزایش  و رفع مشکالتدر زیربنایی کارکنان با توجه به نقش . است صورت گرفته
نیازمنـد  ارکنان و مدیران سـازمان  در این شرایط کدهد، همانگونه که مطالعات نشان میدر واقع . خواهد بودمنابع انسانی متخصص و کارآمد 

مجموعـه  اصـلی  گـران  عنوان هدایتبهکه این موضوع در خصوص مدیران . باشندمیی و متنوع هاي مختلفها و مهارتاز تخصصورداري برخ
  توانـد  مـی ، هـاي سـطوح مختلـف مـدیران    مهارتو ارائه شناخت ه به از این رو توج. ، از اهمیت خاصی برخوردار استآیندشمار میبه سازمان

   .)خصوص در صنایع هوافضاي کشوربه( باشدوري در سازمان ارتقاء سطح بهرههاي فرآیند مترین بخشیکی از مهعنوان به
هاي مورد نیاز مهارتشناسایی ابعاد مختلف ضمن  ،توصیفیمندي از شیوه بهره با وکاربردي  يبا رویکردتالش دارد تا  این پژوهشبنابراین 

ـ بـر ا . بپردازد یوري سازمانها بر ارتقاء بهرهبررسی اثر این مهارتبه ، ایرانوردي نهوا تصنعجامعه مدیران  در بخشی از مدیران بـه   ن اسـاس ی
شناسـایی  اسـتخراج و  تـا در کنـار   شـده اسـت    یسـع  ،)تحلیل رگرسیون و مدل معادالت ساختاري( یکم و) دلفی(کیفی هاي کمک تکنیک

صـنایع پشـتیبانی و نوسـازي    آن در سـازمان  معرفـی ابعـاد مختلـف     ، بـه )ازمانیس وريافزایش بهرهبا رویکرد ( هاي مورد نیاز مدیرانمهارت
مـورد نیـاز   هاي آموزش مهارتمتمرکز نمودن بر  ی چوندر نهایت نیز با توجه به نتایج تحقیق، راهکارهای. توجه شود )پنها(هلیکوپتري ایران 

نیـروي انسـانی   وري ها در جهت بهبود و ارتقاء بهرههرمندي از این مهارتبارائه تا ضمن ها و منابع مصرفی سازمان جویی در بودجهصرفهبراي 
  .مفید اثر واقع گرددجامعه تحقیق 

  
  4، صنایع هوانوردي 3هاي مدیران، مهارت2، مدیران1وريبهره :يدیکلهاي واژه
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  مقدمه

انسانی در سـازمان، مطالعـه و    يرویبا توجه به مهم بودن ن
مـرتبط بـا آن از    يهبـود فرآینـدها  تحقیق در جهت توسعه و ب

هـاي انسـانی   در واقـع سـرمایه  . برخوردار اسـت  يادیاهمیت ز
. آینـد شـمار مـی  هعامل اصلی پیشرفت و موفقیت هر سازمان ب

از فنـاوري   ینهاستفاده بهاین نیروي انسانی قادر است عالوه بر 
موجود رقابتی فضاي سازمان در  ، عاملی براي پیروزيپیشرفته

مطـابق بـا   در عـین حـال    و انهنوآورصورت بهفرادي که ا .دباش
محصـوالت و  خـود را در بهبـود    هـاي مهـارت  ،شرایط سازمانی

  .برندمیکار هبخدمات جاري سازمان 
به شـکل نامحـدود در    یامکانات یامنبع از سوي دیگر هیچ 

سـازمان  بر این اساس نیاز است تـا   .وجود ندارد ازماناختیار س
از منـابع در   ناشی از این کمبـود، هاي ودیتمحدبر غلبه  جهت

واقـع در دنیـاي کنـونی     در. دسترس حداکثر استفاده را نمایـد 
هـاي  ها در منـابع و امکانـات، رقابـت   افزایش محدودیتکه با (

حفظ موفقیت تنها راه ، )همراه است فزآینده و اهداف نامحدود
ات اســتفادة بهینــه از امکانــ و افـزایش تولیــد کــاال و خـدمات،  

وري براي هر سازمانی ضروري بـوده و  بهره ]1.[دباشموجود می
 )پـذیري رقابـت یا قـدرت  و خدمات تولید افزایش (اساس رشد 

  .دهدل مییشکتآن سازمان را 
  عنـوان  بـه (ران یمـد هاي نوع عملکرد و مهارتدر این میان 

 وريمیزان بهرهبا  یمی، رابطه مستق)سازمان یگران اصلتیهدا
   برخـــورداري مـــدیران از تخصـــص، دانـــش و. ارددســـازمان 

هاي الزم، عامـل اصـلی موفقیـت یـا شکسـت مـدیر در       مهارت
هـا اثـر   دهد کـه ایـن مهـارت   مطالعات نشان می .سازمان است

، شـیوه و سـبک هـدایت    اهـداف مستقیمی بـر میـزان تحقـق    
بـرداري از منـابع و   هـاي ارتبـاطی، میـزان بهـره    سازمان، شیوه

افــزایش عملکــرد،  بهبــود  ،کارکنــان نگیــزشاامکانــات، شــیوه 
  . داردرا به همراه . . . رضایت شغلی و 

توانـد بـر   هاي مدیران مـی در واقع کمیت و کیفیت مهارت
ویژگی مهم از سوي دیگر . کلیه سطوح سازمان تأثیرگذار باشد

در این  ]2.[باشدو بارز عصر حاضر تغییر، پیچیدگی و تنوع می
هـاي  ها از مدیرانی که به مهارتسازمان شرایط برخوردار بودن

هـاي مختلـف علمـی و    مختلف و متنوع آگاه باشند و در زمینه
یک مزیت رقابتی ویژه براي سـازمان بـه   عملی فعالیت نمایند، 

در کنار این موضوع، تغییـرات سـریع محیطـی    . آیدحساب می
کـار  اغلب منجر به تغییر و ایجاد نیازهاي جدید در فرآیندهاي 

هـاي  فعالیـت در ماهیـت مشـاغل و   ر ییتغو به تبع آن زمان سا
منجر به تفاوت در نـوع  این امر . شودمی نیروي انسانی سازمان

و جدیـد آنـان    هـاي بـا فعالیـت   مـدیران آموخته شـده  وظایف 
   .می گردد مدیران هاي مورد نیازتغییر در مهارت همچنین

ــر  ر د. اســتتأثیرگــذار وري ســازمان بهــرهایــن شــرایط ب
مدیران مـورد   يهاتأثیر جوانب متعدد مهارتطالعات مختلف م

هـا  طوریکه هر جـا بـه ایـن مهـارت    به. استگرفته مطالعه قرار 
 براي عملکرد سـازمانی در قالـب  مثبت  نتایجتوجه شده است، 

سـازمان دیـده شـده    ) وريبهـره (افزایشی کارآیی و اثربخشـی  
ها و رفتـار  نگرش ها،این اثرات در طیف وسیعی از مهارت. است

ــدکارکنــان انعکــاس مــی بنــابراین عــدم حفــظ انطبــاق و . یاب
هاي مدیران با شرایط سازمان، منجـر بـه   هماهنگی بین مهارت

در واقع عـدم توجـه بـه    . گرددوري در سازمان میکاهش بهره
ها با شرایط جاري سازمان، به جاي عملکرد مفیـد و  این مهارت

منجر به ایجاد تناقض و دور شـدن  مؤثر در دستیابی به اهداف، 
  ]3.[گرددهاي شغلی مدیران میاز ماهیت واقعی فعالیت

کــارگیري درســت ایــن  هو بــاز ایــن رو شــناخت صــحیح 
و امکانات  مدیران يهاشدن فعالیتها منجر به هدفمند مهارت

در واقـع شناسـایی   . شـود سازمان در دستیابی بـه اهـداف مـی   
ئل امسـ  ی ازعنـوان یکـ  بـه مان، هاي مدیران در هر سـاز مهارت
هـاي سـازمانی   مورد توجه محققان و صاحبنظران حـوزه اصلی 

  .باشدمی
عنوان بهنیز صنایع پشتیبانی و نوسازي هلیکوپتري ایران، 

  ارتباط با ( دفاعیهاي علمی، اقتصادي و یکی از کانون
هاي کمیت و کیفیت مهارت توجه بهکشور،  )نظامیهاي حوزه

به  آنان و نتایج عملکردجایگاه تأثیر زیادي بر  آن، مدیران
هاي ها و تکنیکآنچه مسلم است، فناوري .دنبال خواهد داشت

نسبت به سایر هاي هوانوردي با سرعت بیشتري کاري در حوزه
هاي طوریکه مهارتهب. استتغییر ها و صنایع در حال سازمان

تواند میه کدهد میفعلی اغلب موضوعاتی را مورد توجه قرار 
د و یا وهاي جدید جایگزین و منسوخ شبا فناوريبه سرعت 

بر این اساس گذشت زمان و عدم . بدشیوه اجراي آن تغییر یا
هاي مورد توجه به این تغییرات و لحاظ نکردن آن در مهارت

نیاز مدیران، منجر به فاصله گرفتن عملکرد مدیران این حوزه 
تر در جهت ایت حرکت دشواردر نهاز اهداف و وظایف اصلی و 

  . گرددوضعیت مطلوب میدستیابی به 
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زیرا با تغییر در شرایط کاري سازمان و به تبع آن تغییر در 
هاي قبلی هاي انجام کار مدیران، مهارتروشیا ماهیت 

  دور وري از بهرهآن را را پوشش نداده و سازمان یازهاي ن
یطی و فناورانه محآنچه مسلم است، بروز تحوالت . سازدمی

نیست و در مدیران  کاريتغییر در فرآیند لزوماً ایجاد کننده 
سیستم  توجه باشند،صورتی که مدیران عالی نیز به آن بی

 در واقع(کار خواهد بود همچنان با رویکرد قبلی مشغول به 
مورد نیاز هاي مهارتدر  تغییرتوجهی به  جاري سازمانشیوه 

منجر به نتایجی چون فاصله گرفتن ع این موضو. )مدیران ندارد
از وظایف مدیران  ها و دانش تخصصی آموخته شدهمهارت
گردد وري نیروي انسانی میو در نهایت کاهش بهره شانشغلی

 که با توجه به جایگاه مدیران در سازمان، اثرات بیشتري را بر(
  ). به همراه داردوري سازمان عملکرد و بهره

 بابیند تا نیاز میاین پژوهش شد، بر اساس آنچه بیان 
صنایع هوانوردي مدیران نیاز  دها مورشناخت مهارتبررسی و 

صنایع پشتیبانی و ویژه در مورد مطالعه جامعه مدیران به(
بندي این ضمن دسته ،)پنها(نوسازي هلیکوپتري ایران 

مورد جامعه تحقیق مدیران وري بر بهرهرا  شاناثر ها،مهارت
در نتیجه مسأله اصلی این پژوهش در مرحله  .دهدار مطالعه قر

سپس مدیران این حوزه و مورد نیاز هاي شناسایی مهارتاول، 
  .باشدمی سازمانیوري ها بر ارتقاء بهرهاثر این مهارتشناخت 

  

  قیات تحقیادب
هاي نهفته مکتب انسان ساز اسالم معتقد است که سرمایه

ن رو یاز ا. و استخراج دارد در وجود انسان، نیاز به اکتشاف
 ،انسان يها، اندیشه و اخالق وجودمعدن استعدادها و قابلیت

در مقاطع مختلف پیامبران  بعثت. خواهد معدن شناس می
ن یا، به این جهت است که از جانب خداوند تاریخ بشري

 ردهنیروهاي ذخیره شده در وجود انسان را کشف و استخراج ک
براي یک سازمان نیز  .ر اندازندو در مجراي صحیح به کا

هاي مورد نیاز براي سطوح ها و تخصصمهارتشناسایی 
  مختلف کاري، از اهمیت باالیی برخوردار است، 

خصوص که این موضوع در مورد مدیران و گردانندگان اصلی به
بنابراین داشتن مفهومی جامع در  .جریان کار مربوط باشد

اي در جهت واند مقدمهتجهت شناسایی ابعاد موضوع، می
  . تدوین و اجراي بهتر این پژوهش باشد

موجود تالش شده است  هاينظریهه کمک بدر این بخش، 
وري به اختصار هاي مورد نیاز مدیران و بهرهتا مفاهیم مهارت

بر این اساس . معرفی و ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گیرد
العاتی آنها، در هاي مطپس از تعریف این متغیرها و حوزه

بندي و ارائه مدل مفهومی پژوهش بخش پایانی به جمع
  .پرداخته خواهد شد

  

  هاي مورد نیاز مدیرانمهارت) الف
ها ایجاد زیربناي مشترك در بین پیچیدگی» لویت«به نظر 

ها، نیازمند دستیابی و استقرار هاي گسترده سازمانو تفاوت
از سوي دیگر  ]4[.نظام آموزشی متناسب در سازمان است

گیري اجزاء و فرآیند آموزش در هر مطالعه و بررسی شکل
از  کایت، ح. . .)سیستم آموزش مدیران، کارکنان و (سازمان 

یعنی تأثیرپذیري این اجزاء از اولین بخش فرآیند آموزش 
شناسائی نیازهاي آموزشی  بنابراین. دارد نیازهاي آموزشی

مدیران هاي مورد نیاز هارتمشکل دهنده اصلی عامل مقدمه و 
مهارتی مورد نیاز مدیران، به بر این اساس جهت تعیین  .است

  . شودمطالعه و بررسی این ابعاد پرداخته می
درباره  طبیعت کار مدیران سبب شده است که توافق عام 

. ضروري یا مربوط به مدیریت وجود نداشته باشد هايمهارت
عمل در این خصوص بهاي تردههاي گسمطالعات و پژوهش

بندي به این مطالعات جمعطور به 1در جدول] 5.[است آمده
  .اشاره شده است

  
هاي مختلف مهارت هاي مورد نیاز مدیران از نظریه -  1جدول 

  دیدگاه صاحبنظران
  منبع  مهارت هاي مورد نظر   نام مطالعه  ردیف

مطالعات رابرت   1
  1385رابینز،   فنی، انسانی و ادراکی  کاتز

مطالعات پاوت   2
  فنی، انسانی، ادراکی و سیاسی  ولو

دعائی و 
مرتضوي، 

1384  

مطالعات هرسی   3
  مفهومی، انسانی و فنی  و بالنچارد

هرسی و 
بالنچارد، 

1382  

4  
مطالعات 

هاي مهارت
  مدیران اجرایی

ریزي، سازماندهی، استخدام، برنامه
  ایجاد فعالیت و کنترل 

Bittel & 
Newstrom, 

1990  

مطالعات پیتر   5
  دراکر

فنی، انسانی، مفهومی، طراحی و حل 
  مسأله  

محمدیان، 
1382 
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  منبع  مهارت هاي مورد نظر   نام مطالعه  ردیف

  مطالعات آدیزس  6

  هاي اقتصادي و فنی، مهارت
هاي اداري و ساختاري، مهارت
گیري هاي اطالعاتی و تصمیممهارت

  هاي اجتماعی و ترکیبی و مهارت

  1375فنایی، 

مطالعات   7
  مینتزبرگ

شریفاتی، ت(نقش متقابل شخصی 
،  نقش اطالعاتی )ايرهبري، رابطه

بان، نشر گیرنده اطالعات، دیده(
و نقش ) دهنده اطالعات، سخنگو

زدا، کارآفرینی، آشوب(گیري تصمیم
دهنده منابع، مذاکره تخصیص

  )کننده

  1385رابینز، 

مطالعات برد و   8
  وار

وظایف معمول وظایف غیر معمول 
  مسائل

Anderson, 
1993  

عات ثورلی مطال  9
  و همبلین

ریزي و طراحی، ارتباطات، برنامه
نظارت، بررسی و بازرسی، آموزش 

  .حین خدمت، حل مسئله
Anderson, 

1993  

10  
هاي مدل حوزه

پنجگانه 
  شایستگی

با توجه به این مطالعه هر یک از 
ابتکاري، / هاي پنجگانه ادراکیحوزه

حوزه رهبري، حوزه روابط بین 
و حوزه فنی شخصی، حوزه اداري 
  .هاي هستنیاز به طیفی از مهارت

 1375فنایی، 

مطالعات هارولد   11
  کنت

فنی، انسانی، ادراکی، سیاسی و 
 1375فنایی،   مهارت حل مساله

مطالعات   12
  گریفین

فنی، انسانی، ادراکی، سیاسی و 
مهارت حل مساله، مهارت تجزیه و 

  تحلیل و مهارت تشخیص

پایین کوالیی، 
 سال نامعلوم

مطالعات   13
  زیمرمن

نگري، برقراري ارتباط و آینده
رهبري، شناسایی پشتیبانی، ارتباط 
  با کارکنان، آگاهی از نیاز به 

پذیري، توانایی ایجاد انعطاف
فرآیندي براي ارائه برنامه و اطمینان 
از اجراي آن، توانایی شناخت مسائل 
بر حسب عوامل سازمانی و داشتن 

  خالقساخت یا ترکیب ذهنی 

Zimmerman. 
M. A, 2004  

مطالعات   14
  نیگستن

یابی، یابی، فرصتحل مساله، مساله
سبک طبیعی مدیریت، اهمیت و 

  هاارزش نسبی مهارت
  1375مطیعی، 

  

ها در ترین و مهمترین پژوهشبر این اساس یکی از جامع
هاي مورد نیاز مدیران، خصوص شناسایی و معرفی مهارت

هایی در این نظریه مهارت به توانائی. است 5پژوهش رابرت کاتز
که الزاماً، ذاتی نبوده و قابل پرورش یا اکتسابی است و در 

، انعکاس )نه در توانایی بالقوه مدیر(اي مشخص انجام وظیفه
وي معتقد است که مدیر اعمال دیگران . شودیابد، گفته می می

ه این وسیل را هدایت کرده و مسئول اهداف خاصی است که به

آمیز به نظر وي الزمه موفقیت. شود اعمال هدف محقق می
و  7، انسانی6ادراکی ي سه گانههاي بودن این مدیریت مهارت

هاي ضمن اینکه مدیران سطوح مختلف به مهارت. است 8فنی
انسانی نیاز دارند، مدیران سطوح پایین بیشتر به مهارت فنی و 

  ]6.[ارندمدیران عالی به مهارت ادراکی نیاز د
منظور از مهارت ادراکی، قدرت درك  :مهارت ادراکی 

  پیچیدگی کل سازمان و جایگاه عملیات فرد در سازمان 
دهد تا ضمناً این مهارت به مدیران این فرصت را می .باشدمی

مطابق با اهداف کل سیستم عمل نموده و سازمان را به صورت 
تگی هر یک یک کل واحد تلقی و در عین حال چگونگی وابس

   .از وظایف مختلف سازمان به یکدیگر را تشخیص دهد
 این نوع مهارت، اعتقاد و توانایی کار  :مهارت انسانی

با دیگران و انجام امور توسط آنان است که شناخت انگیزش و 
ر را در برگرفته و تمایل در زیردستان و کاربرد رهبري مؤث

پرستی در هاي اعمال مدیریت و سریکی از مهمترین بخش
هدف این مهارت توجه به توانایی مدیر  ]7[.باشدسازمان می

 در ارائه کار ثمربخش به عنوان یکی از اعضاي گروه و ایجاد
تفاهم و همکاري در بین گروهی است که هدایت و رهبري آن 

 ]8[.مهارت انسانی منحصراً کار با افراد است. را برعهده دارد
ه شخص بیش از هر چیز هارت انسانی مستلزم آن است کم

  ]9.[خود را در ابعاد مختلف بشناسد
 منظور توانایی حاصل از تجربیات،  :مهارت فنی

ها، فنون و ها با روشآموزش و کارآموزي در بکارگیري دانش
باشد و مستلزم کارهاي خاص می تجهیزات الزم براي انجام

داشتن معلومات تخصصی، قدرت تحلیل در محدوده تخصص 
اي ر و استادي در کاربرد ابزار و فنون مربوطه به رشتهمورد نظ

تر ملموس به دلیل هاخاص بوده که در مقایسه با سایر مهارت
این مهارت . هاي مدیران استبودن آن از آشناترین مهارت

 .بیشتر جنبه عملی و عینی در محیط کار دارد
هاي مهارت«دهد که با این وجود تحقیقات نشان می

تأثیر سطوح سلسله مراتب قرار دارد و مدیران در تحت » فنی
هاي مهارت. سطح عملیاتی به بیشترین مهارت فنی نیاز دارند

. باشدادراکی تا حد زیادي جزء ملزومات مدیران عالی می
هاي انسانی از قبیل عالوه بر این مشخص گردیده که مهارت

توانایی گوش کردن، ارتباطات کالمی، صبور بودن و درك 
ارتباطی،  هايهاي زیردستان، استفاده از شبکهیازمندين

توانمندسازي کارکنان، برانگیختن کارکنان و از عهده تعارضات 



  يهوانورد یمهندس یپژوهش -یعلم یهنشر                                                      بر ارتقاي بهره وري شناسایی و تحلیل اثر مهارت هاي مدیریتی
   92و تابستان  بهار، اول، شماره پانزدهمسال                                                                                                                                                

 

  /5 

برآمدن، صرف نظر از سطوح مدیریت تأثیر زیادي در میزان 
  . موفقیت مدیران دارد

 بعدها یک بعد دیگر به این  :مهارت اجتماعی
هاي آن را مهارت) 1983(هاي اضافه شد که پاوت ولو مهارت

این مهارت عبارت است از توانمندي . سیاسی نامید - اجتماعی
در ارتقاء جایگاه افراد، ایجاد یک پایگاه قدرت و برقراري رابطه 

به عبارتی دیگر این مهارت، داللت بر مجموعه . صحیح
اقداماتی دارد که مدیران جهت توسعه سودمندي و جلوگیري 

در مطالعات ] 7.[گیرندن آن را بکار میاز ضرر و زیان در سازما
هاي مختلفی اشاره دانشمندان این حوزه، این مهارت به صورت

هاي آن و رابطه شده است که با توجه به تفاوت در مؤلفه
تحقیق از آن با  نزدیک با شرایط بومی هر سازمان، در این

  . شودنام برده می »هاي اجتماعیمهارت«عنوان 
  

  وريبهره) ب
وري به طور منظم و قیق دربارة چگونگی افزایش بهرهتح

سال پیش  230تحلیلی از حدود  - در چارچوب مباحث علمی
  ]10.[به طور جدي مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است

ها به عنوان یکی از سازمانوري در افزایش بهره امروزه،
گیران هر کشور هاي اصلی مدیران اجرایی و تصمیمدغدغه

هاي ست، به طوري که در بسیاري از کشورها، عمده برنامها
به نحوي . وري قرار دادندمبناي افزایش بهره توسعه خود را بر

وري در سطح جهان، که در طی پانزده سال اخیر، افزایش بهره
یا فراورش، در لغت به  وريواژة بهره .برابر شده است 45

در   ]1.[است» ودنتوانایی تولید، باروري و مولد ب«معناي 
اي که وري، تعریف پذیرفته شدهرابطه با تعریف کاربردي بهره

جدول زیر به برخی از در . مورد توافق همگان باشد وجود ندارد
  .شده استاشاره تعاریف این حوزه 

  
  از منظر صاحبنظران وريتعاریف بهره -  2جدول 

  منبع  وريبهره تعریف  محقق

فایده و با  بودن مولد ،ر بودنبارو ،قدرت تولید  9ایرشاد
  .بودن و سود برندگی

Syed Irshad A 
& et.al, 
(2011)  

تغییراتی که در میزان محصول بر اثر منابع   10دیویس
  .شودبکار رفته ایجاد می

Kwadwo 
Asenso-

Okyere1 & 
et.al, (2011)  

  نسبت همیشگی بین بازده و نهاده  11فابریکنت
Ntonghanwah 

Forcheh & 
et.al, (2007)  

 Richardنسبت میان بازده و مرتبط به عملیات تولیدي   12سیگل

  منبع  وريبهره تعریف  محقق
 Cuthbertson  .مشخص و معین است

& et.al, 
(2011)  

وري کلی عوامل یعنی نسبت بازده بهره  13سومانث
  هاي ملموسملموس به نهاده

سلطانی ایرج 
)1386(  

  14ایسترفیلد
نسبت بازده سیستم تولیدي به مقداري که از 

ک یا چند عامل تولید به کار گرفته شده ی
  است

کینال، دنیس، 
)1387(  

  15آنیگبونام
وري یعنی سازمان در مقابل مقدار معینی بهره

از محصول چقدر از منابع تولیدي استفاده 
  .کندمی

H. N. 
Anyaegbunam 

& et.al, 
(2010)  

سان لینگ 
  16لین

به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروي 
انی و تمهیدات به طریق علمی به منظور انس

ها و رضایت کارکنان، مدیران و هزینه کاهش
  .مصرف کنندگان

Shu Ling Lin, 
(2010) & 
Seyed. M. 

Aghazadeh, 
(2007)  

سازمان 
  ملی 
وري بهره
 ایران

(NIPO)  

وري یک فرهنگ، یک نگرش عقالیی به  بهره 
تر هدف آن هوشمندانه کار و زندگی است، که

یابی به زندگی  ها براي دستدن فعالیتکر
  .است بهتر و فعالتر

موغلی و عزیزي، 
)1389(  

 مرکز
وري  بهره

 ژاپن 
(JPC)  

وري عبارت است از به حداکثر رساندن  بهره
نیروي انسانی، تسهیالت و  استفاده از منابع،

هاي غیره به طریقه علمی و کاهش هزینه
، بازارها، افزایش اشتغال تولید، گسترش

کوشش براي افزایش دستمزدهاي واقعی و 
گونه که به سود  آن بهبود معیارهاي زندگی

، مدیریت و عموم مصرف کنندگان  کارکنان
  .باشد

Anne Gibson, 
(2011) &  

Berman, Evan 
M, (2006)  

سازمان 
المللی بین
  (ILO) کار

وري عبارت از رابطه بین ستاده حاصل از بهره
رفته  هاي به کاردهتولیدي با دا یک سیستم

 مانند زمین، سرمایه، نیروي کار و غیره به
  .منظور تولید آن ستاده است

Anne Gibson, 
(2011) & 
Giuliana 

Battisti, & 
Alfonsina 

Iona, (2009)  

ادریس و 
  17راهما

وري نیروي انسانی را حداکثر استفاده بهره
مناسب از نیروي انسانی به منظور حرکت در 

سازمان با کمترین زمان و  جهت اهداف
  .حداقل هزینه

Idris Jajri and 
Rahmah 

Ismail, (2010)  

  ماندال
تولید به واحد  وري به مفهوم نسبت بازدهبهره

منابع مصرف شده است که با یک نسبت 
  .رودبه کار می شده و مشابه دوره پایه مقایسه

فایاناهاس و 
  )1376( ،همفري

  
 بدست وريبهرهرا براي  دانشمندان سطوح گوناگونی

وري عبارتند از سطح فردي، برخی از سطوح بهره. اندآورده
تجاري، ( ه ايرشتسطح گروه کاري، سطح سازمان، سطح 

، سطح اقتصادي، سطح ملی، )خدماتی، صنعتی و کشاورزي
وري سطوح هر چند براي بهره ]1.[سطح جهانی و غیره

ست، در تمامی مختلفی ارائه شده است، اما آنچه مسلم ا
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و اساس سایر سطوح قرار  هپایها، سطح فردي بنديتقسیم
وري در سطح فردي منجر به از طرفی افزایش بهره. دارد

کارکنان ] 11.[وري در سایر سطوح خواهد شدافزایش بهره
کلیۀ افرادي که در یک سازمان مشغول به کار (سازمان 

مهمترین عامل در ، )هستند، اعم از کارگر، کارفرما و مانند آن
، 1389موغلی و عزیزي، (باشند وري آن سازمان میبهبود بهره

ترین ثروت ترین و ارزندهنیروي انسانی کارآمد، مهم). 171ص
هاي مهارت(به عالوه متغیر مستقل تحقیق  .هر کشور است

بر این . ، اثر و رابطه مستقیم با نیروي انسانی دارد)مدیران
وري منابع در این پژوهش بهره اساس سطح اصلی مطالعه

  . انسانی قرار دارد
وري نیروي انسانی در خصوص شناسایی ابعاد بهره

در این . اي صورت گرفته استمطالعات و تحقیقات گسترده
به واسطه جامعیت و  »18هرسی و گلداسمیت«میان مدل 

وري نیروي توجه به شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد بهره
وري نیروي اي اصلی شناسایی ابعاد بهره، مبن]12[انسانی

به خصوص که تاکنون مبناي (انسانی در این پژوهش است 
). ها تحقیق مشابه در این خصوص قرار گرفته استبیش از ده

بعد  هفتوري نیروي انسانی، شامل بر اساس این نظریه، بهره
 ،)هادانش و مهارت(توانایی  - Aاین ابعاد عبارتند از  . باشندمی
C-  درك یا تصور نقش(وضوح( ،H - کمک)حمایت سازمانی( ،
I-  تمایل(انگیزه( ،E -  ارزشیابی)بازخورد عملکرد( ،V-  اعتبار
از ترکیب حروف اول ). تناسب محیطی(محیط  - E، )انصاف(

آید که این به دست می ACHIEVE  بعد، واژه هفتالتین این 
ین مدل عبارتند ابعاد ا ]13.[باشدهمین نام معروف می مدل به

  :از
 به دانش و  ):هادانش و مهارت( 19توانایی  
هاي پیروان در انجام موفقیت آمیز یک تکلیف گفته مهارت

شود که شامل دانش مربوط به تکلیف، تجربه مربوط به می
  .هاي مربوط به تکلیف استتکلیف و قابلیت

 به درك و پذیرش  ):درك یا تصور نقش( 20وضوح
این درك . شودو چگونگی انجام کار گفته مینحوي کار، محل 

نیازمند وضوح در اهداف و مشخص بودن شیوه رسیدن به آنها 
 .باشدمی

 برخی از عوامل حمایت  ):حمایت سازمانی(21کمک
سازمانی، شامل منابع انسانی، بودجه، تسهیالت، در دسترس 

تواند به حمایت سازمانی می. ها و کیفیت استبودن فرآورده
 .مستقیم یا غیر مستقیم باشد صورت
 مردم، طبعاً داراي این گرایش  ):تمایل( 22انگیزه

هستند که تکالیفی را که پاداش در بر دارند، دنبال کنند و از 
توانند ملموس و یا ها، میپاداش. دیگر تکالیف روي برگردانند

 . ناملموس باشند
 ارزشیابی، به  ):بازخورد عملکرد( 23ارزشیابی

. شودهاي گاه به گاه گفته میروزانه عملکرد و بررسیبازخورد 
  اگر اشخاص، از مشکالت عملکرد خویش آگاه نباشند، 

 .توان انتظار بهبود عملکرد از آنان داشتنمی
 به تناسب و حقیقی بودن،  ):25انصاف( 24اعتبار

 . شودتصمیمات مدیر در مورد منابع انسانی اطالق می
 آن عوامل خارجی که  به ):تناسب محیطی( 26محیط

توانند حتی با وجود توانایی، وضوح، حمایت و انگیزه الزم می
عناصر کلیدي . براي شغل، باز هم بر عملکرد تأثیر گذارند

هاي رقابت، تغییر شرایط بازار، آیین نامه: محیطی عبارتند از
 ]14.[. . . دولتی، تدارکات و

با موضوع  م مرتبطیات و مفاهیو پژوهش در ادب یبا بررس
م یمفاهادبیات تحقیق، بر اساس ج حاصل از یو به کمک نتا

ابعاد مختلف موضوع، مدل پژوهشی شناسایی شده در خصوص 
صنایع هاي مورد نیاز مدیران مهارت. شودزیر ارائه می

وري در ابعاد بهرهو  پشتیبانی و نوسازي هلیکوپتري ایران
     . شودمشاهده می 1شکل 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   الگوي پژوهشی تحقیق - 1شکل  
  

  

 وريبهره

  شناخت شغل

  حمایت سازمانی

 انگیزش

 توانایی

 زخوربا

 اعتبار

  سازگاري محیط

 دیرانمهاي مهارت

  هايمهارت
  ادراکی

  هايمهارت
  انسانی

  هايمهارت
 فنی

هاي مهارت
 اجتماعی
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  تحقیق هايفرضیه
در این تحقیق با توجه به هدف اصلی پژوهش، یعنی 

وري نیروي هاي مدیران بر بهرهمهارتشناسایی اثر ابعاد 
از یک پشتیبانی و نوسازي هلیکوپتري ایران در صنایع انسانی 
بحث با توجه به آنچه  .استفاده شده است فرضیهچهار سوال و 

هاي مدیران بر مهارت آیا« شد، سؤال این تحقیق عبارتست از
پشتیبانی و نوسازي انسانی در صنایع وري نیرويارتقاء بهره

جهت دستیابی به پاسخ که » تأثیرگذار است؟ هلیکوپتري ایران
  .ه استنیز تدوین شدزیر،  فرضیهچهار این سوال، 

ن بر ارتقاء هاي مدیرامهارت» هاي ادراکیمهارت«بعد  .1
پشتیبانی و نوسازي انسانی در صنایع وري نیرويبهره

   .تأثیرگذار است هلیکوپتري ایران
هاي مدیران بر ارتقاء مهارت» هاي انسانیمهارت«بعد  .2

پشتیبانی و نوسازي انسانی در صنایع وري نیرويبهره
   .تأثیرگذار است هلیکوپتري ایران

-یران بر ارتقاء بهرههاي مدمهارت» هاي فنیمهارت«بعد  .3
پشتیبانی و نوسازي انسانی در صنایع وري نیروي

  .تأثیرگذار است هلیکوپتري ایران
هاي مدیران بر مهارت» هاي اجتماعیمهارت«بعد  .4

پشتیبانی و انسانی در صنایع وري نیرويارتقاء بهره
  .تأثیرگذار است نوسازي هلیکوپتري ایران

  

  تحقیق یشناسروش
و  استکاربردي  ک پژوهشی، به لحاظ هدفحاضر تحقیق 

در  .است یشیمایپ  - یفیها توصداده يآورگرد هنحوبه لحاظ 
قلمرو موضوعی این تحقیق کلیه متغیرهاي موجود و مطلوب 

پشتیبانی و نوسازي هلیکوپتري صنایع  مدیران هايمهارت
در واقع پس از شناسایی . مورد بررسی قرار گرفته است ایران
، به این صنایع مدیرانهاي مورد نیاز مهارتاي اصلی همؤلفه

هاي مختلف آماري، ارتباط و اثر این ابزارها و روشکمک 
این  .گیردقرار میبررسی وري مدیران مورد ها بر بهرهمهارت

در سال آغاز و  1389ساله، در سال  دوتحقیق، در یک دوره 
  . پایان پذیرفت 1390

یل شده است، بنابراین تحقیق حاضر از دو قسمت تشک
بخش اول به جهت در . روش تحقیق در آنها متفاوت است

هاي مورد نیاز مدیران صنایع مهارتابعاد مختلف  ییشناسا
پرداخته شده که در این  پشتیبانی و نوسازي هلیکوپتري ایران

ن و یاز  نظرات متخصص يریگبهره(بخش از روش دلفی 
، استفاده )قیمعه تحقجامتخصصین و  یصاحبنظران دانشگاه

روش تحقیق نیز با استفاده از نتایج بخش دوم . شده است
هاي مدیران شناسایی ابعاد مهارت(کسب شده از مرحله اول 

هرسی و و مدل  )پشتیبانی و نوسازي هلیکوپتري ایرانصنایع 
ها در ، اثر این مؤلفه)ACHIVE(وري گلداسمیت در بهره

در این بخش از . قرار گرفته است وري مورد مطالعهبهره يارتقا
 که. ه استابزار پرسشنامه بسته استفاده شدو  یروش پیمایش

گرفته قرار آماري ل یتحلتجزیه و مورد  آنج حاصل از ینتا
مدل مورد استفاده در ارزیابی همانطورکه اشاره شده، . است
هرسی و گلداسمیت است که وري در این پژوهش، مدل بهره

عنوان مالك ، بهوريدر مطالعات بهره جامعیتبه لحاظ 
وري نیروي انسانی در هاي تشکیل دهنده بهرهسنجش مؤلفه
قلمرو موضوعی این پژوهش به بر این اساس . نظر گرفته شد

در آنان وري بر بهرههاي مورد نیاز مدیران مهارتبررسی اثر 
   پشتیبانی و نوسازي هلیکوپتري ایرانصنایع سازمان 

  . پردازدمی
جامعه آماري تحقیق را کلیه مدیران واحد ستادي و 

با . دهندنفر تشکیل می 218مرکزي این سازمان به تعداد 
اي در استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه در فضاي دوجمله

نفر تعیین شده که با نتایج  140جوامع محدود، حجم نمونه 
ت با توجه به متفاو. مطابقت دارد27جدول کرجسی و مورگان

هاي مختلف و واحدهاي بودن تعداد مدیران در سطوح سازمان
، پشتیبانی و نوسازي هلیکوپتري ایرانزیر مجموعه صنایع 

و در مرحله دوم  ايطبقهگیري در مرحله اول به روش نمونه
  . گیري تصادفی ساده صورت پذیرفته استبه روش نمونه

  

  

  

  
قیق آن ابزار اصلی جهت گردآوري اطالعات در این تح

ها توسط ابزار گردآوري داده) روایی(اعتبار . باشدپرسشنامه می
 هباز سوي دیگر . خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است

وري نیروي انسانی پرسشنامه استاندارد در بخش بهرهکارگیري 
آن ) پایایی(قابلیت اعتماد . خود بر اعتبار این ابزار افزوده است
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سنجیده  895/0به میزان ونباخ نیز توسط شاخص آلفاي کر
اطالعات بدست آمده نیز  .شده است که نشان از تأیید آن دارد

افزار از طریق نرم(به کمک ابزار تحلیل رگرسیون خطی 
SPSS(  و تحلیل عاملی)افزار نرمLISREL28( مورد تحلیل ،

  .قرار گرفت
  

  هاداده يل آماریه و تحلیتجز
ي شده در این پژوهش، هاي گردآوردادهتجزیه و تحلیل 

بخش اول اجراي روش و . به دو بخش مجزا تفکیک شده است
به (ها تحلیل دلفی و در بخش دوم تحلیل استنباطی داده

کمک تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل عاملی 
   .ه استشداستفاده  ،)تأییدي

  

  )یلفدروش (کیفی ل یتحل )الف
مورد  یبوم يهاه، تالش شد تا مؤلفیل دلفیتحل يا اجراب

پشتیبانی مدیران صنایع از یمورد ن يهاپژوهش در بعد مهارت
و نوسازي هلیکوپتري ایران از طریق آرا و نظرات خبرگان و 

. شود ییشناسامتخصصین منابع انسانی و جامعه مورد مطالعه 
مرحله  شود، نتایج حاصل از اجراي دوهمانطورکه مشاهده می

هاي مورد نیاز اولویت مهارت روش دلفی در بخش شناسایی
 در پشتیبانی و نوسازي هلیکوپتري ایرانمدیران صنایع 

  .ارائه شده است 3جدول
و بررسی نتایج نهایی حاصل از اجراي روش  هبا مشاهد

مورد نیاز مدیران صنایع شناسایی اولویت  دلفی در خصوص
شود که عالوه ، دیده میپشتیبانی و نوسازي هلیکوپتري ایران

  ، مهارت ه کتزیدر نظر یو فن ی، انسانیادراک سه بعد مهارت بر
هاي اشاره شده از سوي نیز جزء مهارت »اجتماعی«

  . باشدمتخصصان و خبرگان می
  

مدیران صنایع پشتیبانی و نوسازي هاي مورد نیاز مهارت -3جدول 
  )تکنیک دلفی( منطبق با نظر خبرگانهلیکوپتري ایران 

  مهارت انسانی  - 2  مهارت ادراکی - 1
  فرصت و تهدید(درك محیط سازمان(  
 داشتن خالقیت  
 توانایی شناسایی منابع  
 قدرت تطبیق با تغییرات  
 بینیتوانایی پیش 
  قوت و ضعف(درك محیط درونی(  
 قدرت تجزیه و تحلیل 
 گیريتوانایی تصمیم  
 آوري اطالعاتتوانایی جمع  

 توانایی ارتباط و کار با افراد  
 توجه به روابط مبتنی بر اعتماد  
 توجه به بروز خالقیت و نوآوري  
 احترام به دانش و اطالعات کارکنان  
 برانگیز بودن اهدافکمک به چالش  
 النهتوجه به رفتار منصفانه و عاد  
 کمک به ایجاد تفاهم  
 توجه به مشارکت و همکاري  
 توجه به آ زادي عمل در انجام کار  

  مهارت انسانی  - 2  مهارت ادراکی - 1
 عنوان فرصتتوجه به تغییر به  
 قدرت تعیین هدف  
 نایی درك شرایطتوا  
 ریزيتوانایی برنامه  
 درك و شناسایی نیازهاي جدید  
 توانایی کنترل  

 کاهش موانع کاري  
 توجه به یادگیري  
 توجه به حفظ احترام افراد  
 تشویق و تقدیر از کارکنان  
 آگاهی در مورد کار گروهی  
 توانایی ارزیابی عملکرد  

  
  هاي اجتماعیمهارت - 4  مهارت فنی - 3

 ت فنی داشتن کفای  
 آگاهی از ابزار و وسایل  
  آشنایی با جزئیات کارهاي اجرایی 
  داشتن اطالعات کاري  
  تسلط به فرآیندهاي کاري  
 هاي کاري توانایی بکارگیري روش  
 ها توانایی آموزش روش  
  تالش در بکارگیري فنون جدید  
 هاي موجود توجه به بهبود فناوري  
 توجه به منافع و اهداف سازمانی  
  با امور ایمنی آشنایی 
  توانایی طراحی و حل مساله  
 ریزي توانایی اجراي برنامه  
 هاي اشنایی با مهارتICDL   
 هاي خالقحلبکارگیري راه  

  آگاهی از اطالعات سیاسی  
  اگاهی از مسائل ملی و بین المللی  
  الزام به رعایت اصول دینی و مکتبی  
 امر به معروف و نهی از منکر سایرین  
 از اطالعات سیاسی برداري بهره  
  ملزم بودن به رعایت اخالق اسالمی  
  توجه به ارتقاء تفکر سازنده و اسالمی  
 الگوي مناسب مذهبی بودن  
  توجه به حفظ وضع ظاهري  
 توجه به جلب همکاري افراد 
  توانایی ایجاد همراستایی در اهداف  
 هاي قدرت توجه به کانون  
  ذي نفوذ سازمان به توجه  
 ي نفوذ در سازمان توجه به مبادي ذ  
  میزان توجه به عرف  
  

هاي مورد در نهایت، نتایج حاصل از شناسایی اجزاء مهارت
   پشتیبانی و نوسازي هلیکوپتري ایرانصنایع  نیاز مدیران

وري نیروي ابعاد متغیر مستقل و تأثیرگذار بر بهرهعنوان به
انسانی شناسایی و مبناي تحلیل در بخش دوم تحلیل قرار 

  . تگرف
  

  )یاستنباطآمار (کمی تحلیل ) ب
صنایع ران یمد هاي مورد نیازشناسایی مهارتپس از 

مورد ج کسب شده ینتا ،پشتیبانی و نوسازي هلیکوپتري ایران
-هی، ابتدا فرضسواالت تحقیقبا توجه به  .اندل قرار گرفتهیتحل
ت یل وضعین و بر اساس آن به تحلیتدومناسب  يآمار يها

براي تجزیه و  .شده استوري پرداخته بعاد با بهرهارتباط این ا
ها و ابزارهاي  آوري شده از نمونه، تحلیلتحلیل اطالعات جمع

جهت . شده استمورد استفاده قرار گرفته متفاوت آماري 
هاي پژوهش و شناسایی رابطه ها و ارزیابی فرضیهتلخیص داده

یل رگرسیون خطی چندگانه و تحلبین متغیرها از تکنیک 
هاي مهارتگیري شد، تا در نهایت اثر بهره عاملی تأییدي

در قالب الگوي روابط آن وري بر بهرهمدیران جامعه آماري 
جهت بررسی و کسب نتیجه در . مورد تحلیل قرار گیرد
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هاي تحقیق از تحلیل استنباطی استفاده شده خصوص فرضیه
مستقل  جهت ارزیابی میزان تأثیر ابعاد متغیراین  در . است

-بهره(بر متغیر وابسته ) هاي مدیرانابعاد چهارگانه مهارت(
 SPSSافزار ، از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و نرم)وري

نتایج این  ).هاي تحقیقفرضیهبررسی (استفاده شده است 
  . شودمشاهده می 5و4ول اتحلیل در جد

  
  هاي تحقیقن ضرایب رگرسیون فرضیهنتایج آزمو -4جدول 

  هافرضیه  متغیرها )T7الی  T0(ضرایب  کلیه
فرضیه اول  Tآزمون   )است دارمعنی(شود تأیید می

 P-Value  005/0کمتر از   )مهارت ادراکی(
فرضیه دوم  Tآزمون   )است دارمعنی(شود تأیید می

 P-Value  005/0کمتر از   )مهارت انسانی(
فرضیه سوم  Tآزمون   )است دارمعنی(شود تأیید می

 P-Value  005/0کمتر از   )مهارت فنی(
فرضیه چهارم  Tآزمون   )است دارمعنی(شود تأیید می

 P-Value  005/0کمتر از   )مهارت اجتماعی(
  

   تحقیقهاي رگرسیون فرضیهوط خط تمعادال - 5جدول 
  )مهارت ادراکی( معادلۀ خط رگرسیون فرضیه اول

7654321 098/0271/0183/0177/0343/0248/0103/0117/0 XXXXXXXY   

  )مهارت انسانی(  ون فرضیه دوممعادلۀ خط رگرسی
7654321 107/0327/0309/0226/0124/0204/0067/0197/0 XXXXXXXY   

  )مهارت فنی( معادلۀ خط رگرسیون فرضیه سوم
7654321 176/0124/0351/0271/0325/0111/0214/0201/0 XXXXXXXY   

  )مهارت اجتماعی(معادلۀ خط رگرسیون فرضیه چهارم 
7654321 314/0247/0127/0169/0153/0148/0273/0087/0 XXXXXXXY   

  

از  SPSSافزار از تحلیل نرم هبدست آمدبا توجه به نتایج 
 4، همانطور که در جدول )Tآزمون (گردآوري شده  هايداده

شود، تمامی ضرایب معادالت خط رگرسیون در نیز دیده می
  مورد تأیید قرار گرفته و هاي مدیران مهارتبعد  چهارخصوص 

بر این در واقع نتایج بیانگر تأثیرگذاري . باشنددار میمعنی
ی هاي فرعاساس تمامی خطوط رگرسیون مرتبط با فرضیه

دار بوده و وجود تأثیر هر یک از این ابعاد بر ارتقاء تحقیق معنی
  .گیردوري نیروي انسانی مورد تأیید قرار میبهره

عاملی تأییدي، وجود و در ادامه نیز به کمک تحلیل 
متغیر مستقل میزان ارتباط هر یک از ابعاد تشکیل دهنده 

) روي انسانیوري نیبهره(متغیر وابسته و ) هاي مدیرانمهارت(
  دهد تا عالوه بر بررسی وضعیت مورد تحلیل قرار می

هاي تحقیق، صحت وجودي و میزان رابطه هریک از این فرضیه

ها علل  از لحاظ نظري سازه .عوامل نیز مورد بررسی قرار گیرد
هر تأثیر و میزان  هنحو. هستندمکنون زیربناي متغیرهاي و 

ی صورت گرفته مطابق با بر اساس تحلیل عاملمتغیرها یک از 
  .باشدمی 6جدول 
  

  ضرایب و نتایج تحلیل عاملی تأییدي متغیرهاي تحقیق  -6جدول 
  میزان تأثیر در متغیر   ابعاد متغیر مستقل  متغیر مستقل

  69/0  هاي ادراکیمهارت  

  هاي مدیرانمهارت
  57/0  هاي انسانیمهارت
  61/0  هاي فنیمهارت
  73/0  هاي اجتماعیمهارت

  میزان تأثیر در متغیر   ابعاد متغیر وابسته  متغیر وابسته

  وريبهره

  51/0  توانایی
  61/0  درك و شناخت شغل

  34/0  حمایت سازمانی
  58/0  انگیزش
  38/0  بازخور
  54/0  اعتبار

  42/0  سازگاري محیط
  

Chi-square=136.73,  df=217,  P-value=0.0704, RMSEA=0.089  
  

صحت وجودي ضرایب جدول فوق، نیاز جهت بررسی 
افزار را در خصوص اعتبار هاي نرمها و خروجیاست تا شاخصه

مهمترین شاخص خروجی . گیرداین تحلیل مورد بررسی قرار 
 GFIارزیابی برازش روابط، شاخص جهت  LISRELافزار  نرم
حاکی از مناسب %) 100(، که نزدیک بودن آن به یک  باشد می

میران قدرت در واقع این شاخص به  .قیق داردبودن روابط تح
مستقل در تخمین متغیر وابسته در قالب برآورد متغیرهاي 
% 91مدل تحقیق قابلیت برآورد  .اشاره داردمدل مطرح شده 

روابط را دارد، که حاکی از مناسب بودن روابط و وجود تأثیر از 
با . شدباوري نیروي انسانی میبر بهره هاي مدیرانمهارتسوي 

توجه به اینکه مجموعه معادالت خطی در نمودار مسیر با 
توان استنباط کرد که  ها مشاهده شده برازش دارد، می داده

مدل  ،دار است و مدل مذکور وجود و حقیقت مدل علّی معنی
-بر بهرههاي مختلف مدیران مهارتمناسبی براي برآورد اثر 
مرتبط با برازش هاي نتایج آزمون. وري نیروي انسانی است

  .بیان شده است 7جدول این روابط در کلی 
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  روابط تحلیل عاملی متغیرهاي تحقیقنتایج برازش  -7جدول 
  نتیجه آزمون  دامنه مورد قبول   مقدار  شاخص

2 /df   136.73/217=0.63  2 /df  < 2 تأیید مدل  
P-Value 0.0704  P-Value > 0.05 تأیید مدل  
RMSEA 0.089 RMSEA < 0.09 تأیید مدل  

GFI 0.92  GFI > 0.9 تأیید مدل  
AGFI 0.97  AGFI > 0.9 تأیید مدل  
PGFI 0.87  PGFI > 0.9 تأیید مدل  
RMR 0.025  RMR < 0.09 تأیید مدل  
CFI 0.99  CFI > 0.9 تأیید مدل  
IFI 0.99  IFI > 0.9 تأیید مدل  
NFI 0.98  NFI > 0.9 تأیید مدل  

  

 و پیشنهادات  يبندجمع
  

ها و نتایج کسب  وجه به یافتهدر این تحقیق تالش شده با ت
، عالوه بر شناسایی و سنجش پارامترها و مقادیر مدنظر شده

با توجه . در هر پرسش، سوال اصلی تحقیق نیز پاسخ داده شود
هاي ارتمهابعاد گردد که  گیري می به نتایج بدست آمده نتیجه

پشتیبانی و نوسازي آن در صنایع ت یاولومورد نیاز مدیران و 
همخوانی و شباهت زیادي با مطالعات  هلیکوپتري ایران،

چهار در واقع . ها و کشورها دارد صورت گرفته در سایر فرهنگ
هاي  عنوان شاخصهبه یاجتماعمهارت ادراکی، انسانی، فنی و 

. است بدست آمدهین جامعه اران در یاز مدیمورد ن يهامهارت
بنابراین با توجه به اجماع کلی متخصصین و صاحبنظران، این 

هاي بومی و مالك عمل در خصوص عنوان مؤلفهعوامل به
پشتیبانی و نوسازي صنایع مدیران هاي مورد نیاز مهارت

 . مورد استفاده قرار گرفت هلیکوپتري ایران
  د که شوگیري میهمچنین از این موضوع نتیجه

هاي  ران به طور کامل از ویژگییاز مدیمورد ن يهامهارت
فرهنگی، شرایط جغرافیایی، اقلیمی، آداب و رسوم جوامع مورد 

 يهادر واقع هرچند مهارت. کندیمطالعه مستقل عمل نم
عنوان یک ران در ابعاد مهارت ادراکی، انسانی و فنی بهیمد

باشد، اما یهاي مختلف م ویژگی مشترك در بین فرهنگ
 و یمذهب، ، سیاسییاخالق هايمهارت چون ییهامهارت

ن یدر ا» هاي اجتماعیمهارت«مکتبی که در قالب مفهوم 
معنا و مفهوم دیگري به پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، 

ی، اقلیمی، یط فرهنگی، جغرافیایو با توجه به شرا خود گرفته 
لبته الزم به ذکر است که ا(کند  ر میییره تغیآداب و رسوم و غ

هاي مطالعه مؤلفه مطالعات هاف استد پیرامون موضوع 
شرایط حاکی از تأثیرپذیري این ابعاد از  هاي ملیفرهنگ

موجود در ... فرهنگی، جغرافیایی، اقلیمی، آداب و رسوم و 
این موضوع بیان کننده تلقی و  .)باشدمیکشورهاي مختلف 

مهارت ادراکی، انسانی و فنی در هاي تفسیر یکسان از مؤلفه
مورد  يهامهارت یهاي مختلف و همچنین مفهوم عموممحیط

  . ران داردیاز مدین
با توجه  در واقع به کمک آزمون آماري صورت گرفته و

سه محور ها به نتایج بدست آمد در بخش تجزیه و تحلیل داده
در بخش . اصلی در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است

هاي مورد نیاز مدیران جامعه تحقیق شناسایی ل ابعاد مهارتاو
. ارائه شده است 3و پس از تأیید نظر خبرگان در قالب جدول 

در بخش دوم به کمک تکنیک تحلیل عاملی اولویت و اهمیت 
این ابعاد مورد تحلیل قرار گرفته است و در نهایت بخش 

و به  ضریب رگرسیون و تحلیل معادالت ساختاري مشترکاً
مهارت (هاي مدیران هاي مختلف میزان تأثیر مهارتشیوه

وري نیروي بهرهارتقاء را بر  )ادراکی، انسانی و فنی و اجتماعی
  .انسانی مورد مطالعه قرار داده است

هاي تحقیق، با در نظر گرفتن ماهیت و با عنایت به یافته
حال عین و در هلیکوپتري سطح باال در صنایع  فناورينوع 

صنایع، در راستاي ارتقاي هر چه بیشتر میزان این  تغیرم
پشتیبانی و نوسازي وري و اثربخشی سازمانی صنایع بهره

، نیاز است تا در کنار توجه به موارد متعدد هلیکوپتري ایران
رسانی میزان  بیش از پیش به موضوع بروز ساختار سازمانی،

   .گرددتوجه نیاز مدیران این سازمان مورد  هايمهارت
هاي مدیران مهارت اولویتو با توجه به بر این اساس 

جهت ، پشتیبانی و نوسازي هلیکوپتري ایرانصنایع 
 ارتقاي سطحتأثیرات  ناشی از مثبتپیامدهاي رخورداري از ب

از است ین آنان، وريبهره افزایش میزانهاي مدیران در مهارت
کاري اي ه مهبرنا ين و اجرای، تدویر در طراحیتا به موارد ز

   :گرددتوجه 
توجه به تفکیک در سطح تخصصی، مهارتی و ) الف
هاي جاري خصوص در فعالیتبه(گیري مدیران تصمیم
 ،)سازمان
  و تقویت  ریزي جامع آموزشتوجه به برنامه) ب
در مقاطع مختلف و ذکر شده در مقاله  هاي چهارگانهمهارت
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هاي آموزشمختلف   هايدوره  ریزيبرنامهاستفاده از آنهادر 
 ، )کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت(سازمانی 

هاي اجتماعی ریزي در آموزش مهارتتوجه به برنامه) پ
  ،  )فرهنگ سازمانیجو و با توجه به اثرات آن بر (

توجه به آموزش به عنوان یک استراتژي سازمانی و ) ت
 ی سازمان،ایجاد ارتباط بین آن با مفاهیم استراتژي منابع انسان

ایجاد ارتباط و هماهنگی بین سیستم مدیریت منابع ) ث
به خصوص در (ان با سیستم آموزشی مدیران مانسانی ساز

ارتقاء، جبران خدمات، ارزیابی جذب و گزینش، هاي بخش
 ،)عملکرد و سیستم انضباط

هاي مورد استفاده بین آموزشزمانی کاهش فاصله ) ج
 ي کوتاه مدت،هاخصوص در آموزش مدیران، به

هاي هایجاد شرایط بازآموزي و حفظ ارتباط بین آموز) چ
  سطوح مختلف مدیران،

با هر سابقه (توجه به رعایت آموزش تمامی مدیران ) ح
  ،)خدمتی

اهداف آموزشی ) الهام بخش(دار بودن توجه به معنی) خ
  ،)جهت حفظ انگیزه افراد در طی دوره(

دیریت عالی سازمان ایجاد نگرش مناسب آموزشی در م) د
  )نه هزینه و( گذاريعنوان یک سرمایه به آموزش بهنسبت 
هاي موجود و تعیین اي میزان مهارتارزیابی دوره) ذ

هاي مورد نیاز و تهاي موجود و مهارشکاف بین مهارت
هاي روز و تغییرات حاصله در مطلوب با توجه به پیشرفت

  .)آموزشی توجه به بازخور دوره هاي( محیط سازمانی
توجیه کلیه مدیران سازمان در خصوص اهمیت ارتقاي ) و

بعد مورد نظر در  چهارهاي آنان در ابعاد مختلف بویژه مهارت
 .این مقاله
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