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Abstract
This research has been done with regard to the field of enablers in order to develop a selfassessment model based on the general common assessment framework (CAF). This study was
developmental and applied in terms of results, descriptive in terms of purpose, and mixedmethod in terms of data collection and analysis. The statistical population of the study included
the faculty members of the management departments of Payame Noor University in the three
provinces of Guilan, Mazandaran, and Golestan in Iran, who formed the expert community of
this research. After library research, the interview method was used to collect data, and then the
confirmatory factor analysis method as well as Shannon entropy and Demetel technique were
used to analyze the quantitative data. Based on the findings, the CAF self-assessment model in
the field of enablers was developed with the three variables of social responsibility, social
capital, and professional ethics. Moreover, the ranking of enablers was done using Shannon
entropy method. These included leadership, strategy, processes, employees, social
responsibility, professional ethics, partnerships, resources, and social capital. The ranking results
and the weight of enablers were used to determine their score in the developed model.
Relationships between enablers were also obtained using the Dematel technique. Dematel
technique results showed that leadership, strategy, resources and partners, processes, social
responsibility and professional ethics enablers are the core and key enablers and should be
prioritized in the CAF model developed for the Payame-Noor University.
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جایگاه سرمایة اجتماعی ،مسئولیتپذیری اجتماعی و اخالق
حرفهای در توسعة قابلیتهای توانمندساز مدل چارچوب عمومی
ارزیابی ( )CAFبا تکنیک آنتروپی شانون و دیمتل
سید حامد هاشمی ،1مجتبی طبری ،2علی فرهادی محلی ،3علیرضا معطوفی
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت ،دانشکدة علوم انسانی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
 .2دانشیار گروه مدیریت ،دانشکدة علوم انسانی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران
 .3استادیار گروه مدیریت ،دانشکدة علوم انسانی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/08/02 :ـ تاریخ پذیرش)1399/10/06 :

چکیده
در این تحقیق ،ضمن توجه به حوزة توانمندسازها ،با هدف توسعة مدل خودارزیابی مبتنی بر رویکرد چارچوب عمومی ،ارزیابی CAF

انجام پذیرفت .این پژوهش بر اساس نتیجه توسعهای و کاربردی ،بر اساس هدف توصیفی ،و از حیث نحوة گردآوری و تحلیل دادهها
ترکیبی است .جامعة آماری پژوهش شامل اعضای هیئتعلمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور سه استان گیالن و مازندران و گلستان بود
که جامعة خبرة این تحقیق را تشکیل دادند .بعد از مطالعة کتابخانهای ،برای جمعآوری دادهها ،از روش مصاحبه استفاده شد و در ادامه
برای تحلیل دادههای کمّی روش تحلیل عاملی تأییدی و تکنیکهای آنتروپی شانون و دیمتل به کار رفت .بر اساس یافتهها ،مدل
خودارزیابی  CAFدر حوزة توانمندسازها با سه متغیر مسئولیتپذیری ،سرمایة اجتماعی ،و اخالق حرفهای توسعه یافت و رتبهبندی
توانمندسازها با روش آنتروپی شانون به ترتیب شامل رهبری ،استراتژی ،فرایندها ،کارکنان ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،اخالق حرفهای،
شراکتها ،و منابع و سرمایة اجتماعی تشخیص داده شد و نتایج رتبهبندی و وزن توانمندسازها برای تعیین امتیاز آنها در مدل
توسعهیافته به کار رفت .روابط بین توانمندسازها نیز به کمک تکنیک دیمتل به دست آمد و نتایج دیمتل نشان داد توانمندسازهای
رهبری ،استراتژی ،منابع و شرکا ،فرایندها ،مسئولیتپذیری ،و اخالق حرفهای توانمندسازهای هستهای و کلیدی هستند و باید در مدل
 CAFتوسعهیافته در پیام نور در اولویت قرار گیرند.

کلیدواژگان
آنتروپی شانون ،تکنیک دیمتل ،خودارزیابی ،رویکرد چارچوب عمومی ارزیابی ،عملکرد سازمانی.
 رایانامة نویسندة مسئولmo_tabari@yahoo.com :
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مقدمه
در تحقیق پیش رو ،ضمن توجه به مشارکت در تولید علم ،سعی شد با هدف توسعة مدلِ چارچوب
عمومی خودارزیابی ،CAF1با بسط و بازطراحی آن ،ضمن نوآوری و توجه به ابعادی که تاکنون به
آنها توجه نشده است ،این مدل بهروز شود .پدیدة عدماطمینان و متغیر امروز و نیازهای مختلف
مشتریان و محیط زیست باعث شد محققان به این فکر بیفتند که چه متغیرهایی از کانون توجه دور
ماندهاند .این تحقیق با مطالعة کتابخانهای مفاهیم ارزیابی عملکرد و  ...و مصاحبه با خبرگان این
حوزه ،که چه مؤلفههایی قابلیت ورود به این مدل را دارند ،آغاز میشود .با سنجش فراوانی
متغیرهای معرفیشده از طرف خبرگان برای محیط آموزشی دانشگاه و اتفاقنظر خبرگان ،متغیرها
انتخاب میشود و پس از استخراج شاخصهای مؤلفههای تأییدشده ،در ادامه ،با رتبهبندی مؤلفهها و
تعیین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر مدل توسعه مییابد که تاکنون سابقه نداشته
است .البته این پژوهش با شناخت مسائل روز معطوف به این زمان و مکان است و در آینده محققان
با بررسی و اجرای این مدل در محیطهای مختلف باید با شناسایی ابعاد دیگر مدل را تقویت و
بهروز کنند .باز کردن دریچههای دیگری در علم و بهاشتراکگذاری مفاهیم در جامعة علمی تا موانع
و احیاناً ایستایی سازمانها رفع و گامی رو به جلو برداشته شود از عمدة وظایف محققان است.
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود ،بهویژه در محیط
پیچیده و پویا ،نیاز مبرم به نظام خودارزیابی دارد .خودارزیابی ،که فرایندی جهت قضاوت کارآمدی
برنامههای ازپیشتعیینشده است ،به استفاده از ابزارها و الگوهای مخصوص نیاز دارد .یکی از ابزارهای
بسیار مهم برای ارزیابی عملکرد همهجانبه در بخش دولتی چارچوب ارزیابی عمومی است ،که برای
خودارزیابی سـازمانهـای عمومی و دولتی به کار میرود (.)Vakalopoulou et al 2012: 745
بیان مسئله
با وجود کاربرد گستردة مدلهای تعالی در سازمانهای امروزی ،هنوز مفهوم و ابعاد و مؤلفههای
مختلف آن بهروشنی مشخص نشده است .این موضوع در بخش دولتی بیش از سایر بخشها و در
زمینة مدیریت منابع انسانی بیش از سایر فعالیتهای محوری سازمانهای دولتی مشهود است .ابعاد
1. Self assessment model
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مدیریتی کیفیت جامع در بخش دولتی با ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش خصوصی تفاوتهای
عمدهای دارد .در بخش خصوصی ابعاد کیفیت شامل قیمت ،دوام ،قابلیت اطمینان ،تحویل بهموقع،
کارکرد ،خدمات پس از فروش ،شکل ظاهری ،شهرت ،ایمنی ،و تأثیر اجتماعی است؛ درحالیکه
ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی بسیار فراتر از طرز نگرشی است که مشتری به یک کاال
یا شیء دارد .مشتریان بخش دولتی مایلاند کارکنان بخش دولتی از دانش و توانایی الزم در ارائة
خدمات برخوردار باشند .مراجعان بخش دولتی عالقهمندند افرادی که به آنها خدمت ارائه میکنند
کار خود را بهخوبی بشناسند و بدانند که انتظار مشتری چیست و همان انتظار را برآورده کنند .با
توجه به ابعاد مدلهای یادشده میتوان سرعت در ارائة خدمات ،صحت خدمات ،زیبایی و پاکیزگی،
رفتار مناسب ،قانونمندی ،سادگی ،سهولت ،و انعطافپذیری را مهمترین شاخصهای تعالی در
سازمانهای دولتی برشمرد .چارچوب ارزیابی عمومی در پژوهش پیش رو بـه منزلة مـدل مفهـومی
خودارزیـابی عملکرد دانشگاه پیام نور استفاده شد .زیرا در مقایسه با سایر مدلهای تعالی در بخش
دولتی و عمومی ،که در ایران انجام شده است ،میتوان به جایزة ملی تعالی سازمان اشاره کرد که
مؤلفههای مدل همان مؤلفههای اصلی مدل بنیاد اروپایی است و مانند مدل پیشنهادی در این تحقیق
موارد اشتراکی نیز دارد .اما هیچگونه اولویتبندی یا ارتباطی بین مؤلفهها مشخص نکرده و برای
شناسایی یا تعریف متغیرهای بومیشده تالشی نکرده است .در مدل توسعهیافتة تحقیق (بسط مدل
اولیة تحقیق در بعد توانمندسازها) قصد بر آن بود که با امتیازبندی مؤلفههای توانمندساز مدل هم
اولویت هم ارتباط و میزان تأثیرگذاری بین متغیرهای توانمندساز مشخص شود .توانمندسازهای مدل
چارچوب عمومی ارزیابی شامل رهبری ،استراتژی ،کارکنان ،شرکا ،منابع ،و فرایندهاست و محقق در
پی آن بود تا با تقویت این بعد مدل ،با نظرخواهی از خبرگان ،قابلیتهای مدل را باال ببرد و به لحاظ
نظری برای پیشبرد این علم تالش خود را بکند .فرایند انتخاب سه متغیر بدین گونه بود که همزمان
با مطالعات نظری مصاحبة خبرگی ،به روش گلولهبرفی ،با چند تن از خبرگان انجام و هفده متغیر
قابل طرح در مدل از طرف خبرگان مطرح شد .سپس ،پرسشنامة ترکیبی (باز و بسته) طراحی شد و
متغیرهای یادشده در جمع خبرگان به روش دلفی آزمون شد .در نهایت ،سه متغیر سرمایة اجتماعی،
مسئولیتپذیری اجتماعی ،و اخالق حرفهای به مدل اضافه شد.
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متأسفانه آنچه در عمل شاهد آن هستیم این است که همة رویههای در حال اجرا در سازمان
پیام نور مبتنی بر استراتژیهایی است که از ابتدای شکلگیری این سازمان موجود بوده و
رویکردی بنیادین و اساسی ،که مبتنی بر دیدگاه نوین مدیریت باشد ،در حال اجرا نیست؛ که اگر
بازنگری اساسی در ساختار و عملکرد کلی سیستم انجام نشود ،این سازمان عالوه بر آنکه به لحاظ
رقابتی در مقایسه با سایر دانشگاهها عقب رانده میشود ،ممکن است جایگاه خویش را نیز در
جهت اعتالی آموزش و ترویج دانش از دست بدهد .بر این اساس ،این پژوهش با هدف
بازطراحی و بسط الگویی منطبق با عواملی که میتواند دانشگاه پیام نور را با دیدگاههای نوین
جهان امروز تقویت کند انجام شد .بنابراین ،سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا با بسط و
بازطراحی مدل چارچوب عمومی ارزیابی امکان ارائة الگوی مطلوب برای خودارزیابی عملکرد
سازمانی در دانشگاه پیام نور بر اساس مفاهیم نوین مدیریتی وجود دارد؟
پیشینة نظری
از مفاهیمی که در حال حاضر در بسیاری از سازمانها جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است مفاهیم کیفیت،
بهبود مستمر ،و مدلهای تعالی سازمانی است .مدلهای تعالی به سازمانها کمک میکنند ،با مقایسة وضع
موجود و مطلوب خود ،تفاوتها را شناسایی کنند و سپس بر اساس این تفاوتها (عارضهها) و بررسی
علل وقوع آنها راهحلهای بهینهسازی را تعیین و اجرا کنند (پورسلطانی و همکاران .)56 :1391
خودارزیابی فرایندی منظم و سیستماتیک و فراگیر در سطح سازمان است که میتواند همچون
آیینهای برای رهبران به آنها کمک کند تا شناخت جامع و فراگیر از سازمان خود داشته باشند .این
فرایند یک بازنگری منظم و سیستماتیک و جامع از فعالیتهای سازمان و نتایج آن بر اساس یک
مدل تعالی سازمانی است که به سازمان اجازه میدهد به طور شفاف نقاط قوت و زمینههای قابل
بهبود خود را شناسایی و برنامههایی جهت بهبود ابعاد مختلف خود تدوین کند (.)Moriones 2001

مدل چارچوب عمومی ارزیابی عملکرد

1
2

چارچوب عمومی ارزیابی عملکرد ابزاری برای مدیریت کیفیت جامع است که در آن از مدل
)1. Common Assessment Framework (CAF
)2. Total Quality Management (TQM
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تعالی بنیاد اروپا برای مدیریت کیفیت 1و مدل دانشگاه علوم اداری آلمان در اسپایر 2الهام گرفته
شده است ( .)Rickards & Ritsert 2013: 136این مدل یک ابزار خودارزیابی ساده ،بدون هزینه،
و آسان است که برای سازمانهای عمومی در سطح ملی و منطقهای و محلی قابل استفاده است و
به معرفی تکنیکهای مدیریت کیفیت در مدیریت دولتی کمک میکند ( Vakalopoulou et al

 .)2012: 745به عبارت دیگر ،چارچوب عمومی ارزیابی عملکرد چارچوبی برای ارزیابی خود
ارائه میدهد که از لحاظ مفهومی مشابه بسیاری دیگر از مدلهای اصلی مدیریت کیفیت جامع،
بهویژه مدل تعالی بنیاد اروپا ،برای مدیریت کیفیت است .اما با در نظر گرفتن تفاوت آنها با
مشاغل بخش خصوصی ،به طور خاص ،برای سازمانهای بخش دولتی طراحی شده است
(.)Rickards & Ritsert 2013: 136
این مدل چـارچوب عمـومی ارزیـابی متشکل از یک سیستم امتیازدهی است و عناصر اصلی
آن  5معیار ورودی رهبری ،افراد (کارکنان) ،سیاستها و راهبردها ،منابع و شرکا ،و فرایندها و 4
معیار خروجی نتایج مرتبط با افراد ،نتایج مرتبط با مشتریمحوری و شهروندمحوری ،نتایج مرتبط
با مسئولیت اجتماعی ،و نتایج عملکرد کلیدی ،و همچنین  20زیرمعیار ورودی و  9زیرمعیار
خروجی است .در مجموع  29معیار فرعی موضوعات اصلی را ،که باید در ارزیابی سازمان بدان
توجه شود ،مشخص میکنند (.)Kalfa & Yetim 2018: 1311
چارچوب ارزیابی عمومی یک رویکرد جامع و منسجم را اتخاذ میکند که فرایندهای کنترل
استراتژیک ،مدیریتی ،و عملیاتی را در یک مدل واحد یکپارچه میسازد و این فرایندها را به هم پیوند
میدهند ( .)Rickards & Ritsert 2013: 139چـارچوب عمـومی ارزیـابی شامل شاخصهای حقیقی
و واقعیـ تحقیق بر مبنای واقعیت و حقیقتـ و شـاخصهـای ادراکـیـ دانش فردی ،عقاید ،و تجربة
افرادـ است و فقط مقایسة صرف سازمانها با یکدیگر نیست ،بلکه بر تجارب مشـترک سازمانها و
یادگیری و نوآوری متمرکز است و عالوه بر ویژگیهای عینی و قابل سنجش همة سیستمهای سازمان
را نیز در ارزیابیها مورد توجه قرار میدهد (.)Kalfa & Yetim 2018: 1209
همانطور که آمد ،مدل چارچوب ارزیابی عملکرد  5مؤلفة توانمندساز دارد که در مدل اولیه
1. EFQM
2. Speyer
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مشخص است .توانمندسازهای مدل چارچوب عمومی ارزیابی شامل رهبری ،استراتژی ،کارکنان،
شرکا و منابع ،و فرایندهاست .خودارزیابی ابزاری است که به منظور نظارت و کنترل بر برنامههای
بهبود مستمر سازمانی و در یک روش سیستماتیک صورت میگیرد .در ارزیابی و خودارزیابیهای
اولیه ،سازمان روند بهبود را طی دورههای عملیاتی متوالی در درون خود میسنجد و در سطوح
باالتر تعالی این کار از طریق مقایسة خود با رقبای محلی ،سازمانهای الگو ،و سازمانهای تراز
اول در حرفة خود یا حرفههای مشابه در جهان صورت میدهد.
این ساختار نُهخانهای امکان ارزیابی همة اقدامات و فعالیتهای مرتبط با عملکرد سازمانهای
بخش دولتی را فراهم میکند .از پنج معیار اول برای ارزیابی عملکرد توانمندسازها ،که نشاندهندة
اقداماتی است که سازمان انجام میدهد تا به نتایج برتر دست یابد ،استفاده میشود .مدل کاف
معرف آن است که نتایج تعالیـ که از طریق رهبری ،استراتژی و برنامهریزی ،مدیریت منابع
انسانی ،شرکا و منابع ،و فرایندها به دست میآیدـ بر عملکرد سازمان ،شهروندان ،مشتریان ،و
نتایج کلیدی عملکرد تأثیر میگذارد و سازمان را از زوایای مختلف بررسی میکند و روش
کلگرایی تجزیهوتحلیل عملکرد سازمانی محسوب میشود.
توانمندسازها

نتایج

کارکنان

نتایج کارکنان
نتایج
کلیدی

نتایج مشتریان
نتایج جامعه

فرایندها،
محصوالت،
خدمات

استراتژی

شراکتها و منابع

یادگیری ونوآوری

شکل  .1مدل اولیة تحقیق

رهبری
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در ادامه تعاریف و مبانی نظری سه متغیر سرمایة اجتماعی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،و اخالق
حرفهای میآید .فرایند انتخاب سه متغیر بدین گونه بود که همزمان با مطالعات نظری مصاحبة
خبرگی ،به روش گلولهبرفی ،با چند تن از خبرگان انجام گرفت و هفده متغیر قابل طرح در مدل
از طرف خبرگان مطرح شد .سپس پرسشنامة ترکیبی (باز و بسته) طراحی شد و متغیرهای یادشده
در جمع خبرگان به روش دلفی آزمون شد و در نهایت سه متغیر سرمایة اجتماعی،
مسئولیتپذیری اجتماعی ،و اخالق حرفهای به مدل اضافه شد.
سرمایة اجتماعی
این مفهوم به طور کلی به روابط بین افراد ،اصطالحاً شبکههای اجتماعی ،و قوانین اعتماد متقابل
بین افراد اشاره میکند ( .)Fedor 2019: 65کلمن سرمایة اجتماعی را مجموعهای از منابع
ساختاری اجتماعی تعریف میکند که «دارای دو ویژگی مشترک هستند :همة آنها از برخی
جنبههای ساختار اجتماعی تشکیل شدهاند و اقدامات افرادی را که در ساختار هستند تسهیل
میکنند ».وی در ادامه میگوید« :برخالف سایر اشکال سرمایه ،سرمایة اجتماعی در ساختار روابط
بین افراد و میان افراد به وجود میآید و این نوع سرمایه نه در افراد به صورت انفرادی یافت خواهد

شد نه به واسطة وسایل فیزیکی تولید میشود .)Álvarez & Romaní 2016: 1( ».ازاینرو ،سرمایة
اجتماعی یک کاالی با مالکیت مشترک است که در مقابل سرمایة مالی یا انسانی ،که مالکیت آن
شخصی است ،قرار دارد ( .)Xu rt al 2018افراد میتوانند با استفاده از سرمایة اجتماعی خود از
طرق مختلف به مهارت و دانش سایرین دسترسی پیدا کنند (.)Areekul et al 2015: 1615
دانشگاه مطلوب دانشگاهی است که بتواند ،عالوه بر آموزش علوم و دانشهای روز دنیا و گسترش
قابلیتها و توانمندیهای دانشجویان ،باور و نگرش آنها را به توانمندیهای علمیشان توسعه دهد و
از این طریق آنان را در حل مسائل پیچیدة شغلی و تخصصی و مشکالت روزمرة زندگی یاری رساند.
این مکانیسم شناختی باعث میشود افراد از اعتمادبهنفس باال به منظور بهرهگیری از توانمندیهای
دانشگاهی خود برخوردار شوند و به ایفای نقشی سازنده و تأثیرگذار در جامعه بپردازند .ارتباطات پویا
و تعامالت آزاد علمی در سطوح باالی سرمایة اجتماعی مشخص میشود؛ درحالیکه ارتباطات ضعیف
و شکننده در سطوح پایین سرمایة اجتماعی ارزیابی میشود (.)Chinying 2006: 89
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شاخصهای مؤلفة سرمایة اجتماعی بعد از تحلیل محتوای مصاحبه و استخراج از میان
صحبتهای خبرگان توسط تحلیل عاملی تأییدی و تأیید بار عاملی به صورت نهایی درآمد که در
بخش یافتههای تحقیق آمده است.
مسئولیتپذیری اجتماعی

امروزه ،رضایت مشتری دیگر وابسته به ارائة خدمات بهموقع و سریع نیست و مشتریان به
فعالیتهای محیطی و اجتماعی سازمانهایی که با آنها در تعاملاند اهمیت زیادی میدهند .این
توضیح مقدمهای برای مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان است .مسئولیت اجتماعی،
همانطور که از عنوان آن بهوضوح قابل فهم است ،دربارة بهبود جامعه به کمک سازمانها و
شرکتهاست (.)Vishwakarma 2019: 36
عالوه بر این ،اقدامات مرتبط با مسئولیت اجتماعی یکی از راههای بهبود اعتبار شرکت نیز هست
( .)Jeffrey et al 2018: 4کمیسیون جوامع اروپایی ( )2001مسئولیت اجتماعی شرکت را «ترکیب
داوطلبانة مالحظات اجتماعی و محیطی در عملیات تجاری شرکتها و روابط آنها با گروههای
ذینفع» تعریف میکند .ذینفعان در داخل و خارج از سازمانها به طور فزاینده توجهات سازمانها
را دربارة مسائل مرتبط با تنوع نیروی کار و نحوة رفتار با کارکنان و حفاظت از محیط زیست افزایش
میدهند ( .)Zulfiqar 2019: 1منظور از مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان فرایندی است که
شرکتها به واسطة آن مسائل اجتماعی و منافع جوامع را با تعامالت تجاریشان ادغام میکنند و با
ذینفعانشان تعاملی داوطلبانه دارند و در جهت منفعترسانی به جامعه حرکت میکنند .البته،
فعالیتهای مرتبط با مسئولیتپذیری اجتماعی نوعی سرمایهگذاری بلندمدت است و نباید اقداماتی
در نظر گرفته شوند که بار مالی به سازمانها تحمیل میکنند (.)Gürlek & Düzgün 2017: 409
شاخصهای مؤلفة مسئولیتپذیری اجتماعی بعد از تحلیل محتوای مصاحبه و استخراج از میان
صحبتهای خبرگان ،با تحلیل عاملی تأییدی و تأیید بار عاملی ،نهایی شد که در بخش یافتههای
تحقیق آمده است.
اخالق حرفهای

اخالقیات را مجموعهای از اصول میدانند که اغلب در قالب یک منشور یا سیستمی شناختهشده به مثابة
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راهنمای رفتار عمل میکند .در محیطهای کاری ،افراد در ارزشها متفاوتاند و رفتارهایی انجام میدهند
که از نظر دیگران ممکن است اخالقی یا غیراخالقی باشد .در یک موقعیت ،افراد ممکن است احساس
کنند یک رفتار اخالقی است؛ درحالیکه همان رفتار در موقعیتی دیگر غیراخالقی است .مثالً هدیه دادن
به شخص قانونی است ،ولی هدیه دادن به عنوان رشوه غیرقانونی است (.)Lussier 2000: 17
اعضای هیئتعلمی در همة نظامهای آموزش عالی نقشی کلیدی و اثرگذار دارند و انتظار
جامعه از نظام آموزش عالی و اعضای هیئتعلمی این است که جوانان را برای زندگی آینده و
همة اهداف و رسالتهایی که برای دانشگاه در نظر گرفته شده است تربیت کنند .در این زمینه،
یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آموزش عالی ،اخالق حرفهای اعضای هیئتعلمی است و
شناسایی ابعاد آن اولین گام محسوب میشود (.)Farasatkhah 2008 69
شاخصهای مؤلفة اخالق حرفهای ،بعد از تحلیل محتوای مصاحبه و استخراج از میان
صحبتهای خبرگان ،با تحلیل عاملی تأییدی و تأیید بار عاملی ،به صورت نهایی درآمد که در
بخش یافتههای تحقیق آمده است.
در بخش مبانی نظری ،محقق سعی کرد بستر و مفاهیم و متغیرهای اصلی پژوهش را معرفی
کند تا شناخت کلی حاصل و دلیل انتخاب این متغیرها از سوی خبرگان به خواننده معرفی شود.
بدین دلیل تعاریف مدل تعالی ،چارچوب عمومی خودارزیابی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،سرمایة
اجتماعی ،و اخالق حرفهای را در مقاله گنجاند .در بسط و بازطراحی ،هدف این نیست که این
چارچوبها و مدلهای مختلف مورد انتقاد قرار گیرند .چون همة آنها به سهم خود ارزشافزا
هستند .با این حال مشکل آن است که همة آنها ناقص و ناکامل یا دارای راهحلهای مقطعی
هستند .آنها به سازمانها دربارة تعدادی از ابعاد عملکرد که باید اندازهگیری شوند دید میدهند و
محققان سعی میکنند با بهروزرسانی مدلها آنها را مطابق نیازهای روز آماده کنند.
با مطالعة مبانی نظری پژوهش در خصوص خودارزیابی و مؤلفهها مشخص میشود جای متغیرهای
یادشده در قسمت توانمندساز مدل خالی است و با اجرای این مدل و توجه به ابعاد مختلف
خودارزیابی خواهیم توانست هم در جهت رشد گام برداریم هم موانع موجود را برطرف کنیم.
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روش تحقیق
جامعة آماری

جامعة آماری این پژوهش را در مرحلة طراحی مدل متخصصان و خبرگان آگاه به موضوع
(اعضای هیئتعلمی گروه مدیریت دانشگاههای پیام نور استانهای گیالن ،مازندران ،و گلستان)
تشکیل دادند که با روش تمامشماری  25نفر بودند.
با توجه به اینکه روش تحقیق انتخابشده برای پژوهش حاضر از نوع تحقیق آمیخته است ،با
مطالعة کتابخانهای برای آشنایی با مفاهیم و جمعآوری مبانی نظری ،در ادامه ،فرایند انتخاب سه
متغیر بدین گونه بود که همزمان با مطالعات نظری مصاحبة خبرگی به روش گلولهبرفی با چند تن
از خبرگان انجام و هفده متغیر قابل طرح در مدل از طرف خبرگان معرفی شد .سپس ،پرسشنامة
ترکیبی (باز و بسته) طراحی و متغیرهای یادشده در جمع خبرگان به روش دلفی آزمون و در
نهایت سه متغیر سرمایة اجتماعی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،و اخالق حرفهای به مدل اضافه شد.
در ادامه پرسشنامة باز به منزلة ابزار گردآوری دادههای کیفی (سنجههای متغیرها) به کار رفت
و شاخصها از دیدگاه خبرگان استخراج شد .در ادامه با طراحی پرسشنامة بسته و آزمون تحلیل
عاملی تأییدی توسط نرمافزار  SMART PLSبه منظور تأیید ضرایب ،تست روایی و آلفای
کرونباخ ،شاخصها تأیید شدند .تحلیل عاملی تأییدی تا قبل از نرمافزار  PLSبه صورت سنتی و
به کمک نرمافزارهای نسل اول ،مانند  Lisrelو  ،Amosانجام میشد .این نرمافزارها به حجم
باالی نمونه و همچنین نرمال بودن دادهها نیاز داشتند .درحالیکه نرمافزار  PLSبدون وجود این
محدودیتها گزینة مناسبتری برای انجام دادن تحلیل عاملی تأییدی است.
در تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرمافزار  PLSهمة متغیرهای اصلی ،بدون در نظر گرفتن
جهت ،به یکدیگر متصل شدند و سپس به محاسبة مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی،AVE ،
روایی همگرا ،روایی واگرا ،و بارهای عاملی برای متغیرها پرداخته شد .در ادامه ،به منظور رتبهبندی
آزمون مدل در جامعة هدف با استفاده از روش آنتروپی شانون 1و بررسی ارتباط بین متغیرها با روش
دیمتل متغیرها رتبهبندی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها از هم مشخص شد.

1. Shannon Entropy
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یافتههای تحقیق /مصاحبة خبرگی

یکی از روشهای بسیار مناسب جهت پیدا کردن مصاحبهشوندگان در تحقیق کیفی استفاده از روش
گلولهبرفی است .در این روش ،توانایی ایجاد ارتباط نقش اساسی دارد .الزم است تمایل شرکتکنندگان
برای همکاری جلب شود .پیدا کردن نقطة شروع میتواند مهمترین رکن ورود به میدان باشد .در روش
گلولهبرفی حرکت از یک مورد به مورد دیگر با راهنماییهای همان مورد صورت میگیرد .انتخاب نمونه
بهتر است از کسانی باشد که تجربة زیادی دربارة مسئلة مورد بررسی دارند تا هم بتوانند فرایند را توضیح
دهند ،هم تجربه و احساس را ،هم معنایی را که درک کردهاند .در این پژوهش ،بعد از شناسایی خبرگان،
پرسشنامهای به صورت باز و بسته در اختیار آنها قرار گرفت و به طور هم زمان با خبرگان مصاحبه شد.

مصاحبهها تا جایی ادامه یافت که به نظر میرسید اشباع اطالعاتی صورت گرفته است .در این پژوهش،
برای شناخت متغیرهای تأثیرگذار در قسمت توانمندسازهای مدل ،ابتدا ،ضمن مصاحبة باز با خبرگان و
جمعآوری تعدادی مؤلفه ،که به نظر ایشان قابلیت ورود به مدل را داشتند ،و در مرحلة بعد با قرار دادن
این متغیرها در اختیار خبرگان و سنجش میزان فراوانی نظر موافق آنها سه متغیر مسئولیتپذیری
اجتماعی ،اخالق حرفهای ،و سرمایة اجتماعی که دارای فراوانی بیشتری بودند انتخاب شدند .در مرحلة
بعد ،به منظور استخراج سنجههای این مؤلفهها ،با مصاحبه با خبرگان و ارائة پرسشنامة باز ،سنجهها
شناسایی شدند و به منظور تأیید ضرایب با طراحی پرسشنامة بسته آزمون تحلیل عاملی به کار رفت و
شاخصهای مؤلفهها در دانشگاه شناسایی شدند.
تحلیل دادهها

در تحلیل عاملی تأییدی ،که هدف پژوهشگر تأیید ساختار عاملی ویژهای است ،دربارة تعداد
عاملها به طور آشکار فرضیهای بیان میشود و برازش ساختار عاملی مورد نظر در فرضیه با
ساختار کواریانس متغیرهای اندازهگیریشده آزمون میشود (سرمد و همکاران  268 :1383ـ
 .)269در تحلیل عاملی سؤاالتی برای ارزیابی یک شاخص یا صفت خاص طرح میشوند که
دارای یک بار عاملی مشترک باشند (داوری و همکاران .)1392
پرسشنامة بستة این تحقیق که مشتمل بر  35سؤال است با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و
نرمافزار  SMART PLSتحلیل شد .نتایج این تحلیل در ادامه میآید.
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جدول  .1بار عاملی سؤاالت به تفکیک متغیرها (متغیر اول)

متغیر

مسئولیتپذیری
اجتماعی

سنجه

سنجه

بار عاملی

هدایت تحقیقات استادان به مسائل زیستمحیطی (تجدیدپذیر)
تقویت دانشجو جهت مشارکت در تدریس سؤالمحور
تزریق دروسی که مهارت و تخصص افراد را افزایش دهد (تزریق دروس مهارتمحور)
بهروزرسانی منابع آموزشی
مستندسازی و تصویرسازی آثار مسئولیتپذیری در سازمان
آیندهنگری و نتیجهگرایی
نوآوری در آموزش
احساس تعهد به اشخاص نیازمند در جامعه
بشردوستی ،ایجاد مؤسسات عامالمنفعه
اسطورهسازی
تشخیص و تشویق تعهدات داوطلبانة (فداکاری) کارکنان در قبال جامعه
توجه به قانون
توجه به تأثیر فعالیتها بر بهداشت و سالمت جامعه
دورههای آموزشی برای کارکنان جهت کاهش اتالف منابع و زمان

n1

0/84
0/80
0/79
0/74
0/59
0/76
0/59
0/54
0/54
0/83
0/70
0/75
0/82
0/59

سنجه

سنجه

بار عاملی

توجه به زبان مشترک و فهم آن
توجه به شعار مشترک
تعهد به حفظ اسرار سازمان
بازتعریف اشتراکات افراد و توجه به اشتراکات بومی و ارزشی
راستگویی و صداقت
اعتقاد به تقدم منافع سازمان بر منافع شخص
تشویق به توزیع دانش بین واحدها
فرایندها افراد را در دسترس یکدیگر قرار دهد.
تقویت نهادهای فرهنگی جهت افزایش انسجام افراد
جو سازمانی حمایتگر
ّ
کاهش سلسلهمراتب سازمان (نزدیکی و در دسترس بودن مدیر و کارمند)
تشکیل گروهها و انجمنهای تخصصی و حرفهای
تزریق حس قوی مالکیت مشترک در سازمان (رفتار جوانمردانه)
رفتارهای اعتمادزا
افزایش روحیة انتقادپذیری
رشد آگاهیها و روابط اجتماعی افراد با حضور در اجتماعات
تعامل همکارانه
استقبال از تصمیمگیریهای جمعی و مشورت
سیاست عدمتمرکز و توجه به تفاوتها در مراکز واحدها

sh1

0/78
0/64
0/80
0/76
0/83
0/83
0/60
0/66
0/82
0/49
0/77
0/75
0/69
0/83
0/74
0/72
0/83
0/77
0/71

n2
n3
n4
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
e1
e2
e3

جدول  .2بار عاملی سؤاالت به تفکیک متغیرها (متغیر دوم)

متغیر

سرمایة
اجتماعی

sh2
sh3
sh4
sh5
sh6
s1
s2
s3
s4
s5
s6
er1
er2
er3
er4
er5
er6
er7
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جدول  .3بار عاملی سؤاالت به تفکیک متغیرها (متغیر سوم)

متغیر

اخالق
حرفهای

سنجه

سنجه

بار عاملی

ارتباط دوطرفه با دانشجو

ra1

0/83

ترویج آموزههای دینی اخالقی

ra2

0/67

رفتار فرامعیشتی

ra3

0/74

اعتمادسازی و ایجاد درک مشترک از اخالق

ra4

0/68

خودفهمی

ert1

0/68

الگوهای خودتنظیمی

ert2

0/86

تشکیل کمیتة اخالق

ert3

0/63

شاخصهای نظارتی بیطرفانة واقعگرایانه

ert4

0/82

تهیة منشور اخالقی سازمان

me1

0/61

صداقت پژوهشی

me2

0/46

آموزش حرفهای (توانمندسازی)

te1

0/63

استفاده از فرصت مطالعاتی استادان

te2

0/81

تکبعدی بودن سؤاالت سنجش و از ضریب بار عاملی برای این کار استفاده شد .بدین معنی
که هر سؤال در مجموعة سؤاالت باید با بار عاملی بزرگ فقط به یک بعد یا متغیر پنهان ارتباط
یابند .حداقل مقدار برای تأیید بار عاملی  0/4است که در صورت کمتر بودن از این مقدار باید
سؤال مربوطه حذف شود (مؤمنی .)47 :1385
مقدار آلفای محاسبهشده در پرسشنامة بسته ،که جهت استخراج شاخصهای مؤلفهها بود ،برای
مؤلفة اول (مسئولیتپذیری اجتماعی)  92درصد مؤلفة بعدی (سرمایة اجتماعی)  96درصد ،و
مؤلفة سوم (اخالق حرفهای)  91درصد بود که نشاندهندة قابلیت اعتماد باالی پرسشنامة
طراحیشده است .همچنین ،آلفای کرونباخ به تفکیک ابعاد مدل پژوهش محاسبه شد.
جدول  .4آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی AVE ،مؤلفههای پژوهش

متغیر

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

مسئولیتپذیری اجتماعی

0/92

0/93

0/51

اخالق حرفهای

0/91

0/92

0/51

سرمایة اجتماعی

0/96

0/95

0/55
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روایی همگرا یک سنجة کمّی است که میزان همبستگی درونی و همسویی گویههای سنجش
یک مقوله را نشان میدهد .مفهوم روایی پرسشنامه به این سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری
تا چه حد خصیصة مورد نظر را میسنجد .پایایی پرسشنامه با این موضوع سروکار دارد که ابزار
اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد .به عبارت دیگر
همبستگی میان یک مجموعه از نمرهها و مجموعة دیگری از نمرهها در یک آزمون معادل که به
صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است .روشهای متعددی برای محاسبة روایی
وجود دارد که روایی همگرا یکی از آنهاست .هرگاه یک سازه (متغیر پنهان) بر اساس چند گویه
(متغیر مشاهدهپذیر) اندازهگیری شود همبستگی بین گویههای آن به وسیلة روایی همگرا قابل
بررسی است .اگر همبستگی بین بارهای عاملی گویهها باال باشد ،پرسشنامه دارای روایی
همگراست .این همبستگی برای اطمینان از اینکه آزمون آنچه را که باید سنجیده شود میسنجد
ضروری است .برای روایی همگرا باید میانگین واریانس استخراجشده ) (AVEمحاسبه شود.

روایی همگرا زمانی وجود دارد که پایایی ترکیبی از  0/7بزرگتر باشد .همچنین پایایی ترکیبی باید
از  AVEبزرگتر باشد .در این صورت هر شرط روایی همگرا وجود خواهد داشت.

جدول  .5ماتریس روایی واگرا (فورنلـ الرکر)
2

ردیف

متغیر

1

1

اخالق حرفهای

0/71

2

سرمایة اجتماعی

-0/40

0/74

3

مسئولیتپذیری اجتماعی

0/40

-0/17

3

0/71

روایی واگرا نشان میدهد چقدر سؤاالت یک عامل با سؤاالت سایر عوامل تفاوت دارند .این
معیار یکی از معیارهای اصلی برازش مدلهای اندازهگیری در روش  PLSاست و بر اساس
بارهای عاملی مربوط به گویههای هر سازه تعیین میشود .روایی واگرا بر همبستگی پایین
سنجههای یک متغیر پنهان با یک متغیر غیرمرتبط با آن (از نظر پژوهشگر) اشاره دارد .معیار
پیشنهادی برای بررسی روایی واگرا روش فورنل و الرکر است .روایی واگرای مدل میزان ارتباط

جایگاه سرمایة اجتماعی ،مسئولیتپذیری اجتماعی و اخالق حرفهای در ...
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یک سازه با شاخصهایش را در مقایسة رابطة آن سازه با سایر سازهها نشان میدهد .قابل قبول
بودن این روایی حاکی از آن است که یک سازه در مدل در تعامل بیشتری با شاخصهای خود
است تا با سازههای دیگر .در روایی واگرا فقط متغیرهای مرتبة اول وارد میشوند .در جدول 5
ماتریس واگرای فورنل و الرکر ارائه شده است .با توجه به بیشتر بودن مقادیر روی قطر اصلی
میتوان گفت روایی واگرای سازه نیز در وضعیت مناسب قرار دارد.

شکل  .2مقادیر بار عاملی سنجههای پژوهش توسط نرمافزار SMART PLS

در مرحلة دوم ،با دریافت اهمیت هر شاخص نسبت به بقیة شاخصها و با نظرخواهی از
بیست و پنج نفر خبره ،از طریق پرسشنامة طراحیشده ،دادههای آن به روش آنتروپی شانون تحلیل
شدند که نتایج آن در ادامه میآید:
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جدول  .6محاسبة ارزش شاخصها و رتبهبندی آنها با استفاده از روش آنتروپی شانون

وزن کلی متغیرها (نهایی)
نتایج (تقریبی)

ضربدر مقدار کل امتیاز

رتبه

توانمندسازها

وزن
(اهمیت نسبی)

نام مؤلفه

120

0/2413500

1

0/2413

رهبری

80

0/1597500

2

0/1597

استراتژی

69

0/1378500

3

0/1378

فرایندها

66

0/1321500

4

0/1321

کارکنان

52

0/1030500

5

0/1030

مسئولیتپذیری اجتماعی

50

0/0989500

6

0/0989

اخالق حرفهای

40

0/0817500

7

0/0817

شراکتها و منابع

23

0/0452500

8

0/0452

سرمایة اجتماعی

رویکرد دیمتل

دیمتل 1برای یافتن و حل مسائل پیچیده استفاده میشود .این متدولوژی بر اساس تمرکز بر مشخصهها
و ویژگیهای عینی میتواند روابط بین معیارها و متغیرها را شناسایی کند .در رویکرد دیمتل ،شش گام
اصلی وجود دارد .1 :ساخت ماتریس نظرسنجی از پاسخدهندگان؛  .2ساخت ماتریس تصمیمگیری
اولیه؛  .3محاسبة ماتریس اثر اولیه؛  .4استخراج ماتریس کامل اثر مستقیم و غیرمستقیم؛  .5تعیین ارزش
آستانه و به دست آوردن نقشة ارتباطـ اثر؛  .6تحلیل (آذر و همکاران .)1392
تجزیهوتحلیل دادهها با رویکرد دیمتل
ساخت ماتریس نظرسنجی از خبرگان

در این تحقیق ،با بررسی پیشینة تحقیق و انجام دادن آزمون تحلیل عاملی ،در مدل ،caf
توانمندسازهای تأییدشده (هشت مورد توانمندساز) عبارتاند از :رهبری ،استراتژی ،کارکنان ،منابع
و شرکا ،فرایندها ،مسئولیتپذیری ،اخالق حرفهای ،و سرمایة اجتماعی.
به منظور نشان دادن تأثیری که این توانمندسازها بر یکدیگر دارند از بیست و پنج نفر از
خبرگان و اعضای هیئتعلمی دانشگاه پیام نور استانهای شمالی کشور خواسته شد تأثیر این
)1. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL
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توانمندسازها بر یکدیگر را بیان کنند .بعد از دریافت نظر آنها (در نظر آنها عدد صفر
نشاندهندة عدمتأثیر ،عدد یک نشاندهندة تأثیر کم ،عدد دو نشاندهندة تأثیر متوسط ،عدد سه
نشاندهندة تأثیر زیاد ،عدد چهار نشاندهندة تأثیر خیلی زیاد است) ،ماتریس متوسط اثر یا ماتریس
تصمیمگیری اولیه به دست آمد.
ساخت ماتریس تصمیمگیری اولیه یا ماتریس متوسط اثر
بر اساس نتایج گام قبلی ،گام بعدی ساخت ماتریس تصمیمگیری اولیه یا ماتریس متوسط اثر )(A

است .ماتریس متوسط اثر ) (Aکه میانگین حسابی نظر بیست و پنج خبره است به شرح جدول 7
میآید.

مجموع

منابع و شرکا

سرمایة اجتماعی

فرایندها

15/8

0

2/6

2/6

2/7

13/4

3/1

1/7

1/9

0

3/1

14

2/7

2/6

0

1/7

2/7

8

1

0

2/3

0/7

1

15/6

استراتژی

7/6

1

0

2/1

0/7

کارکنان

14

2/7

2/6

0

1/7

مسئولیتپذیری

14/3

3

2/1

1/9

./3

رهبری

اخالق حرفهای

جدول  .7ماتریس متوسط اثر

3

2/1

1/9

0

2/7

2/6

0

1/7

1

0

2/1

0/7

0

2/6

2/6

2/7

1/7

1/9

0

اخالق حرفهای

2/6

0

1/7

فرایندها

0

2/3

0/7

سرمایة اجتماعی

رهبری
مسئولیتپذیری
کارکنان
استراتژی

میانگین حسابی نظرات ده نفر
(ماتریس متوسط اثر)

0

2/6

2/6

2/6

0

2/6

2/6

2/6

منابع و شرکا

13/5

14/2

13/4

10/4

13/5

14/2

13/4

10/1

مجموع

تشکیل ماتریس اثر اولیه

در این مرحله ،ماتریس اثر اولیه ) (Dرا محاسبه میکنیم .این ماتریس از طریق نرمالیزه کردن
ماتریس مرحلة قبل به دست میآید .برای محاسبة این ماتریس از رابطة  1استفاده میشود:
()1

s 0, I, j  1,2,3,n

بنابراین ،مقدار  Sبدین صورت محاسبه میشود:

dij   s a ij 
n*n
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S= min {1/max{10.1, 13.4, 14.2, 13.5, 10.4, 13.4, 14.2, 13.5}, 1/max{ 14.3, 14,
7.6, 15.8, 13.4, 14.8, 15.6}}=1/15.8 = 0.0632
در نهایت ،ماتریس اثر اولیه ( )Dبه صورت جدول  8به دست آمد.

منابع و شرکا

سرمایة اجتماعی

فرایندها

اخالق حرفهای

استراتژی

کارکنان

مسئولیتپذیری

رهبری

جدول  .8ماتریس اثر اولیه

0/1896

0/13272

0/12008

0/01896

0/1896

0/13272

0/12008

0

رهبری

0/17064

0/16432

0

0/10744

0/17064

0/16432

0

0/10744

مسئولیتپذیری

0/0632

0

0/13272

0/04424

0/0632

0

0/13272

0/04424

کارکنان

0

0/16432

0/16432

0/17064

0

0/16432

0/16432

0/17064

استراتژی

0/19592

0/10744

0/12008

0

0/19592

0/10744

0/12008

0

اخالق حرفهای

0/17064

0/16432

0

0/10744

0/17064

0/16432

0

0/10744

فرایندها

0/0632

0

0/14536

0/04424

0/0632

0

0/14536

0/04424

سرمایة اجتماعی

0

0/16432

0/16432

0/16432

0

0/16432

0/16432

0/16432

منابع و شرکا

ماتریس اثر اولیه ()D

تشکیل ماتریس اثر مستقیم و غیرمستقیم یا ماتریس اثر کل

در این مرحله ،ماتریس اثر مستقیم و غیرمستقیم یا ماتریس اثر کل ) (Tرا به دست میآوریم .این
ماتریس با استفاده از رابطة  2به دست میآید.
1

()2

T  D  I  D

در نهایت ،ماتریس اثر مستقیم و غیرمستقیم یا ماتریس اثر کل ) (Tبه صورت جدول  9به
دست آمد.
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rj

منابع و شرکا

سرمایة اجتماعی

فرایندها

اخالق حرفهای

استراتژی

کارکنان

مسئولیتپذیری

رهبری

جدول  .9ماتریس اثر مستقیم و غیرمستقیم یا ماتریس اثر کل

4/5991

0/6375

0/6409

0/6072

0/4273

0/6374

0/6409

0/6072

0/4007

رهبری

4/3959

0/6003

0/6357

0/4879

0/4785

0/6003

0/6357

0/4879

0/4996

مسئولیتپذیری

2/6558

0/3444

0/3101

0/3982

0/2778

0/3444

0/3101

0/3982

0/2726

کارکنان

4/8712

0/5277

0/689

0/6629

0/5612

0/5277

0/689

0/6629

0/5508

استراتژی

4/1914

0/6017

0/5718

0/5597

0/3731

0/5853

0/5718

0/5599

0/3681

اخالق حرفهای

4/3959

0/6003

0/6357

0/4879

0/4785

0/6003

0/6357

0/4879

0/4996

فرایندها

2/7024

0/3596

0/3262

0/4232

0/2899

0/3596

0/2362

0/4232

0/2845

سرمایة اجتماعی

4/8018

0/5198

0/6812

0/6553

0/5497

0/5198

0/6812

0/6553

0/5395

منابع و شرکا

4/1913

4/4906

4/2823

3/436

4/1748

4/4006

4/2825

3/3554

Dj

ماتریس اثر کل ()T

بر اساس این ماتریس ،میتوان گفت میزان کل تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم توانمندساز
رهبری برابر با  4/5991و میزان تأثیرپذیری آن برابر با  3/3554است .حال ،میتوان شدت
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این معیارها را محاسبه کرد .جدول  ،10میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
هر یک از توانمندسازها را نشان میدهد.
جدول  .10شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری توانمندسازها
rj- dj

rj + dj

نام معیار

1/2437

7/9545

رهبری

0/1134

7/6784

مسئولیتپذیری

-1/7448

2/9284

کارکنان

0/6964

9/046

استراتژی

0/7554

7/6274

اخالق حرفهای

0/1136

8/6752

فرایندها

-1/7882

7/193

سرمایة اجتماعی

0/6105

8/9931

منابع و شرکا

شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری

بر اساس جدول  ،10میتوان گفت شدت اثر توانمندساز رهبری برابر با  7/9545و شدت اثر
توانمندساز کارکنان برابر با  2/9284است .همچنین ،چون  rj- djتوانمندساز رهبری مثبت است،
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میتوان گفت توانمندساز رهبری بر سایر توانمندسازها اثر میگذارد و چون  rj- djکارکنان منفی
است ،میتوان گفت توانمندساز کارکنان از سایر توانمندسازها تأثیر میپذیرد.
تعیین ارزش آستانه و ترسیم نقشة ارتباط اثر یا نمودار IRM

برای درک بهتر اثر توانمندسازها بر یکدیگر نمودار  IRMترسیم میشود .بدین منظور مقدار حد
آستانه مشخص میشود تا روابط با آثار کم را فیلتر کند .به عبارت دیگر ،فقط آثاری نمایش داده
شود که مقدار آنها در ماتریس  Tاز حد آستانه بیشتر باشد .در اینجا مقدار آستانه با نظرخواهی از
خبرگان  0/6تعیین شده است .در جدول  ،11که همان ماتریس  Tاست ،آثار بیشتر از حد آستانه
مشخص شده است.
جدول  .11تعیین آثار بیشتر از حد آستانه در ماتریس اثر کل
منابع و
شرکا

سرمایة اجتماعی

فرایندها

اخالق حرفهای

استراتژی

کارکنان

مسئولیتپذیری

رهبری

0/6375

0/6409

0/6072

0/4273

0/6374

0/6409

0/6072

0/4007

رهبری

0/6003

0/6357

0/4879

0/4785

0/6003

0/6357

0/4879

0/4696

مسئولیتپذیری

0/3444

0/3101

0/3982

0/2778

0/3444

0/3101

0/3982

0/2726

کارکنان

0/5277

0/689

0/6629

0/5612

0/5277

0/689

0/6629

0/5508

استراتژی

0/6017

0/5718

0/5597

0/3731

0/5853

0/5718

0/5599

0/3681

اخالق حرفهای

0/6003

0/6357

0/4879

0/4785

0/6003

0/6357

0/4879

0/4696

فرایندها

0/3596

0/3262

0/4232

0/2899

0/3596

0/2362

0/4232

0/2845

سرمایة اجتماعی

0/5198

0/6812

0/6553

0/5497

0/5198

0/6812

0/6553

0/5395

منابع و شرکا

برای تحلیل میتوان گفت:
 توانمندساز رهبری توانمندسازی است که بر همة توانمندسازهای دیگر ،جز توانمندساز اخالق
حرفهای ،تأثیرگذار است و از هیچیک از توانمندسازهای دیگر تأثیر نمیپذیرد و طبق جدول
شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،چون  rj+ dj =7.9545و  rj- dj=1.2437است ،میتوان گفت
توانمندساز رهبری یک توانمندساز هستهای است و در اولویت قرار میگیرد.
 توانمندساز مسئولیتپذیری توانمندسازی است که بر توانمندسازهای کارکنان ،استراتژی،
سرمایة اجتماعی ،و منابع و شرکا تأثیرگذار است و از توانمندسازهای رهبری ،استراتژی ،و
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منابع و شرکا تأثیر میپذیرد .از طرف دیگر طبق جدول شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری،
چون  rj+ dj =8.6784و  rj- dj=0.1134است ،میتوان گفت توانمندساز مسئولیتپذیری
نیز یک توانمندساز هستهای است و باید در اولویت قرار گیرد.
 توانمندساز کارکنان توانمندسازی است که بر هیچ توانمندساز دیگری تأثیرگذار نیست و از
همة توانمندسازها ،به جز اخالق حرفهای و سرمایة اجتماعی ،تأثیر میپذیرد و از طرفی طبق
جدول شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،چون  rj+ dj =2.9284و rj- dj=-1.7448است،
میتوان گفت توانمندساز کارکنان یک توانمندساز غیرهستهای و غیراولویتدار است.
 توانمندساز استراتژی توانمندسازی است که بر توانمندسازهای کارکنان ،مسئولیتپذیری،
سرمایة اجتماعی ،و فرایندها تأثیرگذار است و از توانمندسازهای رهبری ،مسئولیتپذیری،
و فرایندها تأثیر میپذیرد و از طرفی طبق جدول شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،چون
 rj+ dj =9.046و  rj- dj=0.6964است ،میتوان گفت توانمندساز استراتژی نیز یک
توانمندساز هستهای است و باید در اولویت قرار گیرد.
 توانمندساز اخالق حرفهای توانمندسازی است که بر توانمندسازهای منابع و شرکا
تأثیرگذار است و از هیچیک از توانمندسازهای دیگر تأثیر نمیپذیرد و از طرفی طبق
جدول شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،چون  rj+ dj =7.6274و  rj- dj=0.7554است،
میتوان گفت توانمندساز اخالق حرفهای نیز یک توانمندساز هستهای است و باید در
اولویت قرار گیرد.
 توانمندساز فرایندها توانمندسازی است که فقط بر توانمندساز کارکنان ،استراتژی ،سرمایة
اجتماعی ،و منابع و شرکا تأثیرگذار است و از توانمندسازهای رهبری ،استراتژی ،و منابع و
شرکا تأثیر میپذیرد و از طرفی ،طبق جدول شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،چون
 rj+ dj =8.6782و  rj- dj=0.1136است ،میتوان گفت توانمندساز فرایندها نیز یک
توانمندساز هستهای است و باید در اولویت قرار گیرد.
 توانمندساز سرمایة اجتماعی توانمندسازی است که بر هیچ توانمندساز دیگری تأثیرگذار
نیست و از توانمندسازهای رهبری ،مسئولیتپذیری ،استراتژی ،فرایندها ،و منابع و شرکا
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تأثیر میپذیرد و از طرفی طبق جدول شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،چون rj+ =7.193

 djو  rj- dj=--1.7882است ،میتوان گفت توانمندساز سرمایه اجتماعی یک توانمندساز
غیرهستهای و غیراولویتدار است.
 توانمندساز منابع و شرکا توانمندسازی است که فقط بر توانمندساز کارکنان ،مسئولیتپذیری،
سرمایة اجتماعی ،و فرایندها تأثیرگذار است و از توانمندسازهای رهبری ،مسئولیتپذیری،
اخالق حرفهای ،و فرایندها تأثیر میپذیرد و از طرفی طبق جدول شدت تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری ،چون  rj+ dj =8.9931و  rj- dj=0.6105است ،پس میتوان گفت توانمندساز
منابع و شرکا نیز یک توانمندساز هستهای است و باید در اولویت قرار گیرد.
در پایان ضمن موافقت خبرگان با تقویت بعد توانمندسازهای مدل خودارزیابی عملکرد و
تأیید ضرایب سنجهها و همچنین رتبهبندی و سنجش تأثیر مؤلفهها بر یکدیگر مدل به صورت
شکل  2ارائه شد.
توانمندسازها

نتایج

کارکنان

نتایج کارکنان

نتایج

نتایج مشتریان

کلیدی
نتایج جامعه

فرایندها،

استراتژی

محصوالت،
خدمات

مسئولیتپذیری

رهبری

شراکتها و منابع

اخالق حرفهای

اجتماعی
یادگیری و نوآوری

شکل  .2مدل نهایی بعد از رتبهبندی و اوزان متغیرها

سرمایة
اجتماعی
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نتیجه و پیشنهاد
مدل خودارزیابی  CAFدر حوزة توانمندسازها در این تحقیق با سه متغیر مسئولیتپذیری ،سرمایة
اجتماعی ،و اخالق حرفهای توسعه یافت و رتبهبندی توانمندسازها با روش آنتروپی شانون به
ترتیب شامل رهبری ،استراتژی ،فرایندها ،کارکنان ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،اخالق حرفهای،
شراکتها و منابع ،و سرمایة اجتماعی تشخیص داده شد .از نتایج رتبهبندی و وزن توانمندسازها
برای تعیین امتیاز آنها در مدل توسعهیافته استفاده شد .روابط بین توانمندسازها نیز به کمک
تکنیک دیمتل به دست آمد و نتایج نشان داد توانمندسازهای رهبری ،استراتژی ،منابع و شرکا،
فرایندها ،مسئولیتپذیری ،و اخالق حرفهای توانمندسازهای هستهای و کلیدیاند و باید در مدل
 CAFتوسعهیافته در پیام نور در اولویت قرار گیرند .یافتههای پژوهش نشان داد سرمایة اجتماعی،
مسئولیت اجتماعی ،و اخالق حرفهای عالوه بر سایر توانمندسازها میتوانند در خودارزیابی
دانشگاه استفاده شوند.
آنچه میتوان از خروجی این پژوهش استنباط کرد این است که مسئولیتپذیری در قبال محیط
زیست و محیط داخلی ،توجه به اخالق حرفهای که گویا امروزه با توجه به مواردی همچون
کپیبرداری و عدمرعایت موازین علمی از سوی افراد ذینفع مشاهده میشود ،و همچنین توجه به
سرمایة اجتماعی به منزلة اصل انسجام افراد در توجه به روابط ،ساختار ،و  ...شایان توجه است و
عدمتوجه به موارد یادشده که به مدل اضافه شده است و سایر متغیرها که در شکل ابتدایی بوده
است موجب عدم دستیابی به اهداف و گمراهی سازمان از اهدافش میشود.
راهبردهای پیشنهادی
با توجه به نتایج رتبهبندی توانمندسازها و با توجه به اینکه توانمندسازهای رهبری ،کارکنان،
مسئولیتپذیری دارای رتبه و وزن باالتری در مدل خودارزیابیاند ،پیشنهاد میشود دانشگاه پیام
نور به این توانمندسازها توجه و برای آنها برنامهریزی و سرمایهگذاری جدّی کند .همچنین ،با
توجه به نتیجة تحلیل روبط بین توانمندسازها از جهت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از یکدیگر با
تکنیک دیمتل ،به جز دو توانمندساز کارکنان و سرمایة اجتماعی ،که غیرهستهای و
غیراولویتدارند ،بقیة توانمندسازها هستهای و اولویتدارند .بنابراین ،پیشنهاد میشود
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توانمندسازهای رهبری ،مسئولیتپذیری ،استراتژی ،اخالق حرفهای ،فرایندها ،و منابع و شرکاـ که
هستهای و اولویتدارندـ در اولویت توجه دانشگاه پیام نور در زمینة خودارزیابی قرار گیرند.
همچنین از بین این شش توانمندساز هستهای و اولویتدار ،توانمندسازهای رهبری و اخالق
حرفهای ،که از اولویت مضاعف برخوردارند و به عبارت دیگر توانمندسازهای کلیدی به شمار
میروند ،باید در برنامهریزیهای خودارزیابی در دانشگاه پیام نور دارای جایگاه ویژه باشند.
توجه آموزش عالی در بعد ساختاری و محتوایی به مؤلفههایی که باعث افزایش توانمندی
اینگونه مؤسسات در اثرگذاری و تحقق اهداف خواهد شد و نیز توجه به ارزشهای روز جامعه
و محیط نه فقط در بعد سختافزاری که در بعد نرمافزاری نیز راهگشا خواهد بود و باعث خواهد
شد سازمان در محیط پرتالطم و رقابتی امروز دوام آورد و کمترین آسیب را ببیند .همچنین با
تعیین خطمشیها ،مأموریت ،و اهداف خود بر اساس مؤلفههای زمینهساز بهبود مستمر خدمات
مطلوب باعث خواهد شد ضمن توجه به نیازهای محیطی قابلیت مرتفع کردن نیازهای جامعه را
نیز داشته باشد.
با توجه به اینکه مدل حاضر ،برخالف مدلهای تجاری به صورت عمومی و برخالف
محیطهای با تمرکز بر کسبوکار ،در یک محیط آموزشی تحقیق شده است ،به مؤلفههایی توجه
شده که افزایش اثربخشی یک مؤسسة آموزش عالی را مد نظر قرار داده و این مؤلفهها باعث بهبود
سیستم و همسویی با نیازهای امروز بشر است.
ارزیابی عملکرد دانشگاهها به عنوان نهاد تولید علم با وزندهی مناسب به شاخصهای
عملکردی باعث اندازهگیری میزان تحقق سطح مطلوب عملکردی و احیاناً در صورت فاصله از
اهداف درنظرگرفتهشده باعث گرفتن بازخور و بازگشت به راه اصلی میشود.
امروزه توجه به سبکهای نوین رهبری سازمانی در محیطهای آموزشی مطابق با نیاز روز و
مطالعه و بررسی دانشگاههای بزرگ و الگوگیری از آنها اهمیت دارد و همچنین با توجه به این
نکته که رهبری بر همة مؤلفههای دیگر و توانمندسازهای مدل تأثیر میگذارد و از هیچیک تأثیر
نمیپذیرد باید برای تقویت توانمندساز رهبری در دانشگاه اهتمام جدی کرد.
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همچنین باید به استراتژیها و برنامهریزی در زمینة اجرای فرایندها در دانشگاه توجه کرد .بر
اساس استراتژیهای سازمانی است که برنامهریزی در خصوص نحوة جذب ،آموزش ،و
بهکارگیری نیروی کار صورت میپذیرد.
در بعد مسئولیتپذیری ورود مفاهیم این بعد به محتوای آموزشی و پژوهشی (تحقیق) باعث
خواهد شد ،ضمن تربیت متخصص و ترغیب دانشجویان به برقراری ارتباط دوسویه با جامعه،
آیندهنگری با ارتقای سطح آگاهی جامعه از مخاطرات زیستمحیطی و متعهد کردن کارکنان به
کاهش اتالف منابع داخل سازمان و بهداشت و سالمت روان افرادی که در محیط بیرونی سازمان
هستند (نوعدوستی) صورت پذیرد و دانشگاه بتواند با توجه به این نکات و تولید علم باعث
ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه شود.
در تقویت بعد سرمایة اجتماعی باید بدانیم این مؤلفه از رهبری ،مسئولیتپذیری ،استراتژی ،و
فرایندها تأثیر میپذیرد .پس عنایت ویژه به این مفاهیم باید در دستور کار قرار بگیرد .داشتن
روابط شبکهای امکان دسترسی به دانش همکاران را فراهم میسازد و این مهم از طریق تأثیر بر
میزان تماس یا قابلیت دسترسی اعضای شبکه به یکدیگر به صورت تعاملی باعث انعطافپذیری
و سهولت تبادل اطالعات میشوند که این کار مستلزم داشتن اشتراکات بین کارکنان و اعضای
علمی است .داشتن هدفهای مشترک ،میزان درک و دیدگاه مشترک اعضای هیئتعلمی به اهداف
سازمان ،تقدم اهداف سازمان بر اهداف فردی ،تزریق حس مالکیت مشترک و فرهنگ مشترک
دربردارندة میزان هنجارهای رفتاری مشترک در میان اعضاست که از مصادیق سرمایة اجتماعی و
باعث اعتماد متقابل است.
پس میتوان ضمن تقویت روحیة اخالقمداری در پژوهش و در همة فعالیتها و ارکان
دانشگاه به تقویت و بهبود اخالق حرفهای در دانشگاه کمک کرد .البته این مهم با ایجاد منشورهای
اخالقی در سازمان ،قدردانی از افراد اخالقمدار ،برگزاری جلسات منظم ،با تقویت بعد توانمندساز
اخالق حرفهای ،در مدل پیشنهادی محقق میشود.
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در همین خصوص ،رفع موانع فرهنگی و دریافت پیامدهای مثبت ضرورت دارد .حرکت به
سوی نگاه انسانی ،ارزش نهادن به سنجش کیفیت ،و اصالح نگاه کمّیگرایانه از دیگر الزاماتی
است که میتواند موانع ایجادشده را کاهش دهد.
نگرش خدمترسانی به جامعه زمینهای برای فعالیتهای کسانی است که چه در نقش
هیئتعلمی چه مجریان قوانین در جامعه خود را متعهد میبینند و نکتة جالب آن است که در راه
خدمترسانی اعضای هیئتعلمی و کارکنان دانشگاه چشمداشتی از کسی ندارند و فقط همراهی
دانشگاه و مدیریت دانشگاه آنان را راضی نگه میدارد.
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