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 Purpose: The aim of this study was to present a management skills model 

based on Houshin Connery technique with emphasis on the role of 

organizational adaptability. 

Materials and Methods: The research method was a combination of 

exploratory (qualitative-quantitative) mixed research design. The 

statistical population of the study in the qualitative section included 

(university experts, faculty members and university officials) to agree on 

the Delphi method. The sample size in the qualitative section was 

determined to be 17 by considering the saturation law. In a small part, the 

statistical population included members of the faculty of Islamic Azad 

universities in Mazandaran province. In the quantitative section, the 

sample size was 274 people. The sampling method in the quantitative part 

was multi-stage cluster random method. The method of data collection 

was library method and measurement tools in the qualitative part of the 

interview were semi-structured and in the quantitative part included a 

researcher-made questionnaire, whose questions were taken from the data 

obtained from the interview. The validity of the present research 

questionnaire was determined by two methods: 1. formal and 2. content. 

In the formal method, the questionnaire was provided to a group of experts 

and in the content method, calculations related to AVE and CR 

coefficients related to the validity of the questionnaire items were 

approved. . The reliability coefficient was confirmed using Cronbach's 

alpha test. In order to analyze the data in the qualitative part of the Delphi 

technique and in the quantitative part of the structural equation modeling 

method, SPSS and AMOS software have been used. Findings showed that 

55% of management skills in open universities of Mazandaran province 

to the dimensions and components of Houshin Connery which includes 

four dimensions (1. Supplier relationships, 2. Process improvement, 3. 

Quality measurement 4. Modeling) with emphasis on the role of 

organizational adaptability. It consists of three dimensions (1. 

organizational compatibility, 2. organizational value, 3. organizational 

competition), is dependent. These dimensions can be managerial skills in 

the free universities of Mazandaran province, which have six dimensions 

as follows: 1 (1. technical, 2. human, 3. perceptual, 4. communicative, 5. 

teamwork skills, 6. innovative skills). . Explain and predict. 

Findings: According to the obtained results, it was suggested that the 

Islamic Azad universities of Mazandaran province act step by step and 

gradually according to a long-term strategic roadmap and strategic plan in 

order to achieve these categories and formulate a plan in order to 

implement it. Operation is necessary. Having a paradigmatic approach 

with a local and regional perspective also helps to achieve it. 

Conclusion: The management skills approach has received a lot of 

attention from organizations today, because it promotes the growth of 

people in the organization and makes it easier to achieve goals. 
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 و همکاران   یتیهدا یعل 199

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 کیبر تکن یمبتن یتیریمد یهاارائه مدل مهارت

 یسازمان یریپذبر نقش انطباق دیبا تأک یکانر نیهوش

 استان مازندران یآزاد اسالم یهادر  دانشگاه

 
 1یتیهدا یعل

دانشگاه  ،یواحد سار ،یآموزش تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو
 .رانیا ،یسار ،یآزاد اسالم

 *2یهمدان انیصفار دیسع
دانشگاه آزاد  ،یواحد سار ،یآموزش تیریگروه مد ار،یاستاد
 .مسئول( سندهی)نو رانیا ،یسار ،یاسالم

 3ییتقوا میمر
دانشگاه آزاد  ،یواحد سار  ،یآموزش تیریگروه مد ار،یاستاد
 .رانیا ،یسار ،یاسالم

 
 دهیچک

 یمبتن یتیریمد یها: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل مهارتهدف
 یسازمان یریپذبر نقش انطباق دیبا تأک یکانر نیهوش کیبر تکن

 .بود
 ختهیآم قیاز نوع طرح تحق یبیروش پژوهش ترک و روش ها: مواد

 یفیپژوهش در بخش ک ی( بود. جامعه آماریکم -یفی)ک یاکتشاف
( یدانشگاه نیو مسئول یعلمئتیه یاعضا ،یشامل )خبرگان دانشگاه

 یفیبودند،  حجم نمونه  در بخش ک یجهت اتفاق نظر در روش دلف
خش شد. و در ب نیینفر تع 17تعداد  هبا در نظر گرفتن قانون اشباع ب

آزاد  یهادانشگاه یعلمئتیه یشامل اعضا یجامعه آمار یکم
 274حجم نمونه به تعداد  یاستان مازندران بود. در بخش کم یاسالم
 یبه روش تصادف یدر بخش کم یریگشد. روش نمونه نیینفرتع

 روشاطالعات به  یآوربود. روش جمع یاچندمرحله یاخوشه
 مهیمصاحبه ن یفیدر بخش ک یریگو ابزار اندازه ،یاکتابخانه
شامل پرسشنامه محقق ساخته، که  یو در بخش کم افتهیساختار

 ییروا نییحاصل از مصاحبه بود. تع یهاسؤاالت آن برگرفته از داده
انجام   یی. محتوا2و  ی. صور1حاضر به دو روش  قیپرسشنامه تحق

از خبرگان قرار  یگروه اریاخت درپرسشنامه  یشد، در روش صور
 و AVE بیمحاسبات مربوط به ضرا ییگرفت و در روش محتوا

CR قرار گرفت دییپرسشنامه مورد تا یها هیگو ییمربوط به روا .
قرار  دییبا استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تا ییایپا بیضر

 کیکناز ت یفیک بخش در هاداده لیو تحل هیگرفت.  به منظور تجز
یابی معادالت ساختاری از از روش مدل یو در بخش کم یدلف
نشان   هاافتهیاست.  استفاده شده AMOS و SPSS یافزارهانرم

آزاد استان  یهادر دانشگاه یتیریمد یهادرصد مهارت 55داد که 
که شامل چهار بعد  یکانر نیهوش یهامازندران به ابعاد و مولفه

. 4 تیفیک یریگاندازه. 3 ند،ی. بهبود فرآ2 ، کنندهنی. روابط تأم1)
که شامل سه  یسازمان یریپذبر نقش  انطباق دی( با تأک یریالگو گ

 ی. رقابت سازمان3،  ی. ارزش سازمان2،  یسازمان ی. سازگار1بعد )

 یتیریمد یها مهارت توانندیابعاد م نیوابسته است. که ا باشد،ی( م
. 1)1شش بعد بشرح:  یکه دارا مازندرانآزاد استان  یهادر دانشگاه

. 6،  یمی. مهارت کار ت5،  ی. ارتباط4،  ی. ادراک3،  ی. انسان2،  یفن
 .کنند ینیب شیو پ نییباشد. را تب ی(.میمهارت ابتکار

 یهاشد که دانشگاه شنهادیبا توجه به نتابج بدست آمده پ ها: افتهی
ه مقوالت گام ب نیتحقق ا یاستان مازندران در راستا یآزاد اسالم

 کینقشه راه و برنامه استراتژ کیبا توجه به  جیگام و به تدر
 نیو به منظور جامه عمل پوشاندن آن تدو ندیدرازمدت عمل نما

گاه با ن یمیپارادا کردیدارد. داشتن رو ورتضر یاتیبرنامه عمل کی
  .کندیبه تحقق آن کمک م زین یاو منطقه یبوم
مورد  اری، امروزه بس یتیریمد یهامهارت کردی: رویریگ جهینت

 افراد یو بالندگ یترق موجب چراکه گرفته، قرار هاتوجه سازمان
هموار  شیاز پ شیبه اهداف را ب دنیشود و موجبات رس یسازمان م

 .کند یم
 

 یریپذانطباق ،یکانر نیهوش ،یتیریمد یهامهارت :یدیکل واژگان
 یسازمان

 
 15/04/1400: افتیدر خیتار
 23/06/1400:  رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئول@gmail.comsnhrm3000 
 

 مقدمه
 شمول مستلزم آن تحقق و دارد یکپارچه ماهیتی کانری هوشین

تسری  زمینه تا است سازمان کلیدی کارکنان و فرآیندها همه
 طریق از روزمره هایفعالیت به انسازم یکپارچه هایاستراتژی

هوشین  .شود فراهم شرکت کلیدی هایقابلیت افزاییهم و تقویت
 تناسب به که است اهدافی به دستیابی برای ساالنه ایبرنامه

 پیش ابزارها و اهداف از ایزنجیره در راهبردی کالن تصمیمات

 ازیس یکپارچه کانری، هوشین اصلی هدف بنابراین .شود گرفته می

 بلندمدت اندازچشم و اهداف با سازمان روزمره هایفعالیت همه

 کلیدی کارکنان تک تک وظایف نهایت در تا سازمان است

 به تشویق را کارکنان کانری هوشین .کند مشخص را سازمان

-می بهبود برای هاییبرنامه توسعه و محیطی و بررسی جووجست

 درست مسیری در را خود روزمره عملیات اساس آن بر تا کند

 مرحله به مرحله فرآیند یک کانری هوشین (.1) کنندهدایت 

 رویکردی و شدهکنترل تغییرات برای مرور اجرا، ریزی،برنامه

 است. کاروکسب بحرانی در فرآیندهای تغییر مدیریت به سیستمی

 مجزا، سطوحی در فرآیندها بهبود بر تمرکز جایبه تکنیک این

 ایوظیفهچند فرآیندهایی و کنداجتناب می ایهجزیر دیدگاهی از

 (.2دهد )می قرار مدنظر بهبود برای را فرابخشی و
 در سایه تنها نیست و آسانى امر هاسازمان در مدیریت اعمال      

 اهداف جهت در را سازمان ها توانمى که است مدیران کارآمدى

 آن هاىفیتو ظر ها،توانمندى ها،قابلیت از و هدایت ،سازمان

های مدیریتی ازجمله مسائلی است که موضوع مهارت(. 3برد ) بهره
ای هاز ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه

هایی که برای مدیران الزم مختلف به آن پرداخته شده است مهارت
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های فنی، انسانی و ادراکی تقسیم شده است. است به سه دسته مهارت
های مرتبط با مدیریت را نظران مدیریت، مهارتخی از صاحببر

های تحلیلی، های سیاسی، مهارتهای مذاکره، مهارتشامل: مهارت
های بین فردی، های فردی، مهارتهای کامپیوتر، مهارتمهارت
ترین دانند. اما عمومیهای کارکردی، بین فردی و سازمانی میمهارت

 (. 4های مدیران ارائه شئه است )ز مهارتبندی او مورد پذیرش طبقه
 طوربه تا دارند نیاز خود بقای برای هاسازمان حاضر عصر در       

 محیطی تغییرات با و یاد بگیرند شان قبلی تجربیات از مداوم

های ظرفیت از یکی پذیریق انطبا ظرفیت درواقع، .شوند سازگار
 کمک خود دافاه به رسیدن در سازمان به که است سازمانی

 سازمانی عملکرد و ثبات یادگیری، ارتقای، برای هاسازمان .کندمی

 هایسازمان(. 5) دارند سازمانی پذیریانطباق ظرفیت به نیاز

 بیرون، محیط با ارتباط و بیرونی تمرکز خاطر به پذیرانطباق

 را سازمانی عملکرد و کارایی که کننداتخاذ می را هاییسیاست

 نوآوری، پذیری،ظرفیت انطباق اصلی هسته واقع،در .خشدبمی بهبود

-مشتری مشترك، اندازچشم سازمانی، یادگیری سیستمی، تفکر

 توانمی اندیشمندان دیدگاه (. طبق6) ایجاد تغییر استو  گرایی

 طریق سازگاری از سازمانی پذیریانطباق ظرفیت که نمود اذعان

 در عملکرد و تجربیات از یادگیری نوآوری، متغیر، هایمحیط با

 به و کرده تضمین را هاسازمان ثبات و کارایی مبهم هایموقعیت

 نیازهای با را متناسب هایشانمأموریت که دهدمی اجازه کارکنان

 در نشدهبینیپیش نتایج با و دهند انجام احسن نحوبه سازمان

 گرو در سازمانی اهداف توفیق معنا، یک کنار بیایند. به سازمان

 بینش سیستمی، سازمانی، تفکر نوآوری سازمانی، یادگیری به توجه

 ظرفیت معنا، یک به و بیرونی تمرکز و گراییمشتری مشترك،

های موضوع مهارت(. از طرفی 5باشد )می پذیری سازمانیانطباق
ازجمله مسائلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به  1مدیریتی

های مختلف به آن پرداخته شده به شیوه امروز مورد توجه بوده و
-هایی که برای مدیران الزم است به سه دسته مهارتاست مهارت

 (.4های فنی، انسانی و ادراکی تقسیم شده است )
ظاهر ممکن است جزیى باشند، ولى ها اگرچه بهتفاوت این     

کنند به هاى واسطه شناختى افراد عبور مىکه از فرایند هنگامى
امند. انجبسیار بزرگ و نتایج رفتارى کامالً متفاوت مى هاىوتتفا

شود که هایى مىآگاهى و اطالعات فرد باعث توانایى دانش،
گردد. هایى در عمل مىها، موجب مهارتاز این توانایى ارىبرخورد
-ها مىسازمان ترین عوامل موفقیت مدیران دریکى از مهم هامهارت

 دنیاى در گیرىها،  تصمیممهارت این از ىبرخوردار بدون باشند.

 هاىویژگى جزء بحران که مخصوصاً امروزى، متغیر متحول و

 توجه مورد اصالً  و نبوده اتکاء قابل وجه هیچ به باشد،آن مى بارز

 هاىمهارت و علمى هاىتوانمندى هرچند ها نیست.سازمان

_________________________________ 
1 Management skills 

2 Hooshin Conri 

3 Policies  

-برداشت و معانى تواندمى آن کاربرد حوزه توجه به با مدیریتى

 به یابىدست براى مختلفى رویکردهاى و داشته باشد متفاوتى هاى

 (.3) شود اتخاذ مدیریتى مهارت علمى و توانمندى
ریزی و به تنظیم اجزای اساسی تکنیک ریزی طرحبرنامه      

کنند که فرایند ایجاد هستند و این استدالل را می 2هوشین کانری
یابی به اهداف و بکارگیری هر دست اهداف ارزیابی ابزارها برای

سازی موفق اجرا و بکارگیری مهم دو مورد گفته شده برای پیاده
مشی عنوان ابزاری برای خطهستند تکنیک هوشین کانری به

شود شود مزایایی که از ان حاصل میاستراتژیک محسوب می
عبارتند از: یکپارچگی اهداف استراتژیک با مدیریت تاکتیکی 

اجرا برای  ،کنترل ،انجام ،کارگیری چرخه برنامه، بهروزانه
ریزی موازی همزمان و اجرای مدیریت فرایند اقتصادی، برنامه

 (.7) متدولوژی، رویکرد گسترده و بهبود در ارتباطات در شرکت
ریزی، اجرا و فرایند گام در طرحبههوشین کانری روشی گام    

هوشین در دهه دوم سال  منظور تحول است. مدیریت بازنگری به
کار رفته شد و در اوایل های ژاپنی بهتوسط تعدادی از شرکت 1960
ای مطرح گردید. این روش به به شکل رسمی و گسترده 1970دهه 

های تمام کارکنان در راستا کردن فعالیتسازی و هممسئله همسو
 تتنها به اهداف کلیدی دسپردازد به نحوی که نهسطح سازمان می

کار وپذیری سریعی نیز در محیط کسبیابند بلکه از قابلیت واکنش
صورت به برخوردار شوند. عالوه بر آن کلیه مدیران و رهبران را

 نماید. بنابراین مدیریتریزی درگیر میمشارکت فراگیر در برنامه
 شود.هوشین روشی است که برای تدوین استراتژی سازمان استفاده می

ریزی و مشی و طرحوان به آن مدیریت به وسیله خطتچنین میهم
 (.8) مشی نیز گفتانتشار خط

 کردن فراهم سیاست، سازیجاری کانری هوشین هدف     

 عملکرد در عمده بهبوبد یک و ایجاد موجود وضع از امکانگریزی

 به وضعیت پاسخ در جاری مشکالت تحلیلوتجزیه وسیله به

 و3هاسیاست سیاست، سازیجاری ای کانری هوشین است. محیطی
 5جاری پایینتر مدیریتی مراتب سلسله به را مدیریت عالی 4اهداف

 اقدامات و ها، اهدافسیاست به سیاست سطح، هر سازد. درمی

 سازیجاری وسیلهبه شود.می ترجمه بعدی ترپایین سطح برای

 هاسیاست از مجموعه یک به عالی مدیریت اندازهسیاست، چشم

 توانندمی که یافتنی و دست فهم قابل سازگار، منسجم، اقدامات و

-ترجمه می شوند، گرفته کاربه شرکت عملیات و سطوح تمام در

 همة که است تحولی و تغییر امروز جهان بارز (.وجه9) شود

 نیازمند بقا، نیز برای هاسازمان .پذیرندمی تأثیر آن از هازمینه

 .دهند وفق اطراف محیط تغییرهای با را خود باید و تغییرند
 با هاآن انطباق و سازگاری توانایی به هاموفقیت سازمان امروزه

-انطباق به اساس، توجه براین .دارد بستگی محیطی متغیر عوامل

یادشده،  مفهوم اساسی اصل .است روبه افزایش هاسازمان در پذیری

4 goals 

5 Current 
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 و همکاران   یتیهدا یعل 201

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 به دهیپاسخ و ارزیابی سازگاری، پندآموزی، در هاسازمان توانایی

 (.5است ) سازمانیو برون درون هایتحول و تغییرها
عبارت است از اعمال تقاضاهای محیط 1پذیری سازمانیانطباق      

ی پذیرطور کلی سه بعد از انطباقهای سازمان. بهکاری در فعالیت
. توانایی 1اند از: گذارد عبارتکه بر روی اثربخشی سازمان اثر می

. توانایی برای واکنش به مشتریان 2ش به محیط بیرونی درك و واکن
ای از سازی و رسمی کردن مجدد  مجموعه. توانایی دوباره3درونی 

. دهدپذیری را میرفتار و فرآیندهایی که به سازمان اجازه انطباق
 محیط با ارتباط و بیرونی تمرکز خاطر به پذیرانطباق هایسازمان

 عملکرد و کارایی که کنندخاذ میات را هاییسیاست بیرون،

-ظرفیت انطباق اصلی هسته واقع،در .بخشدمی بهبود را سازمانی

 اندازچشم سازمانی، یادگیری سیستمی، تفکر نوآوری، پذیری،

در همین راستا  (.6است ) تغییر و ایجاد گراییمشتری مشترك،
 تکنیک از (، پژوهشی تحت عنوان استفاده2ی )خیشیمیابراه

انجام  بلوچستان و سیستان ایمنطقه برق در شرکت کانری ینهوش
 ریزیبرنامه توانمی متفاوتی هایبا روش دادند. نتایج نشان داد که

تمامی  در که آنچه اما کرد پیاده هاسازمان در را کانری هوشین
 و مدور حالت گرفته، قرار تاکید مورد مشترك طور به هامدل

 ریزیبرنامه مدل زمانی دیگر بیان به .است فرایند این گونه چرخه

 که شودمی اجرا سازمان در شایسته و جامع طوربه هوشین کانری

ی و نیاءالدیض بگیرد. قرار اصالح و بازبینی مورد مداوم طوربه
 مشارکت و بین رابطه پژوهشی تحت عنوان (10) شهربابکمرادی

 انجی اخالقنقش می :سازمانی با اثربخشی سازمانی پذیریانطباق

 )عج(دانشگاه ولیعصر علمی هیأت اعضای و سازمانی کارکنان

 و سازمانی مشارکت بین انجام دادند. نتایج نشان داد کهرفسنجان 
 رابطه اخالق سازمانی و سازمانی اثربخشی با سازمانی پذیریانطباق

 در سازمانی اخالق میانجی نقش دار وجود دارد،معنی و مثبت

 سازمانی اثربخشی با سازمانی پذیریانطباق و تمشارک بین رابطه

 یریگاندازه ( پژوهشی تحت عنوان11)2سونیبرا است. دارمعنی
ادند. انجام د یکانر نیتوسط هوش کیاستراتژ یزیربرنامه یاثربخش

ست. ا یکانر نیبا مدل هوش فیمطابق ضع تیجمع نتایج نشان داد که
ر دارد. تاثی تیجمع ی درکانر نیتوسط هوش کیاستراتژ یزیربرنامه

 میان ارتباط پژوهشی تحت عنوان، (12)3و همکاران یلسپیگ

 سازمانی انجام دادند. نتایج نشان داد که پذیریانطباق و مشارکت

اند. آورده دست به متغیر دو این بین معناداری را و مثبت ارتباط
 مثبت و ارتباط نیز هاآن هایمؤلفه از یک هر بین چنینهم

با توجه به اثرات مثبتی که این پژوهش  نمودند. مشاهده داریمعنا
تواند در ارتقای سطح کیفی مدیریت، بویژه در حوزه نیروی می

چنین عدم انجام تحقیق داشته باشد و همها دانشگاهانسانی در عرصه 
 حاضر پژوهش از هدف لذا کشور هایدر این زمینه در دانشگاه

 اب کانری هوشین تکنیک بر مبتنی یمدیریت هایمهارت مدل ارائه
های آزاد اسالمی سازمانی در دانشگاه پذیریانطباق نقش بر تأکید

اصلی این  پرسش شده، اشارهدر راستای هدف  .است استان مازندران
 تکنیک بر مبتنی مدیریتی هایمهارت الگویپژوهش آن است که 

-گاهدانش در سازمانی پذیریانطباق نقش بر تأکید با کانری هوشین

و با توجه به موارد  چگونه است؟مازندران  استان اسالمی آزاد های
 گفته شده دیگر سوال های پژوهش به شرح ذیل می باشد:

 یدأکبا ت یکانر ینهوش یکبر تکن یمبتن یریتیمد هایمهارتابعاد 
 کدامند؟ یسازمان پذیریبر نقش  انطباق

 یکبر تکن یمبتن یریتیمد هایمهارتوضعیت هر یک از ابعاد 
 ه است؟  چگون یسازمان پذیریبر نقش انطباق یدبا تأک یکانر ینهوش

های مدیریتی مبتنی بر تکنیک مهارت ابعاد از یک هر اولویت
 است؟ هچگون پذیری سازمانیهوشین کانری با تأکید بر نقش انطباق

 تناسب مدل ارائه شده چگونه است؟ درجه

 
 اهروش و واد م

روش پژوهش ترکیبی است. 4کاربردی نظر هدف، ازپژوهش حاضر 
 –و طرح پژوهش نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی )کیفی

 خبرگان) شاملدر بخش کیفی  پژوهشکمی( است. جامعه آماری 
 اتفاق جهت( دانشگاهی مسئولین و علمیهیئت اعضای دانشگاهی،

 لشامدر بخش کمی جامعه آماری  .باشندمی دلفی روش در نظر
به تعداد  مازندران استان آزاد هایدانشگاه علمیهیئت اعضای
واحد رامسر، بابل، بهشهر، جویبار، چالوس، ساری، 14نفر در1606

سوادکوه، نور، نوشهر، نکا، آمل، تنکابن،  قائم شهر، محمودآباد می 
حجم نمونه در بخش کیفی با در نظر گرفتن قانون اشباع به    باشند.
گیری در رویکرد کیفی از روش نمونه .عیین شدتنفر  17تعداد 

استفاده شد، و پژوهشگر  "های حاوی اطالعات غنینمونه"هدفمند 
از طیف افراد بالقوه برای مشاهده، کسانی را انتخاب کرد، که بتوانند 

نمایند. در های مورد نیاز را غنی در فرآیند گردآوری، خزانه داده
گیری آماری از روش نمونه هایبرای انتخاب نمونهبخش کمی 

که در  صورتنیبدای استفاده شد. ای چندمرحلهتصادفی خوشه
دانشگاه( به شیوه تصادفی   14های موجود )مرحله اول از بین دانشگاه

شهر، بابل، واحد های دانشگاهی )ساری، قائمدانشگاه شامل  7تعداد 
در نظر تنکابن، سوادکوه، نوشهر و چالوس( به عنوان خوشه اول 

صورت تصادفی سپس درمرحله دوم از هر دانشگاه بهگرفته شدند، 
سه دانشکده انتخاب شدند؛و در مرحله آخر  در هر دانشکده نیز 

صورت تصادفی سه رشته انتخاب و پرسشنامه در میان اعضای به
با توجه به مراحل انجام تحقیق،  ها توزیع شد.علمی این رشتههیئت

ی گردآوری اطالعات مورد نیاز، برای تعیین ترین روش برامناسب
 ، مصاحبه با خبرگان)اصالح مدل اولیه پیشنهادی( مدل ثانویه تحقیق

 مسئولین و علمیهیئت اعضای دانشگاهی، خبرگاننفر از  17)
است. علت انتخاب این روش به عنوان یک روش  بوده (دانشگاهی

مدل نهایی تحقیق  آوری اطالعات، باال بردن صحت و اطمینان ازجمع
  های فرایند مصاحبه نشان داده شده است. سؤال 1در جدول باشد. می

_________________________________ 
1 Organizational adaptability 

2 Bryson 

3 Gillespie, Denison, Haaland, Smerek & Neal 
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 202.. کیبر تکن یمبتن یتیریمد یارائه مدل مهارتها  

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 3, Autumn 2021 

 های مصاحبه با خبرگان: سؤال1جدول 
 سؤال ردیف

 ی چیست؟کانر نیهوش کیتکنتعریف شما از  1
 ست؟یچ ی تیریمد هایمهارتاز نظر جنابعالی  ابعاد  2
 ست؟یچ  یسازمان یرپذیبر نقش انطباق دیبا تأک یکانر نیهوش کیبر تکن یمبتن یتیریمد هایمهارتاز نظر جنابعالی ابعاد  3
 ست؟یچ  یتیریمد هایمهارتدر  یسازمان یرپذیانطباقاز نظر جنابعالی نقش  4
 ست؟یچ یسازمان یرپذی انطباقاز نظر جنابعالی ابعاد  5

 یسازمان یرپذیبر نقش  انطباق دیبا تأک یکانر نیهوش کیبر تکن یمبتن یتیریمد هایمهارت گرلیعالی عوامل بازدارنده و تسهحضرت 6
 د؟دانییرا در چه م

 یرپذیانطباق   بر نقش  دیبا تأک یکانر نیهوش کیبر تکن یمبتن یتیریمد هایدر خصوص مهارت یجنابعال یشنهادیپ یراهکارها 7
 ؟ستیچ یسازمان

8 
ی   سازمان یرپذیبر نقش  انطباق دیبا تأک یکانر نیهوش کیبر تکن یمبتن یتیریمد هایمهارتارائه مدل پیشنهاد شما جهت ارزیابی 
 شامل چه مؤلفه هایی است؟

-با توجه به اهداف پژوهش و ماهیت آن، مناسبدر بخش کمی نیز 

ترین روش برای گردآوری اطالعات مورد نیاز، برای تعیین مدل 
های نهبین نمو ی بستههاسشنامهنهایی تحقیق، استفاده از تکمیل پر

انتخاب شده از بین اعضای جامعه هدف بوده است. علت انتخاب این 
آوری اطالعات، اقتضای هدف روش به عنوان یک روش جمع

 پژوهش و لزوم کسب اطالعات معتبر بود. 
 پرسشنامه )شناسایی ابعاد( درونی همسانی

 یکنبر تک یمبتن تییریمد هایمهارت مدل، تحقیق طبق مدل ثانویه. 
بعد  13شامل   یسازمان پذیریبر نقش انطباق یدبا تأک یکانر ینهوش

 بشرح:
 فنی. 1: بشرح بعد شش دارای ،«مدیریتی مهارت های » متغیر -الف

. 6 ، تیمی کار مهارت. 5 ،ارتباطی . 4 ، ادراکی. 3 ، انسانی. 2 ،
 چهارارای د«  یکانر ینهوش »متغیر  -ب. می باشد ابتکاری مهارت

 یریگ. اندازه3 یند،. بهبود فرآ2،  کنندهین. روابط تأم1بعد بشرح: 
 یسازمان پذیریانطباق »متغیر  -ج باشد.می یری. الگو گ4 یفیتک
،  سازمانی ارزش. 2،  سازمانی سازگاری. 1بعد بشرح:  سه،دارای «
       باشد.می سازمانی رقابت. 3

 اشد:باین پرسشنامه شامل دو بخش می
 هاآزمودنی جمعیت شناختیالف( سؤاالت عمومی: شامل اطالعات 

 خواهد هاآزمودنی کاری، رشته تحصیلیسابقه سن، جنسیت، شامل
گویه در مورد سنجش وضعیت  75 ب( سواالت تخصصی: شامل .بود

 تحقیق، بر طبق مدل ثانویه ارائه مدلابعاد متغیرها و هر یک از 
 باشد. شده می

 استفاده با هاداده رایانه، به آنها ورود و هاداده آوری جمع از پس

-تحلیل شدند.  از نرم  SPSSافزارو نرم 1ایموسنرم افزارهای  از

 نرم از شد. درونی استفاده همسانی پایایی برای تعیین SPSSافزار 

 و شد بهره گرفته تأییدی عاملی تحلیل انجام جهت ایموس افزار
 متوسط (IR)سؤال  هر پایایی (CV)مرکب  پایایی نهایت در

مشترك  واریانس حداکثر (AVE)واریانس استخراجی 
(MSV) مشترك  واریانس متوسط و(ASV) تعیین برای 

مدل  مطابق و نهایی مدل اساس بر (واگرا )تشخیصی و گراهم روایی
 گردآوری منظور شد. به ( محاسبه1981الرکر ) و فرنل پیشنهاد

 بهره (عاملی )تأییدی تحلیل روش از سازه، به روایی مربوط شواهد

 بارهای شود همهمی پرداخته به آن ادامه در که است شده گرفته

معنی دار هستند  1/0مناسب بوده و در سطح  0.4 از باالتر عاملی
 بررسی برای که گراهم روایی بر عالوه ساختاری معادالت در

 نیز تشخیصی روایی رود، می کار به هاسازه نشانگرهای اهمیت

استخراج شده  واریانس میانگین با شاخص است این فرایند نظر مورد
(AVE)  شماره  جدول در ضرایب این هستند که 4/0باالتر از

 است. آمده 2
 

 
 قیمکنون تحق رهاییمرکب متغ ییایاستخرج شده و پا انسیمتوسط وار ریمقاد: 2جدول 

 یآلفا یزانم ابعاد متغیر
 کرونباخ

 با سوال تگیهمبس
 کل نمره

AVE CR MSV ASV 

 
 

 03/0 004/0 928/0 592/0 58/0 770/0 فنی
 02/0 004/0 881/0 610/0 75/0 765/0 انسانی
 02/0 004/0 800/0 558/0 69/0 751/0 ادراکی

_________________________________ 
1- Amos 
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 و همکاران   یتیهدا یعل 203

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مهارت های 
 یریتیمد

 02/0 004/0 835/0 580/0 45/0 870/0 ارتپاطی

 02/0 004/0 816/0 520/0 61/0 815/0 تیمی کار مهارت

 02/0 004/0 700/0 518/0 65/0 769/0 ابتکاری مهارت

 
 ینهوش
 یکانر

 03/0 004/0 917/0 552/0 0.42 860/0 کنندهینروابط تأم
 03/0 004/0 917/0 552/0 71/0 890/0 یندبهبود فرآ

 02/0 004/0 700/0 580/0 72/0 880/0 یفیتک یریگاندازه

 03/0 004/0 417/0 564/0 69/0 800/0 یریالگو گ

 پذیریانطباق
 یسازمان

 02/0 004/0 816/0 505/0 60/0 805/0 سازمانی سازگاری

 03/0 004/0 928/0 604/0 62/0 870/0 سازمانی ارزش
 02/0 004/0 881/0 612/0 72/0 814/0 سازمانی رقابت

 اب سؤاالت همبستگی ضریب که است این از حاکی 2نتایج جدول 
 20/0از  بیشتر سوال هر پایائی و 3/0پرسشنامه باالتر از  کل نمره

 دقت از سنجش متغیرها در سؤاالت دهدمی نشان که گزارش شد،

کرونباخ  آلفای روش به پایایی این بر عالوه برخوردارند. کافی
 گزارش شد که 70/0و پایایی مرکب نیز بیشتر از  60/0باالتر از 

 الزم دقت از سازه تعیین ها نیز درهمه عامل دهدمی نشان

دهد که برای هر بخش نشان می 2جدول  نتایج همچنین. برخوردارند
CR > (AVE) وAVE> 0.5 روایی  از هامؤلفه نتیجه در

مؤلفه  هر برای که آنجایی از این بر عالوه برخوردارند گراهم
MSV < AVE وASV <AVE روایی بیانگر که است 

 که دهدمی نشان هایافته این .است هاؤلفهم واگرای و تشخیصی

هم روایی) کندمی را برآورد پرسشنامه یک از عوامل، هدف هر
 چنان هامقیاس خرده که است این از حاکی نتایج چنینگرا( و هم

 شوند سازه یک به تبدیل هاهمه آن که ندارند باالیی همبستگی

، 5/0آلفای کمتر از  معموالًنیستند. از طرفی  تکراری هامؤلفه لذا و
، 7/0قابل قبول و باالتر از  7/0تا  5/0دهنده پایایی ضعیف، بیننشان

باشد. بدیهی است که هر چه این عدد نشان دهنده پایایی باالیی می
 دارای ضرایب باالتر  و در نتبجه مورد تاییدتر باشد، به یک نزدیک

تحقیق،  باتوجه به ضرایب بدست آمده برای ابعاد مدلاست. 
ین همچنی تدوین شده از پایایی باالیی برخوردار هستند. پرسشنامه

های دهد دادهنشان می 2های برازندگی جدول طور که مشخصههمان
این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی 

 .های نظری استدارد و این بیانگر همسو بودن سواالت با سازه
 

 های پژوهشها و تبیین سؤالو تحلیل داده روش تجزیه
 :روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی است

بخش کیفی؛ برای رسیدن از مدل اولیه پیشنهادی به مدل  -الف
 1اصالحی )ثانویه( تحقیق، از نظرات خبرگان و تکنیک دلفی

 استفاده شد.

_________________________________ 
1- Delphi Method 

بخش کمی؛ برای رسیدن از مدل ثانویه به مدل نهایی تحقیق، با  -ب
و  2های آماری و بکارگیری معادالت سارختاریظرسنجی از نمونهن

  استفاده شد. SPSSایموس و افزار بطور اخص از نرم
 هایافته

 بخش کیفیالف( 
، در پایان « یریتیمد هایمهارت »متغیر  چهار گانهبه ابعاد  -الف

بعد  بشرح   یکیک دلفی و بر اساس نظر خبرگان،  مرحله
 انهگ پنج. از ابعاد شدبعد  پنج شامل گردید کهاضافه  "ارتباطی"

دوم، یک بعد بشرح  مرحله، در پایان « یریتیمد هایمهارت »متغیر 
. از ابعاد شدبعد  چهار شامل حذف گردید که "هوش اجتماعی"

 دوسوم،  مرحله، در پایان « یریتیمد هایمهارت »متغیر  چهارگانه
اضافه شد ،  " ابتکاری مهارت "و  "تیمی کار مهارت "بعد بشرح 

د ، بع« یریتیمد هایمهارت» . در نهایت متغیر شد بعد شش شامل که
 چهارم )تصمیم مرحله در   تکنیک کیفی دلفیسه مرحله  از انجام

،  ادراکی. 3،  انسانی. 2،  فنی. 1بعد بشرح:  شش، دارای تصویب(  و
      باشد.می ابتکاری مهارت. 6،  تیمی کار مهارت. 5،  ارتباطی. 4

، در پایان راند یک دلفی « یکانر ینهوش »متغیر تک بعد به  -ب
افه اض "یندبهبود فرآ "بعد  بشرح   یکو بر اساس نظر خبرگان، 

 یرکان ینهوش »متغیر  گانه دو. از ابعاد شدبعد  دو شامل گردید که
 افهاض "یفیتک یریگاندازه "، در پایان راند دوم، یک بعد بشرح «

 یانرک ینهوش »متغیر  سه گانه. از ابعاد شدبعد  سه شامل که گردید
 دیدگر اضافه "یریالگو گ "بعد بشرح  یک، در پایان راند سوم، «

، بعد از « یکانر ینهوش» . در نهایت متغیر شد بعد چهار شامل که
 و چهارم )تصمیم راند در   تکنیک کیفی دلفیسه راند  انجام

. بهبود 2،  کنندهین. روابط تأم1شرح: بعد ب چهار، دارای تصویب( 
           باشد.مییری الگو گ. 4یفیت ک یریگ. اندازه3، یندفرآ

 ، در پایان راند یک« یسازمان پذیریانطباق »متغیر تک بعد به  -ج
ازمانی س سازگاری "بعد  بشرح   یکدلفی و بر اساس نظر خبرگان، 

 »متغیر  گانه دوبعاد . از اشدبعد  دو شامل اضافه گردید که "

2- ISM 
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 ویالگ "، در پایان راند دوم، یک بعد بشرح « یسازمان پذیریانطباق
 تک. از ابعاد شدبعد  یک شامل گردید که حذف " گیریتصمیم

د بع دو، در پایان راند سوم، « یسازمان پذیریانطباق »متغیر  گانه
 لمشا که گردید اضافه " سازمانی رقابت و سازمانی ارزش "بشرح 

 ام، بعد از انج« یسازمان پذیریانطباق» . در نهایت متغیر شد بعد سه 
، ( تصویب و چهارم )تصمیم راند در   تکنیک کیفی دلفیسه راند 

. 3،  سازمانی ارزش. 2،  سازمانی سازگاری. 1بعد بشرح:  سهدارای 
 تحقیق،( ثانویه) اصالحی مدل1شکل در باشد.می سازمانی رقابت
  است. دهش داده نشان

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 پژوهش اصالحی : مدل1 شکل

 بخش کمیب( 
 دهندگان پاسخ شناختی جمعیت هایویژگی

نظیر  ییمتغیرها بخش توصیفی جمعیت شناختی پژوهشدر 
ل جداو با استفاده از (کاری، رشته تحصیلیسابقه سن، )جنسیت،

ج نتایند. گرفتنمودار فراوانی و درصد فراوانی مورد بررسی قرار 
 بیشترین فراوانی در این جدولگویان نشان داد فراوانی جنسیت پاسخ

نتایج فراوانی سن . بوده است (%65.69)دهندگان مردمربوط به پاسخ
 سال، 35 تا 30 بین دهندگانپاسخ از نفر 52کهگویان نشان دادپاسخ

 47 ات 42 بین نفر 83 سال، 41 تا 36 بین دهندگانپاسخ از نفر  74
 رشته تحصیلیتایج فراوانی ن .هستند سال 48 باالی نفر 65 و سال

ها در رشته علوم درصد از آزمودنی 86که گویان نشان داد پاسخ
درصد در علوم پایه  20.43درصد در فنی و مهندسی،  25.91انسانی، 

ی نتایج فراواندرصد در سایر علوم مشغول به فعالیت بودند.  16.8و 
 قهساب دهندگانپاسخ که اکثر گویان نشان دادسابقه خدمت پاسخ

 .هستند ،(% 99/22) سال 20 تا 16 کاری
 تشخیص نرمال بودن متغیرها

 از آزمون، پژوهش ازجهت تشخیص نرمال بودن متغیرهای 
 استفاده شد. K-S اسمیرنوف – کولموگروف

 
 
 
 
 

 

 میرنوف برای متغیرهای تحقیقاس -: نتایج آزمون کولموگروف3جدول

 ابعاد
 اسمیرنوف -کولموگروف 

 سطح معناداری درجه آزادی آماره

مهارت های 
 یریتیمد

 0.135 420 0.121 فنی

 0.086 420 0.100 انسانی

 0.090 420 0.101 ادراکی

 0.215 420 0.096 ارتپاطی

  یکانر ینهوش

. 3 یند،. بهبود فرآ2،  کنندهین. روابط تأم1

 یری. الگو گ4 یفیتک یریگاندازه

  مدیریتی هایمهارت

. 5 ، ارتیاطی. 4ادراکی. 3 انسانی. 2فنی. 1

 ابتکاری مهارت. 6 ، تیمی کار مهارت

  یسازمان پذیریانطباق

. 3،  یسازمان. ارزش 2،  یسازمان ی. سازگار1

 یرقابت سازمان
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 0.086 420 0.100 تیمی کار مهارت

 0.157 420 0.101 ابتکاری مهارت

 یکانر ینهوش

 0.119 420 0.135 کنندهینروابط تأم

 0.087 420 0.039 یندبهبود فرآ

 0.188 420 0.121 یفیتک یریگاندازه

 0.155 420 0.100 یریالگو گ

 پذیریانطباق
 یسازمان

 0.157 420 0.101 سازمانی سازگاری

 0.208 420 0.134 سازمانی ارزش

 0.149 420 0.096 سازمانی رقابت

 
از  Asymp Sig با توجه به بزرگتر بودن مقدار احتمال یا

فرض صفر که معتبر بودن توزیع  α=0.05احتمال خطای نوع اول
ها دارای توزیع اگر داده. لذا شودها است، رد نمینرمال برای داده

 .نرمال باشند امکان استفاده از آزمون پارمتریک وجود دارد

 هاجم نمونه و بررسی کفایت و تقارن دادهمحاسبه کفایت ح
و آزمون بارتلت روی  نتایج حاصل از شاخص کا ام او ،4در جدول 

های موجود و شناسایی شده برای متغیرهای مدل پژوهش را شاخص
 توان مشاهده کرد.می

 

 و بارتلت : نتایج آزمون )کا ام او(4جدول 
 نتایج آزمون 

 یکبر تکن یبتنم یریتیمد هایارائه مدل مهارت
 پذیریبر نقش  انطباق یدبا تأک یکانر ینهوش

 یسازمان

 0.978 گیری )کا ام او(ضریب کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 41089.053 کای اسکوئر

 4560 درجه آزادی

 0.000 سطح معناداری

بوده  6/0بزرگتر از  (KMOبراساس نتایج به دست آمده، شاخص )
دهد که حاکی از کفایت ریباً نزدیک به یک را نشان میو مقادیر تق

های شناسایی شده برای تحلیل عاملی حجم نمونه بر اساس شاخص
دهنده برای آزمون بارتلت نیز نشان 001/0داری بود. سطح معنی

 مناسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل عاملی بود.
 بررسی سواالت پژوهش

 اصلیسؤال 

 یدا تأکب یکانر ینهوش یکبر تکن یمبتن یریتیمدهای مهارتالگوی 
 مازندران استان آزاد هایی در دانشگاهسازمان پذیریبر نقش انطباق
 چگونه است؟

با توجه به اینکه در مدل ارائه شده، مسیرهای بین متغیرها همان 
برآورد بار عاملی   ،2 شکلموثر بودن عوامل مورد نظر هستند. در 

 ر یک از متغیرها نشان شده است.ه  tضرایب  ، 3شکلو 
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 عاملی بارهای تخمین حالت در پژوهش ساختاری مدل: 2 شکل

  

 
 tمدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب 3شکل

 سوال ویژه اول
 یدأکبا ت یکانر ینهوش یکبر تکن یمبتن یریتیمد هایمهارتابعاد 

 کدامند؟ یسازمان پذیریبر نقش  انطباق
های حاصل از مصاحبه و پرسش تحلیل محتوای داده در این قسمت به

سوال در  8پرسشنامه حاوی  17نامه خبرگان پرداخته شد. ابتدا 
های های سؤالآوری شد. چک لیستمیان خبرگان توزیع و جمع

های مصاحبه را در جدول های مجزا می توان مشاهده کرد. پاسخ
ه شده است که ارائه شده برای هر سؤال در جدول های مجزا آورد

این جدول ها، بیان گر محور اساسی سؤال پژوهش بوده و در قسمت 
های ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان آورده شده دوم جدول پاسخ

است و در قسمت سوم یعنی کد، کد مربوط به مصاحبه شونده آورده 
-شده است. آخرین قسمت جدول اشاره به فراوانی هریک از پاسخ

به منظور پاسخگویی به سوال فوق دارد. در مجموع های ارائه شده 
با توجه به مراحل کیفی پژوهش حاصل ار  پاسخ خبرگان پژوهش 

همچنین با توجه به بخش کمی . مرحلهدر تکنیک دلفی در چهار 
هم روایی بعد، هر درونی برای همسانی روش به پایاییپژوهش، 

نهایی(  مدل اساس بر استخراجی هایسازه  تمایز(تشخیصی و گرایی

باتوجه به ضرایب بدست آمده مورد تایید قرار گرفت و همچنین 
های تدوین شده  حاصل از این ابعاد برای ابعاد مدل تحقیق، پرسشنامه
 یریتیمد هایمهارت مدلدر نهایت  از پایایی باالیی برخوردار بودند.

 ذیریپبر نقش انطباق یدبا تأک یکانر ینهوش یکبر تکن یمبتن
 بعد بشرح: 13شامل   یزمانسا

 فنی. 1: بشرح بعد شش دارای ،«مدیریتی مهارت های » متغیر -الف
. 6 ، تیمی کار مهارت. 5 ، ارتیاطی. 4 ، ادراکی. 3 ، انسانی. 2 ،

 چهاردارای «  یکانر ینهوش »متغیر  -ب. می باشد ابتکاری مهارت
 یریگ. اندازه3 یند،. بهبود فرآ2،  کنندهین. روابط تأم1بعد بشرح: 

 یسازمان پذیریانطباق »متغیر  -ج باشد.می یری. الگو گ4 یفیتک
،  سازمانی ارزش. 2،  سازمانی سازگاری. 1بعد بشرح:  سه،دارای «
این ایعاد نشان داده شده  5در جدول  باشد.می سازمانی رقابت. 3

 است.
 
 
 

 

 یزمانسا پذیریبر نقش انطباق یدبا تأک یکانر ینهوش یکبر تکن یمبتن یریتیمد هایمهارت : ابعاد و شاخص های  شناسایی شده مدل5جدول 
 متغیر ابعاد

 فنی

 یریتیمهارت های مد

 انسانی
 ادراکی
 ارتباطی

 تیمی کار مهارت
 ابتکاری مهارت

 یکانر ینهوش کنندهینروابط تأم
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 سوال ویژه دوم
 یکبر تکن یمبتن یریتیمد هایمهارتوضعیت هر یک از ابعاد 

 ه است؟  چگون یسازمان پذیریبر نقش انطباق یدبا تأک یکانر ینهوش
 بر یمبتن یریتیمد هایمهارت ابعاد از یک هر وضعیت 6در جدول 

از  یمانساز پذیریبر نقش انطباق یدبا تأک یکانر ینهوش کیتکن
(  به همراه بار tبرآورد ضرایب استاندارد مسیرها )مقدار طریق 

عاملی هر یک از متغیرها نشان داده شده است و همانطور که 
مشخص است، تمام بارهای عاملی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده 

دهد که نشان می 6نتایج جدول  ارند.گیری ابعاد را دو قابلیت اندازه
 ایهمهارت ابعاد زیر و هامولفه ارتباط ساختاری مدل نتایج اساس بر

-ش انطباقبر نق یدبا تأک یکانر ینهوش یکبر تکن یمبتن یریتیمد

 دارای که است. معنادار مسیر ضرایب دارای یسازمان پذیری
 برای فرص فرض رد در درصد یک خطای قاعده طبق) t مقدارهای 

 شده محاسبه 96/1 باالی ،(مدل پارامتر هر در 96/1 باالی مقادیر
 یانب توانمی ضرایب این بودن مثبت و داریمعنی به توجه با. است
 یریتیمد هایمهارت ابعاد هایمولفه زیر و هابین مولفه که نمود
 ذیریپبر نقش انطباق یدبا تأک یکانر ینهوش یکبر تکن یمبتن

این ضرایب  6در جدول   .دارد داری وجودمعنی و ر مثبتاث یسازمان
 نشان داده شده است.

 
 

 ضرایب مسیر مورد مطالعه و معنی داری پارامتر های برآورد شده :6جدول

ضریب مسیر)تخمین  مسیر
 استاندارد(

t-value وضعیت معناداری 

 
 
 
 
 

 یریتیمهارت های مد

 پذیرش 0.000** 10.88 0.52 یفنا --->
 پذیرش 0.000** 9.85 0.45 یانسان --->
 پذیرش 0.000** 8.88 0.53 یادراک ا--->
 پذیرش 0.002** 9.41 0.51 یاطبارت --->
مهارت کار  --->

 یمیت
 پذیرش 0.003** 8.82 0.49

مهارت  --->
 یابتکار

 پذیرش 0.000** 8.96 0.52

 
 

 یکانر ینهوش

روابط  --->
 پذیرش 0.000** 10.51 0.52 کنندهینتأم

 پذیرش 0.001** 10.13 0.51 یندبهبود فرآ --->
 یریگاندازه --->

 یفیتک
 پذیرش 0.000** 9.87 0.53

 پذیرش 0.001** 10.19 0.54 یریالگو گ --->

 
 ---> یسازمان پذیریانطباق

 یسازگار --->
 یسازمان

 پذیرش 0.000** 12.21 0.51

ارزش  --->
 یسازمان

 پذیرش 0.001** 11.10 0.50

رقابت  --->
 یسازمان

 پذیرش 0.000** 13.12 0.44

 ---> یکانر ینهوش --->یسازمان پذیریانطباق
 یسازمان پذیریانطباق

 پذیرش 0.000** 12.15 0.55

  یندبهبود فرآ

 یفیتک یریگاندازه
 یریالگو گ
 سازمانی سازگاری

 سازمانی ارزش یسازمان پذیریانطباق
 سازمانی رقابت
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 208.. کیبر تکن یمبتن یتیریمد یارائه مدل مهارتها  

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 

 سوال ویژه سوم
های مدیریتی مبتنی بر تکنیک مهارت ابعاد از یک هر اولویت

 است؟ هچگون پذیری سازمانیانطباقهوشین کانری با تأکید بر نقش 
برای پاسخ به سوال فوق، از آزمون فریدمن استفاده گردید که نتایج 

شود هر آمده است. در این آزمون، مشخص می زیرآن در جداول 
ها، دارای چه ترتیب اهمیتی نسبت به بقیه ها و شاخصیک از مولفه

 هستند.

 یریتیمد هایمهارتالف( بعد 
های بعد فوق اجرا گردید بندی مولفهبرای اولویت آزمون فریدمن

 .نشان داده شده است 7که نتایج آن در جدول 

 

 نتایج آزمون فریدمن :7جدول 
 226.609 آماره آزمون

 4 درجه آزادی

 سطح معناداری 0.000

آزمون و مقایسه آن با سطح  0.000داری با توجه به سطح معنی
ها از مولفه شودگرفته میجه نتی 0.05داری آزمون یعنی معنی

اولویت یکسانی برخوردار نیستند. یعنی، از نظر پاسخگویان، اثرات 
از همدیگر متفاوت بوده و اثر یکسانی ندارند.  هاهر یک از  مولفه

 .نشان داده شده است 8ها در جدول ی هر یک از مولفهرتبه

 نتایج آزمون فریدمن: 8جدول 

 ی میانگینرتبه مولفه بعد

 یریتیمد های مهارت

 3.47 انسانی

 2.21 ادراکی

 3.61 فنی

 2.95 اطیبارت

 2.76 تیمی کار مهارت

 72/2 ابتکاری مهارت

های بعد ، اگر بخواهیم مولفهمشخصطور که از جدول فوق همان
بندی کنیم، از نظر میزان اهمیت به را اولویت یریتیمد هایمهارت

 ترتیب زیر خواهد بود: 
 (95/2اطی)ب( ارت4 (61/3ی)( فن3 (21/2ی)( ادراک2 (47/3ی)( انسان1
 (.72/2ی)( مهارت ابتکار6(76/2یمی)( مهارت کار ت5

 یکانر ینهوشب( بعد 
های بعد فوق اجرا گردید بندی مولفهآزمون فریدمن برای اولویت

 .نشان داده شده است 10و  9که نتایج آن در جدول 
 

 دمن: نتایج آزمون فری9جدول 

 8.076 آماره آزمون

 3 درجه آزادی

 0.044 سطح معناداری

آزمون و مقایسه آن با سطح  0.000داری با توجه به سطح معنی
ها از اولویت گیریم مولفهنتیجه می 0.05داری آزمون یعنی معنی

یکسانی برخوردار نیستند. یعنی، از نظر پاسخگویان، اثرات هر یک 
ی فاوت بوده و اثر یکسانی ندارند. رتبهمولفه از همدیگر مت 4از 

 .نشان داده شده است 10ها در جدول هر یک از مولفه

 نتایج آزمون فریدمن  :10جدول 
 ی میانگینرتبه مولفه بعد

 یکانر ینهوش

 3.38 کنندهینروابط تأم

 3.62 یندبهبود فرآ

 3.52 یفیتک یریگاندازه

 3.48 یریالگو گ

های ول فوق معلوم است، اگر بخواهیم مولفهطور که از جدهمان
بندی کنیم، از نظر میزان اهمیت به ترتیب را اولویت یکانر ینهوش

 زیر خواهد بود:
( 3(، 62/3یند )بهبود فرآ( 2( ، 38/3کننده)ینروابط تأم( 1 

 (.48/3یری)الگو گ( 4( و 52/3یفیت)ک یریگاندازه
 یسازمانپذیری انطباقج( بعد 

های بعد فوق اجرا گردید بندی مولفهدمن برای اولویتآزمون فری
 .نشان داده شده است 11که نتایج آن در جدول 

 

 نتایج آزمون فریدمن: 11جدول 
 216.122 آماره آزمون

 4 درجه آزادی
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 و همکاران   یتیهدا یعل 209

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 0.000 سطح معناداری

آزمون و مقایسه آن با سطح  0.000داری با توجه به سطح معنی
ها از اولویت گیریم مولفهنتیجه می 0.05داری آزمون یعنی معنی

یکسانی برخوردار نیستند. یعنی، از نظر پاسخگویان، اثرات هر یک 
ی مولفه از همدیگر متفاوت بوده و اثر یکسانی ندارند. رتبه 5از 

 آمده است. 12ها در جدول هر یک از مولفه
 

 نتایج آزمون فریدمن :12جدول
 ی میانگینرتبه مولفه بعد

 یسازمان پذیری انطباق

 3.83 یارزش سازمان

 3.31 یرقابت سازمان

 2.49 یسازمان یسازگار

های طور که از جدول فوق معلوم است، اگر بخواهیم مولفههمان
بندی کنیم، از نظر میزان اهمیت به را اولویت یسازمانپذیری انطباق

 ترتیب زیر خواهد بود:
 یسازگار( 3( ، 31/3ی)مانرقابت ساز( 2( ، 83/3ی)ارزش سازمان( 1 

 (.49/2ی)سازمان
 

 سوال ویژه چهارم
 تناسب مدل ارائه شده چگونه است؟ درجه

که نشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و  GFIمعیار 
کواریانس ها می باشد که توسط مدل تبیین می شود برای این مدل 

ماندها مجذور پس است. مقدار ریشه دوم میانگین 9/0ها باالی 

یعنی تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه نمونه و 
بینی شده در این پژوهش نشان از های برآورد یا پیشعناصر ماتریس

شده تبیین مناسب کوواریانس ها دارد. مقادیر شاخص های نرم
(، شاخص NNFIنشده برازندگی )(، شاخص نرمNFIبرازندگی )

(، نیز CFI( و شاخص برازندگی تطبیقی )IFI) برازندگی فزاینده
حاکی از برازش بسیار مناسب مدل طراحی شده در مقایسه با سایر 
مدل های ممکنه است. شاخص بسیار توانمند ریشه دوم برآورد 

 08/0نیز برای مدل مسیر زیر  RMSEA واریانس خطای تقریب
 مدل برازش نیکویی های است که مقداری قابل قبول است. شاخص

 نشان داده شده است. 13اصلی در جدول  مدل اساس بر عاملی تائید

 

 یبر اساس مدل اصل یعامل دیبرازش مدل تائ ییکوین های شاخص :13جدول 

 شاخص
مقدار کسب 

 شده
 وضعیت مقدار قابل قبول

GFI )96/0 )نیکویی برازش GFI>90% قبول 
AGFI)95/0 )نیکویی برازش تعدیل شده AGFI>90% قبول 
CFI)0.90 94/0 )برازندگی تعدیل یافته<CFI<1 قبول 

CMIN/df 15/2  قبول 3مقدار کمتر از 
RMSEA )004/0 )ریشه میانگین خطای برآورد RMSEA<0.1 قبول 

بر اساس نتایج مدل برازش یافته در نمونه مورد مطالعه معادله 
    استخراج شده به شرح زیر خواهد بود. 1ساختاری

Skills, R² = .0 55* 

در  یریتیمد های مهارتدرصد  55شود که بر این اساس مشخص می
 ینهوشبه ابعاد و مولفه های  مازندران استان آزاد هایدانشگاه

. 3 یند،. بهبود فرآ2،  کنندهین. روابط تأم1ی شامل چهار بعد )کانر
 ذیریپبر نقش  انطباق یدبا تأک(  یری. الگو گ4 یفیتک یریگاندازه
،  سازمانی ارزش. 2،  سازمانی سازگاری. 1شامل سه بعد ) یسازمان

د تواننباشد، وابسته است. که این ابعاد میمی ( سازمانی رقابت. 3
 که دارای مازندران استان آزاد هایدانشگاهدر  یریتیمد های مهارت

. 5 ، ارتیاطی. 4 ، ادراکی. 3 ، انسانی. 2 ، فنی. 1)1: بشرح بعد شش
ی را تبیین و پیش بین. باشد می.ابتکاری( مهارت. 6 ، یتیم کار مهارت

_________________________________ 
1 Structural Equation 

نری هوشین کا هایمولفه زیر و هامولفه و یا  به عبارتی عناصر  کنند.
های مهارتدرصد در  55 پذیری سازمانیبا تأکید بر نقش انطباق

 هستند.   موثر مازندران استان آزاد هایدانشگاهمدیریتی در 
 

 گیرینتیجه
ها ، امروزه بسیار مورد توجه سازمانهای مدیریتی رتمهارویکرد 

قرار گرفته، چراکه موجب ترقی و بالندگی افراد سازمان می شود و 
موجبات رسیدن به اهداف را بیش از پیش هموار می کند. این توجه 

ها به وفور به چشم های آموزشی مانند دانشگاهبه ویژه در سازمان
ن منابع انسانی آینده که قرار است می خورد، چراکه تربیت کننگا

نیروی محرکه اقتصاد کشور باشند، به دست کسانی رقم می خورد 
های مهارتها حضور دارند. در واقع، که امروز در این سازمان
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 210.. کیبر تکن یمبتن یتیریمد یارائه مدل مهارتها  

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 3, Autumn 2021 

را به عنوان ترکیبی از انگیزه، خصیصه، مهارت، مدیریتی 
خودپنداری، نقش اجتماعی و دانش مطرح ساخت که این خود مجالی 

ها به وجود آورد. از طرفی ا برای بحث و مناظره پیرامون شایستگیر
ای هتواند مجموعای از بهبود مستمر است که میهوشین کانری فلسفه

ها و از ابزارهای علمی و فنون برای برآوردن نیازها، خواسته
امروزه باگذشت  انتظارات فعلی و آینده هر سازمانی را فراهم سازد.

فیت فراگیر در دنیای پیشرفته صنعتی جایگاه زمان مدیریت کی
ای یافته و با پذیرش چشمگیر روبرو شده است و بسیاری برجسته

وده ب هوشین کانریی ها در بهبود مستمر مبتنی بر فلسفهاز نوآوری
بار، های زیانوپاشی مدیریت کیفیت فراگیر از ریختاست. اندیشه

هات فراوان در فرآیند، کاربرد نامناسب منابع و پیدایش اشتبا
 یی تولید محصوالت مطابق خواستهپیشگیری نموده و درزمینه

توان طورکلی میمشتریان اطمینان الزم را فراهم نموده است. به
عنوان یک بنیانی برای دیگر تواند بهمیهوشین کانری گفت، 

رویکردهای بهبود نیز به کار گرفته شود. همچنین انتخاب 
مناسب جهت کاهش هزینه خرید و افزایش قدرت  کنندگانتأمین

های موفق که امکان بهبود رویه و رقابتی، الگو گیری از سازمان
این پژوهش تحت عنوان  شود.منجر به عملکرد استثنائی سازمان می

های مدیریتی مبتنی بر تکنیک هوشین کانری با ارائه مدل مهارت
 ایهدانشگاهعه موردی: پذیری سازمانی )مطالتأکید بر نقش انطباق

پیشنهادی دارای پنج بخش اصلی  باشد. مدلمی(مازندران استان آزاد
 مراحل اجرایی و چشم انداز، فلسفه، مدلچارچوب مفهومی  .است

ر د .بررسی شد نظام ارزشیابی بازخورد با طرح سواالتی تحلیل و
های مدیریتی مبتنی بر تکنیک مهارتهای مولفهبخش مبانی نظری، 

ار رفته بک، پذیری سازمانی هوشین کانری با تأکید بر نقش انطباق
-تمهاربررسی . پیشینه پژوهش استخراج شده است که از ادبیات و

های مدیریتی مبتنی بر تکنیک هوشین کانری با تأکید بر نقش 
 » متغیردهدکه در پژوهش  حاضر نشان میپذیری سازمانی انطباق

. 3 ، انسانی. 2 ، فنی. 1: بشرح بعد شش دارای ،«مدیریتی مهارت های
می  ابتکاری مهارت. 6 ، تیمی کار مهارت. 5 ، ارتیاطی. 4 ، ادراکی

. روابط 1بعد بشرح:  چهاردارای «  یکانر ینهوش »متغیر .   باشد
 یری. الگو گ4 یفیتک یریگ. اندازه3 یند،. بهبود فرآ2،  کنندهینتأم
د بع سه،دارای « یسازمان پذیریاقانطب »متغیر  و همچنین  باشد.می

 سازمانی رقابت. 3،  سازمانی ارزش. 2،  سازمانی سازگاری. 1بشرح: 
های مدیریتی مبتنی بر مهارتاین پژوهش نشان داد  بین   باشد.می

 اثری پذیری سازمانتکنیک هوشین کانری با تأکید بر نقش انطباق
ه یافت با مقایسه در لحاص های یافته. دارد معنی داری وجود  و مثبت
،  (11) یسونبرا،  یسبوپا آل یناسو س یبیباتائو ا پژوهشی های

 شیخییمیابراه ، ، (14) ، سوسمان (13) و همکاران  یوپولوساسترگ
 کشهربابو مرادی یاءالدینیض(؛ 15یمه )و حاج خز یرکمالیم؛ ( 2)
 پژوهش حاضر باپژوهشگر در   .است داشته یکسانی نتایج،  (10)

 مازندران استان آزاد هایدانشگاهجامع متناسب با  مدلیارائه هدف 
ارائه شده توسط  مدل به بررسی این موضوع پرداخته است و

 آزاد هایدانشگاه در اخالق  و مدیریت سازمان، حوزه نظرانصاحب
ر الزم به ذک. بررسی ومورد تایید قرار گرفته است مازندران استان
در راستای تحقق این مقوالت  مازندران استان آزاد هایدانشگاه است

توجه به یک نقشه راه و برنامه استراتژیک  به تدریج با گام وبهگام
عمل پوشاندن آن تدوین یک جامه منظورو به درازمدت عمل نمایند

داشتن رویکرد پارادایمی با نگاه بومی  .بر نامه عملیاتی ضرورت دارد
لذا پیشنهاداتی در همین .  کندمک میبه تحقق آن ک ای نیزمنطقه و

 در خدمت ضمن هایآموزش برگزاری-1گردد: راستا عنوان می
 یرکان ینهوش یکتکن آموزش منظور به مختلف یهاکارگاه قالب

 تاناس آزاد هایی در دانشگاهسازمان پذیریبر نقش انطباق یدبا تأک
 مورد در ازندرانم استان آزاد هایدانشگاهمدیران   به -2  مازندران.

بر  دیبا تأک یکانر ینهوش یکبر تکن یمبتن یریتیمدهای مهارت
 اهآن بیشتر و شود داده کامل آگاهیی سازمان پذیرینقش انطباق

 .گیرند قرار توجه مورد
قش بر ن یدبا تأک یکانر ینهوش یکتکنبا استفاده ازروحیه  -3

 افزایش مدیران تییریمدهای مهارتتوان ، می یسازمان پذیریانطباق
این ابعاد را در رسیدن به استراتژی ها و شود مدیران پیشنهاد می داد.

با توجه به اینکه  -4اهداف تعیین شده سازمان، مد نظر قرار دهند.  
. 3،  انسانی. 2،  فنی. 1بعد بشرح:  ششدارای  مدیریتی مهارت های

 ابتکاری تمهار. 6،  تیمی کار مهارت. 5،  ارتیاطی. 4،  ادراکی
. 1بعد بشرح:  چهاردارای «  یکانر ینهوش متغیر همچنین و باشد.می

. الگو 4 یفیتک یریگ. اندازه3 یند،. بهبود فرآ2،  کنندهینروابط تأم
 بعد سه،دارای « یسازمان پذیریانطباق »متغیر و   باشدمی یریگ

 انیسازم رقابت. 3،  سازمانی ارزش. 2،  سازمانی سازگاری. 1بشرح: 
این ابعاد را در رسیدن به استراتژی شود مدیران پیشنهاد می باشدمی

 ها و اهداف تعیین شده سازمان، مد نظر قرار دهند.   
های ارائه شده در این پژوهش، مستند به بیان مسئله و نیز تحلیل  

هایی به منظور انجام تحقیقات آتی در موارد زیر به عنوان توصیه
 یپژوهشتواند ارائه گردد: حاضر می پژوهشارتباط با موضوع 

 شود. سهیحاضر مقا جیو نتا شودها انجام سازمان ریمشابه در سا
برای اجرای مدل  ازین مورد هایرساختیز نییبا هدف تع یپژوهش

 یکانر ینهوش یکبر تکن یمبتن یریتیمدهای مهارت ابعاد شنهادییپ
با هدف  یپژوهش .ردیم گانجا یسازمان پذیریبر نقش انطباق یدبا تأک
 ینهوش یکبر تکن یمبتن یریتیمدهای مهارت ابعاد یاثربخش یبررس
 رانیمد و نیمعاون در ، یسازمان پذیریبر نقش انطباق یدبا تأک یکانر

   .ردیانجام پذ مدارس
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