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 چکيده

این مقاله با هدف بررسی رابطه بین مولفه های شایسته ساالری و مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی، 

پیمایشی و از نظر زمان جمع آوری داده های مورد نیاز،  -تدوین شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی

آماری این پژوهش را کلیه مدیران فرهنگی  یت. جامعهتک مقطعی می باشد. روش نمونه گیری تصادفی اس

نفر شامل مدیران فرهنگی صف و ستاد سازمان)  271سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به تعداد 

مدیران ستادی، فرهنگسـراها، مجتمع ها، خانه های فرهنگ، خانه های قرآن، موزه ها، خانه های موزه ، 

نمونه  159تشکیل می دهند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد کتابخانه ها ، نگارخانه ها( 

های استاندارد صورت گرفت. متغیرهای مورد ها بر اساس پرسشنامهآوری دادهآماری بدست آمد. جمع

بررسی، شایسته ساالری و مسئولیت پاسخگویی مدیران در این تحقیق می باشند. نتایج تحقیقات در بین 

ران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نشان داد که، بین مولفه های شایسته ساالری و مدی

مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود دارد، بین مهارت ارتباطی و مسئولیت پاسخگویی مدیران 

ناداری وجود دارد، رابطه معناداری وجود دارد، بین تصمیم گیری و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه مع

و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود دارد، بین ارتباط  "تشویق، نوآوری و تغییر "بین 

کاری و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود دارد، بین مهارت رهبری و مسئولیت پاسخگویی 

سئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری مدیران رابطه معناداری وجود دارد، بین مهارت حرفه ای و م

وجود دارد، بین قابلیت مثبت خود و دیگران و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود دارد، 

بین فعالیت تیمی و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود دارد و همچنین شایسته ساالری 

ر دارد. در انتها نیز پیشنهادهایی بر مبنای فرضیه های تحقیق و مدیران بر مسئولیت پاسخگویی مدیران اث

 همچنین برای پژوهش های آتی ارائه گردید.

 .شایسته ساالری، مسئولیت پاسخگویی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران :يديکل واژگان

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

نج
ل پ

سا
(

 

ره 
ما

ش
18 

ن  
ستا

 تاب
 /

13
99

 
ص 

 /
89
– 

69
 

 3، نادر بهاري2جميله فدوي، 1شهپر آقامرادي

 مدیریت و حسابداری،ه دانشکدمدیریت فرهنگی، امور فرهنگی، ارشد یکارشناس یدانشجو 1

 .آزاد اسالمی واحد تهران غربدانشگاه 
 .دکتری جامعه شناسی، استاد مدعو دانشگاه آزاد تهران غرب، ایران استادیار، 2
 آزاد اسالمی واحد گرمی، ایران.دانشگاه مدیریت و حسابداری، دانشکده  استادیار، 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 جميله فدوي

 سخگوییبررسی رابطه بين مولفه هاي شایسته ساالري و مسئوليت پا

 مدیران فرهنگی، مطالعه موردي: سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران

 19/3/1399تاریخ دریافت: 

 22/5/1399تاریخ پذیرش: 

http://www.joas.ir/


 69 -89، ص  1399، تابستان 18پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 مقدمه

است. یعنی اینکه افراد از درون  یکی از مهم ترین عواملی که موجب رضایت بخشی سازمان می شود، شایسته ساالری

خود و با تمام وجود احساس کند که با توجه به تجربه و تخصص کاری، سابقه مدیریتی و تحصیالتی که دارند در جایگاه واقعی 

و شایسته خود قرار گرفته اند. از طرفی دیگر عاملی که برای تقویت بعد شایسته ساالری مهم است، بعد مسئولیت پاسخگویی 

 ران است.مدی

به اذعان بسیاری از صاحبنظران و اندیشمندان، حلقه نخست زنجیره توسعه و پیشرفت هر سازمانی، اراده، تعهد و تخصص 

مسئوالن، کارگزاران و مدیران متولی کارکردهای آن سازمان است و این مهم قابل دستیابی نیست مگر آن که نظام شایستگی 

طالعه ادبیات، پیشینه و عملکرد شایسته ساالری و نظام شایستگی در خارج از ایران و بر این روند حاکم باشد. بررسی و م

مقایسه آن با ایران نشان می دهد که حوزه تاکید در کشورهای پیش رو در این زمینه، غالبا در سطح جامعه بوده که از طریق 

که اقدامات صورت گرفته در ایران عمدتا در حوزه ساز و کارهایی اثرات خود را بر سازمانهای دولتی گذاشته است. در حالی 

سازمان ها بوده که البته به آن نیز نگاه جامع و موثری نشده است. شایسته ساالری به کارگیری فرد مناسب در حرفه یا پست 

 (.2008مناسب بر اساس تجربه، دانش و دیگر موازین است)هیتر، 

است که  یاهفیوظخگویی مدیران است. مسئولیت پاسخگویی مدیران یکی دیگر از بعدهای اصلی تحقیق، مسئولیت پاس

و  آورندیاند، فراهم مکه به عهده داشته ییهاتیمسئول یادا یبرا یاقانع کننده حاتیو توض لیآن اشخاص دال یدر اجرا

 .کنندیالزم را ارائه م یگزارشها

ساالری، مولفه های آن را با مسئولیت پاسخگویی نیز در بنابراین در این تحقیق بر آنیم ضمن احصا مولفه های شایسته 

زمینه رابطه های معناداری در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بررسی کنیم. به علت اینکه سازمان فرهنگی هنری 

ر د شهرداری تهران سازمانی خدماتی در راستای تولید خدمات و محصوالت فرهنگی و هنری می باشد، مسئولیت پاسخگویی

بین کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین مسئولیت پاسخگویی مدیران نیز به اولی اهمیت می یابد. در همین 

راستا حالت مطلوب این است که بتوانیم مسئولیت پاسخگویی را در بین مدیران در حوزه های پاسخگویی سازمانی، پاسخگویی 

ویی سیاسی بررسی و ارتقاء دهیم. همچنین یکی دیگر از بعدهای اصلی تحقیق حاضر قانونی، پاسخگویی حرفه ای و پاسخگ

شایسته ساالری است. شایسته ساالری با توجه به بعدها و مولفه هایش کمک شایانی به خدمات فرهنگی و هنری مطلوب برای 

 گیری، تشویق، نوآوری و تغییر، ارتباطشهروندان ایجاد می کند. مدیران فرهنگی بایستی در بعدهای مهارت ارتباطی، تصمیم 

 کاری، مهارت رهبری، مهارت حرفه ای، قابلیت مثبت خود و دیگران و فعالیت تیمی ارتقا یابند.

آیا بین مولفه های شایسته ساالری و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه  "در این تحقیق برآنیم به سوال اصلی تحقیق 

 م.پاسخ دهی "معناداری وجود دارد؟

 

 ضرورت موضوع تحقيق

به حق مردم از حکومت و مسئوالن است.  یکشور از جمله خواسته ها یتیریاصالح نظام مد ران،یدر حال حاضر در کشور ا

 عیدر توز یساالر ستهیو حساس و توجه به اصل شا یدیکل یپستها یالزم برا یهایو برخوردار از توانمند ستهیانتخاب افراد شا

ز کشور موثر است، از رمو شرفتیجامعه، افزون بر آنکه در ثبات، رشد و پ بگاننخ انیم تهایو مسئول فیوظا میقدرت و تقس

و  یاسیس یشهایتنوع خطوط و گرا ،یحساس کنون طیدر شرا ژهی. به ودیآ یزمامداران به حساب م یو ماندگار تیموفق

 هیو سرما یبشر یر گرانبهایاعث شد که نظام از ذخاب دینبا ،یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد یمتفاوت در حوزه ها ینگرشها

 کارآمد محروم باشد. رانیو مد یانسان یروین میعظ یها

توان به مالحظات مستمر و متنوع مورد  یم یساالر ستهیدر خصوص موضوع شا قیو تحق یضرورت هرگونه بررس در

 در نظر گرفت. یتحول ادار یاشاره در برنامه ها
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محدود  ایصورت نگرفته است و غالبا  یعلم یمنسجم و هدفمند و بر اساس مدل ها رانیدر ا یرساال ستهیشا نهیزم در

مدل  یصلا یارهایمع میبرآن قیتحق نیباشد. در ا یم یشخص یرهایبر اساس برداشتها و تفس ایبوده و  یستگیشا یبه مدلها

 است. اتیو از ضرور دیجد یکه موضوع میکن یبررس رانیمد ییپاسخگو تیرا در تعامل با مسئول یساالر ستهیشا

و  یخدمات و محصوالت فرهنگ دیتول یدر راستا یخدمات یتهران سازمان یشهردار یهنر یسازمان فرهنگ نکهیعلت ا به

 رانیمد ییپاسخگو تیمسئول نیبرخوردار است. بنابرا یا ژهیو تیکارکنان از اهم نیدر ب ییپاسخگو تیباشد، مسئول یم یهنر

 ستهیااست. ش یساالر ستهیحاضر شا قیتحق یاصل یاز بعدها گرید یکین یکند. همچن یم دایو ضرورت پ تیاهم یبه اول زین

 کند.  یم جادیشهروندان ا یمطلوب برا یو هنر یبه خدمات فرهنگ یانیکمک شا شیبا توجه به بعدها و مولفه ها یساالر

 نیتهران است و چن یشهردار یهنر یدر سازمان فرهنگ قیتحق نیا یمطالعه مورد نکهیبا توجه به ا گر،ید یطرف از

 است. اتیاز ضرور یقیتحق نیسازمان صورت نگرفته است، پرداختن به چن نیهرگز در ا یقاتیتحق

 

 مطالعه ادبيات موضوع
 شایسته ساالري

چیزی که  ، اولینها و بررسی تعاریفی که در مورد شایستگی ارائه شده استبا بررسی ادبیات موضوع مربوط به شایستگی

شود، فقدان تعریف واحد و اصطالح شناسی مشخص و معین در مورد شایستگی و معنا و مفهوم آن است. بخوبی مشخص می

 .تواند تا حدی بیانگر این قضیه باشدمرور تعاریف زیر که عمدتاً توسط صاحبنظران برجسته این حوزه ارائه شده است، می

ستگی کند. بعبارتی دیگر شاین نتیجة به کاربردن دانش و مهارت بطور مناسب تعریف می( شایستگی را بعنـوا1993کیو )

. یعنی اینکه ارتقای مهارت سازمانی و کسب دانش سازمانی باعث شایستگی سازمانی می گردد. به عبارت = مهارت + دانش

 دیگر شایستگی چیزی فراتر از مهارت و دانش سازمانی نیست.

های شایستگی عموماً بعنوان مجموعه رفتارها یا فعالیتسته ساالری را اینگونه تعریف می کند: شای( 2000هانستین )

نقش  آمیز در یکهاست که پیش نیازهای رفتاری، فنی و انگیزشی برای عملکرد موفقیتمرتبط، انواع دانش، مهارتها و انگیزه

از مهارتها، دانش و نگرشهای مورد نیاز برای انجام یک  را بعنوان ترکیبی. همچنین شایسته ساالری را یا شغل مشخص است

در این تعریف مولفه نگرشها بجای تواناییها آمده است. در تعریفی دیگر، مولفه انگیزه  .کندای اثر بخش، تعریف مینقش بگونه

 به جای این دو به تعریف افزوده شده است.

 

 تعيين مدل شایسته ساالري مدیران

پرورش  شایستگى هاى مدیریت را در نه عنوان خالصه مى کند که عبارت است از: توسعه و (2002بی هام و مویر)

عملکرد)وظیفه(، آگاهى بین  کارکنان، ارتباطات، حل مسئله، مدیریت تغییر، مهارت هاى فنى و وظیفه، تیم سازى، مدیریت

 فردى، یکپارچه کردن دیدگاه ها.

در شش طبقه  ارائه شده است، شایستگى ها را به صورت سلسله مراتبى( 2005) «ویتاال »  در مدل دیگرى که توسط

، مدل ویتاال ارائه شده است.) به نقل 1. در شکل شماره مثلث نشان مى دهد یکقرار مى دهد. او این شایستگى ها را به شکل 

 (2005از گندالف، 
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 (2005مدل سلسله مراتب شایستگى هاى مدیریتى)ویتاال،  ،1شکل شماره 
 

 انتصابات مدیران

 رقابت عرصة به ورود و خود تداوم فعالیت و بقا برای موفق بنگاههای و امروز سازمانها توسعة به رو و شتاب پر جهان در

 از یکی و دارد خود به مربوط ابزار به نیاز تحول، این پذیرش تردید بی. استقبال می کنند مدیریتی و سازمانی تحول از جهانی،

 نخبه و گزینی شایسته رویکرد با مدیران آینده پرورش و استعدادها جذب برای پیشرفته، های روش از گیری بهره ااین ابزاره

 سازوکارهای .شود تعریف فرآیند علمی صورت به باید آرمان، عنوان به ساالری الگوی شایسته سازمان راهبرد در. است پروری

 کارشناسان از رابطه این ودر طراحی آن اجرای جدول زمانی و گردد تعیین گیری اندازه قابل و ساده و روشن واژگان با آن

 (1389شود.)خردمند و فتاح،  گرفته کمک سازمانی رفتار و منابع انسانی مشاوران و مدیریت

 و باشند رت شایسته و تر قابل پیش بیش از که دارد نیاز مدیرانی به رو پیش های چالش دلیل به نگر آینده سازمان یک

 زا ناشی های هزینه اتالف از باید کند می تحمیل سازمان به زیادی مدیران، هزینه گماردن کار به و استخدام که آنجایی از

 پیشرفت و توسعه برای های شایستگی مدل و ویژگی اگر. نمود جلوگیری آن برکناری از ناشی های لطمه و ناالیق انتخاب مدیر

 (.1389 ، آخوندی و همکاران) بگیرد خود به ایستایی حالت که سازمان رسد می ظرن به بعید گیرند قرار استفاده مورد

 اززمینه س که است شایستگی مبنای بر مدیریتی نظام استقرار های ساخت زیر مدیران ازجمله انتخاب علمی فرآیند

 لیقهس اعمال ، گروهی یا فردی بغض و حب از تعصب، را انتخاب و شود می نامزد بهترین انتصاب در عالی مدیران گیری تصمیم

 هک است شایستگی مبنای بر مدیریتی نظام استقرار های ساخت زیر ازجمله . ساخت خواهد عمدی، دور غیر یا عمدی شخصی

 ، روهیگ یا فردی بغض و حب از تعصب، را انتخاب و شود می نامزد بهترین انتصاب در عالی مدیران گیری تصمیم زمینه ساز

 ساخت. خواهد عمدی، دور غیر یا عمدی خصیش سلیقه اعمال

 یزن ما کشور در و شده مطرح صورت علمی به جهان در مدیریت جانشینی ریزی برنامه بحث که است قرن نیم از بیش

موضوع است.  این مؤید بانک ها  در جمله خدماتی از مراکز در موجود بررسی مدارك است گرفته قرار توجه مورد مطلب این

 اهداف در ها برنامه اجرای و حصول در نقش بسزایی شک بی که سازمان پیکره در مطمئن و شایسته مدیران بانتخا برای

 مبنای مدیریت بر های فرآیند زیر و ها فرآیند اجرای و طراحی در سیستمی نگرش داشت؛ حاکمیت خواهند شده تعیین

 رویکرد و است ضروری آن از ناشی تأثیرات و گیری میمگانه تص چند معیارهای و ناهمگونی ، گانگی چند دلیل به شایستگی

شایستگی هاي 
فنی

شایستگی هاي کسب و
کار

شایستگی هاي
مدیریت و دانش

شایستگی هاي 
رهبري و نظارتی

شایستگی هاي
اجتماعی

شایستگی هاي
بين فردي
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 صمشخ اهداف یابیبه دست جهت در پایانی هم رویکرد با باید آن های فرآیند زیر و شایستگی فرآیند های تمام مند نظام

 (.1386 دهقانان،)شود سازماندهی
 

 معيارهاي شایستگی در انتصابات مدیران

 و مورد هشت در« موفق مدیر یک های شاخص پیرامون جهانی رقابت»لیانه سا گزارش براساس مدیریتی های مهارت

 کارآفرینی، رهبری، پذیری، رقابت و ارتباطات و انسانی منابع مباحث مدیریتی در تجربه مهارت فنی، های مهارت شامل

 به یمدیریت های مهارت «کاتس»نظریه  اساس بر و است شده اعالم نگری آینده و فرهنگی پذیری، انعطاف مسئولیت پذیری،

 (.1386 خردمند و فتاح،)شود می تقسیم تحلیل و تجزیه تشخیص، ادراکی، انسانی، فنی، های مهارت طبقه  پنج

 .است گردیده تقسیم مدیریتی ، فنی تهای مهار دسته دو به مدیریتی های مهارت «مریتس جک»نظریه  در ولی

 : شامل را مدیریتی های ت مهار استرالیا آل ایده مدیران پژوهشی کمیته

 توانایی -5 دیگران؛ تحمل قدرت -4 آموزش دیگران؛ و گری مربی -3 ارتباطات؛ -2 انسانی؛ های سرمایه های مهارت -1

 سازی تیم 11-؛  مدیریتی خود – 10 پذیری؛ انعطاف -9 رهبری؛ و نگری آینده -8 تفکر راهبردی؛ -7 نفوذ؛ قدرت -6 سازی؛

 و پری شیپمن و کوپر های مدل و . تحقیقات کند می اخالق بیان بحث و مشکالت حل - 12 گروهی؛ کارهای انجام توان و

 :است شرح ذیل به مشترکی اصول بر مبتنی شایستگی های مدل اکثر که دهد می نشان

 ها رغبت و ها ارزش یها، توان ها، مهارت انگیزش، دانش، خوشه بر مبتنی . 

 راهبردی گیری جهت با مرتبط . 

 سنجش و مشاهده قابل شده پذیرفته های استاندارد اراید . 

 پرورش و آموزش طریق از بهبود قابل . 

 شغل مهم بخش با مرتبط. 

 ( ارائه می گردد:1391در ادامه ابعاد شایسته ساالری با استناد به پرسشنامه مصلحی)

 مهارت ارتباطی 

مهارت  . ران به صورت موثر و کارآمد گفته می شودبه توانایی فرد برای انتقال اطالعات به دیگ مهارت ارتباطی

عمیق و کارآمد می تواند باعث بهبود ارتباطات بین فردی و تجاری شود، در نتیجه رضایت از زندگی نیز افزایش پیدا  ارتباطی

گران عات به دیمی کند. اولین مرحله در ارتباط گرفتن با دیگران تولید اطالعات و سپس پیدا کردن راهی برای رساندن اطال

نیز بستگی دارد. هر کسی به شیوه خاصی  آنها انتقال ۀمی باشد. فرآیند برقراری ارتباطات صحیح عالوه بر اطالعات به شیو

برای انتقال پیام استفاده می کند. هر چه فرد بر دیگر مهارت های زندگی تسلط بیشتری داشته باشد،  مهارت های ارتباطی از

 .اند با دیگران ارتباط برقرار کندبه شیوه بهتری می تو

، دوستی های پایدار، فرصت های شغلی بیشتر و پیشرفت ازدواج موفق در شکل گیری یک مهارت های ارتباطی تقویت

التری در زمینه کاری خود دست در زمینه های مختلف نقش دارد. شما با مهارت های ارتباطی می توانید به جایگاه های با

یابید و به راحتی تبدیل به مدیری موفق و ثروتمند شوید. از همه مهم تر این مهارت ها در برقراری ارتباط با دیگران اعتماد به 

 ینفس شما را باال برده و باعث می شود دید مثبت تری نسبت به خود داشته باشید. افزایش مهارت های ارتباطی در میان اعضا

 .یاری می رساند خانواده سالم خانواده، به ویژه در ارتباط با فرزندان به شما در شکل دهی یک

 

 تصمیم گیری 

 حل   ترگسترده فرایند در .است مختلف اقدام چند یا دو بین کردن خابانت معنی به گیری، تصمیم شکل، ترینساده در

 هودیش روندی با گیری تصمیم است ممکن. شودمی مسئله یک ممکن  هایحلراه بین انتخاب شامل گیری تصمیم مسئله،

 .شود انجام دو، این از ترکیبی یا استداللی یا
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 گرچه.بگیرید پیش در توانیدمی که ممکنی اقدامات یدرباره تانونیدر ندای و احساس از استفاده یعنی در حالت شهود،

 و هگذشت تجربیات از ترکیبی واقعا شهود اما است، «جادویی حسی» گویا که کنندمی صحبت حس این یدرباره طوری افراد

 که است چیزهایی زتاببا زیرا است، ارزشمند بسیار شهودتان به توجه و آوردن حساببه. است شما خود درونی هایارزش

 برداشت و درك اساس بر واقع در و ندارد واقعیت در ریشه همیشه شهود حال، این با. ایدگرفته یاد زندگی یدرباره تاکنون

 .یستن کامل چندان نتیجه در و داشته شما کودکی در ریشه درك این متعددی موارد در که است، گرفته شکل واقعیت از شما

 همیتا بسیار تاندرونی احساس دقیق بررسی دارید، منفی احساسی شدیدا خاصی اقدام به نسبت اگر هویژبه بنابراین،

 یا است رپذیتوجیه تاناحساس آیا همچنین و نه یا کنید پیدا را حس این دلیل توانیدمی آیا که فهمیدمی کار این با زیرا دارد،

 .نه

 و ااینج» در استدالل .گیری تصمیم برای رویتان پیش  ارقام و آمار و شواهد گرفتن خدمت به یعنی در حالت استدالل،

 ذاردبگ کنار را تصمیم به مربوط عاطفی هایجنبه تواندمی کردن استدالل. دارد ریشه شواهد و واقعیات در همچنین و «اکنون

 .بگیرد نادیده باشند، شتهدا تأثیر گیری تصمیم روند روی است ممکن که را گذشته از برآمده مسائل ویژه، طور به و

 و آمار و شود شروع کردن استدالل با که است بهتر. است نوبت به جنبه دو این کارگیریبه کار، این انجام هایراه از یکی

 . گردد آوریجمع ارقام

 

 مهارت رهبری 

و  سو با تعیین سمت و سودر سازمانها رهبران افرادی بسیار تاثیرگذار در سرنوشت کسب و کار میباشند. رهبران از یک 

مسیر حرکت سازمان و از طرفی با اعمال سبک رهبری و ایجاد فرهنگ سازمانی در اوج گرفتن و سقوط سازمان نقش تعیین 

ای دارند و سرنوشت ساز هستند. با این وجود هنوز مرزهای مدیریت و رهبری و تفاوت های مدیر و رهبر برای بسیاری کننده

ابتدا به اشتباهات رایج در رهبری و بیان تفاوت ها می پردازیم و بعد از آن به تعاریفی که از رهبری ارائه مشخص نیست. لذا در 

 .شده و تاریخچه آن و برخی از سبک های رهبری اشاره میکنیم

 توصیه سبک رهبری ارائه می گردد: 10از دید پیتر دراکر 

 ها انرژی و ها فعالیت سازی همراستا و گذاری هدف.1

 .نیست برخوردار نامحدود منابع از سازمانی هیچ.2

 زمان مدیریت.3

 آینده های فرصت روی گذاری سرمایه.4

 (درست استخدام)شخص و شغل تناسب.5

 متنوع افکار آراو تضارب از استقبال.6

 تصمیمات آثار کنترل و بینی پیش.7

 ها شکست و اشتباهات مسولیت پذیرش.8

 اصلی هدف و ماموریت نکردن فراموش.9

 دیگران برای بودن الگو.10

 

 فعالیت تیمی 

واضح است در هر سازمان یا کسب و کاری چه بزرگ، چه متوسط و چه کوچک باشد، یک فرد نمی تواند عهده دار کلیه 

که افراد سازمان وظایف و مسئولیت ها باشد. هر فردی باید در سازمان از یاری و مشورت همکاران خود بهره گیرد. درصورتی 

با یکدیگر همانند یک تیم و بسیار هماهنگ کار کنند، اهداف بسیار پیچیده به راحتی قابل حصول هستند. در تعریف تیم کاری 

از گروهی از افراد تشکیل شده است که برای رسیدن و نیل به هدفی مشترك، در کنار یکدیگر  تیم کاری باید عنوان نمود که

اند،  را تشکیل داده تیم ا انجام داده و به یکدیگر هم یاری می رسانند. افرادی که یککنند و هر یک وظایف محوله رکار می 
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آل باید اهداف و مقاصد مشترك و تا حدودی خط سیر فکری یکسانی داشته باشند. واضح است که افرادی که در حالت ایده 

ای تیم باید عالیق، فرآیند فکری، طرز رفتار، ادراك را تشکیل دهند. اعض تیم توانند یک با یکدیگر سازگاری ندارند، هرگز نمی

و تمایالت مشابه و نه لزوما یکسان، داشته باشند و در کنار این موارد، روحیه انعطاف پذیری داشته باشند تا بتوانند بخود را هر 

 .هماهنگ نمایند و به تقابل با آن ها برنخیزند تیم کاری چه بیشتر با سایر اعضای

. است شکل گیری تیم مرحله مرحله، ترین ابتدایی که است شده گرفته نظر در متعددی مراحل تیم سازی فرآیند برای

روبرو میشوند. در همین مرحله باید منشور و اهداف نوشته شده و امضا  رسمی خیلی صورت به هم با افراد تازه مرحله این در

خود را با تعیین اینکه چه مواردی مورد انتظار است تعیین کند.  شود. حال تیم در حال شکل گیری قادر خواهد بود تا مرزهای

اعضای تیم با انجام وظایف بسیار زیاد و بدون تعارض با یکدیگر آشنا خواهند شد. این امر تعهدی را برای ایجاد اهداف بزرگ 

 کند.تر در بین اعضای تیم ایجاد می 

یرا هر شخص ایده های خود را ارائه می دهد و اختالف نظر به طور در مرحله دوم بین اعضا بحث و جدال در می گیرد. ز

 گفتگو ایدب. باشد ارتباط اعضای تیم طبیعی بوجود می آید. اینجاست که داشتن روحیه انعطاف پذیری می تواند کلید راه حفظ

 .رسید نتیجه به بتوان تا گیرد صورت خوبی به

کردن فعالیت آنها در کلیه سطوح سازمانی نیاز به مدلی برای شروع کار ها و نهادینه  موفقیت تیم در هر سازمان برای

وجود دارد. شاید اولین سوالی که در این مدل باید مطرح شود این است که آیا هر سازمانی نیازمند تیم های کاری است؟ برای 

موضوع کامال بستگی به شرایط پاسخ به سوال فوق می توان همان اصل مشهور مدیریتی را دوباره در ذهن مجسم کرد که: 

ت تعیین شود. و به این سواال اهداف سازمان پرداخته شود. ابتدا باید تیم سازی فرآیند دارد. لذا بهتر است با دید انتقادی به

چقدر است؟ در گام دوم امکان  نقش تیم ها در دستیابی به اهداف سازمان اسخ داده شود که فلسفه وجودی سازمان چیست؟پ

پذیری باید مورد ارزیابی قرار گیرد. نیازهای حیاتی سازمان و شناسایی اولویت ها در مرحله سوم مورد توجه هستند. در مرحله 

در سازمان باید کشف شود. حال باید یک تیم در مقیاس کوچک شکل گرفته و در طول زمان گسترش  تیم سازی موانع چهارم

 یابد.

این بخش به اختصار شرح داده می شوند. اولین مورد تعهد یکپارچه اعضا یک تیم خوب و کارآمد ویژگی هایی دارد که در 

یابی دست تعهد،. داد نخواهد رخ تیم یک در اتفاقی هیچ باشد، نداشته وجود اعضای تیم که تعهد کاملی از جانب است. درصورتی

 ایجاد به منجر خوب، رهبری یک و تیم اعضای جانب از تعهد وجود. گرداند می تر آسان بسیار را به اهداف سازمانی

. است کارآمد تیم های نشانه گردد. استفاده از خالقیت اعضا از دیگرمی  باال وری بهره با کاری محیطی همراه به تعاملی تیم یک

 به یستبای تیم اعضای نتیجه در است، ضروری بسیار امروز اقتصاد در غیرمعمول و مبتکرانه های شیوه از استفاده که آنجایی از

 .نمایند فکر مشکالت فصل و حل برای خالقانه های شیوه

خود را به  اعضای سازمان ترویج خالقیت در میان اعضا می باشد. وقتی در سازمان تیم سازی مزایای یکی از اصلی ترین

خواهید فرای تفکری فکر کنند که قبال به آن عادت صورت تیمی در معرض فعالیت های گروهی قرار می دهید از آنان می

های نوینی استفاده کنند که در تحقق اهداف تیم موثر هستند. همچنین این  حل هاند و از تصورات خود برای یافتن را داشته

شوند ی درگیر م های تیمیفعالیت  موضوع انگیزه و اعتماد به نفس این افراد را نیز باالتر می برد. به طوری که وقتی افراد در

کنند که  برانگیزی گرایش پیدا میهای چالش فعالیت  این ترتیب بهکنند و به های خود پیدا می  اعتماد بیشتری به مهارت

بر این ایجاد اعتماد به تک تک اعضای تیم و فعالیت آنان از جمله نتایج کار گروهی برای انجام آن پشتکار فراوان دارند. عالوه 

 کاری است، زیرا نشان به خودی خود نیروی انگیزشی قوی برای انجام وظایف سازمان و گروهی در فعالیت تیمی است. وجود

 .دهنده بخشی از تعهدات سازمان است
 

 مسئوليت پاسخگویی

پاسخگویی یکی از چالش هایی است که دولت ها امروزه با آن گریبانگیر هستند. امروزه دولت ها بایستی نسبت به خط 

 ستمسی یک داشتن کراسی،دمو الزمه و است سیستم پاسخگو یک نیازمند دولتی مشی و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر
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https://www.ayabusinessschool.com/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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 خگوپاس آنها برابر در بایست می و شوند می ایجاد مردم برای و مردم وسیله سازمان های دولتی، به. است مناسب یپاسخگوی

 باشند.

 را مربوط وظایف دولتی آن سازمان های موجب به که دهد می شکل را پاسخگویی شهروندان، سیستم و دولت بین رابطه

 و نکند تجاوز خود حد از وکیل اینکه بر شوند، مشروط انجام وظایف این که دهند می اجازه شهروندان و دهند می انجام

 (1377باشد) هیوز،  پاسخگو

 گریدی به طرفین از هر یک که نحوی به را خود قدرت از بخشی آن طی که است مبادله نوعی پاسخگویی سیستم یک

 (.1377نیاز داشته باشد، مبادله می کنند) هیوز، 

 و تعارض نوعی با دستگاه های دولتی است. امروزه کند، دموکراتیک می ادعا که است ای جامعه هر مبنای پاسخگویی

 نیازهای برابر در باید و کنند می مسئولیت احساس های ملی خود سازمان و مردمان مقابل سو، در یک از: اند مواجه دوگانگی

 ندک روش ها و شیوه هایی می اعمال به وادار را آنان جهانی نیروهای و المللی مات بینسوی دیگر، الزا از و باشند پاسخگو آنان

 (1388آنهاست) دانایی فرد،  شهروندان انتظارات و مغایر خواست عمل در که

 مدترکارآ مدیریت های بویژه سیستم ، ها شکل سایر طرف به مسئـــولیت قدیمی های شکل از گذر درحال پاسخگویی

 خگوییپاس افزایش ، اهداف تحقق ، باشد مقررات و رعایت قوانین آنکه از پیش مدیریتی رویکرد اصلی هدف. است ترپاسخگو و

 (1388است) هیوز،  شکل موثرترین به محدود منابع از و استفاده ها هزینه به توجه بذل و مشتری به

 تحوالت دستخوش نیز های دولتی سازمان از اآنه انتظارات ، مختلف جوامع در شهروندان عمومی های آگاهی افزایش با

 هصرف ، برابری و عدالت ، مقررات و قوانین ، اخالقی که اصول دارند انتظار دولتی های سازمان در شهروندان. است شده زیادی

. هندد قرار وجهت مورد گذشته از بیشتر را رجوع ارباب کردن توانمند و ها آن دادن ، مشارکت تولید در کارایی ، منابع در جویی

 مهمترین از جمله. اند کرده پیشنهاد را مختلفی های روش آن ساختن کارامد و اداری نظام اصالح برای اداری دانشمندان علوم

 (.1387است) میرسپاسی،  کارامد پاسخگویی نظام یک اجرای و طراحی ، ها روش این

 ییهاتیمسئول یادا یبرا یاقانع کننده حاتیو توض لیآن اشخاص دال یاست که در اجرا یافهیوظمسئولیت پاسخگویی، 

 . کنندیالزم را ارائه م یو گزارشها آورندیاند، فراهم مکه به عهده داشته

 چوبیچار در. است داشته ویژه ای جایگاه دیرباز از ساالر مردم سیاسی نظام  مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کشورهای با

 این .است خواه پاسخ و پاسخگو میان اطالعات جریان آوردن فراهم حسابداری هدف است یپاسخگوی مسئولیت بر مبتنی که

بر مبنای رابطه بنیادی پاسخگویی پاسخ خواه حق  یت پاسخگویی میان دو طرف بنا می شود.مسئول رابطه پایة بر چارچوب

دانستن اطالعات بیشتر دربارۀ  د حفاظت کند.معین برای دانستن دارد، در عین حال ،پاسخ گو نیز حق دارد از حریم قانونی خو

البته شاید از منظر پاسخ خواه بهتر باشد اما لزوماً از منظر رابطه کلی پاسخگویی این گونه نیست.  پاسخگو ضرورتاً بهتر نیست.

 است.به همین دلیل دو سویه  و چارچوب های مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی حق هردو طرف را در نظر می گیرد

برای مردم استوار است  "حق پاسخ خواهی  "و "حق دانستن حقایق "مفهوم امروزین پاسخگویی بر ارکانی نظیر پذیرش 

در جوامعی که دارای نظام های سیاسی مردم ساالرهستند ،مردم با انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش وا می 

مقامات منتخب در قبال  ی را برای خود محفوظ می دارند دراین قبیل جوامع،گذارند. لیکن حق داشتن حقایق و پاسخ ده

در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگو یی دارند و شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق، حقایق را  اعمالی که انجام می دهند،

مستقیم یا از طریق نمایندگان  در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حقوق طبیعی دانستن و پاسخ خواهی به طور علنی و

در فرآیند مسئولیت پاسخگویی هر دو طرف پاسخگو و پاسخ خواه با استفاده از ابزار  پی گیری و مطالبه میکنند. قانونی خود،

  مشارکت می کنند. های مناسب، در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن،

(، 2005) 1است که پاسخ دهندگان به پرسشنامه بونز در این پژوهش منظور از مسئولیت پاسخگویی مجموع نمراتی

 ( ابعاد مسئولیت پاسخگویی مدیران عبارتند از:2005دهند. با توجه به بونز)می
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 پاسخگویی سازمانی 

 پاسخگویی قانونی 

 پاسخگویی حرفه ای 

 پاسخگویی سیاسی 

 در همین راستا انواع پاسخگویی عبارتند از:

 مانهای دولتی در برابر شهروندان یا نمایندگان منتخب آنان پاسخگو هستند.پاسخگویی عمومی: مدیران سغاز-1

 پاسخگویی مدیریتی: این پاسخگویی در برابر مدیر ارشد یا مدیر باالدست صورت می گیرد.-2

 پاسخگویی مالی: مدیران سازمانها در مقابل وچوه پاسخگو هستند که بابت اجرای طرح یا پروژه دریافت می کنند.-3

 پاسخگویی سیاسی: این پاسخگویی در برابر نهادی است که مشروعیت سیاسی دارد.-4

 پاسخگویی حرفه ای: در مقابل همکاران متخصص و حرفه ای خود پاسخگو هستند.-5

 پاسخگویی قانونی: این پاسخگویی در برابر مراجع قضایی صورت می گیرد.-6

لیت واگذار شده است.از این رو، پاسخگو بودن، داللت بر نوعی پاسخگویی اجتماعی: پاسخگوییف تعهد در قبال مسئو-7

 (.1383رابطه رسمی دارد که در آن اختیارات از یک طرف به طرف دیگر محول شده است) بزرگی، 

 

 هاي پاسخگوییهدف

 هر چند پاسخگویی در نظامهای سیاسی جهان به صورتهای متفاوتی مورد تاکید قرار می گرد، در مفهومی عام به

فرایندهایی گفته می شود که شهروندان با تکیه بر آنها حاکمان را برای رفتار و عملکردشان پاسخگو می کنند. در ادامه هدفهای 

 (:2000، 2پاسخگویی آمده است)آیکوین

 ابزاری است جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوء استفاده از اختیارات عمومی 

 لی، تبعیت از قانون و صیانت از ارزشهای خدمات عمومیتضمینی است بر کاربرد صحیح منابع م 

 ابزار موثری است برای ارتقا و بهبود زماداری و مدیریت خدمات عمومی 

 

 قيتحق نهيشيپ
  یمطالعات داخل

 "تبیین راهبرد سازمانی با شایسته ساالری و رهبری خدمت گزار "( در تحقیقی با عنوان 1398گیوکی و همکاران)

یق با هدف بررسی عوامل شایسته ساالری مبتنی بر عوامل مرتبط با آن با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت پرداختند. تحق

گزار به منظور ارائه الگوی مطلوب انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که مدل شایسته ساالری با توجه به نقش 

 است.میانجی رهبری خدمت گزار از برازش معناداری برخوردار 

الگوی جامع برای مفهوم سازی و استقرار شایسته ساالری در سازمان های  "( در تحقیقی با عنوان 1395عبد صبور)

به الگوی جامع و مولفه های شایسته ساالری پرداخت. در این تحقیق مدل مفهومی تحقیق در سه بعد عوامل  "دولتی ایران

 ل درون سازمانی) محتوایی یا نهادی( می باشد.برون سازمانی، کارکردهای منابع انسانی و عوام

نقش مشارکت شهروندی، شایسته ساالری و ساختارهای سازمانی در  "( در تحقیق با عنوان1385گل پرور و عریضی)

پرداختند. هدف این تحقیق بررسی نقش مشارکت شهروندی، شایسته ساالری و ساختارهای  "رفتار و نگرش کارکنان سازمان ها

) سنتی و بوروکراتیک( در رفتار مدنی سازمانی، تعهد، پیوستگی و اعتماد به همکاران در ایران بوده است. نتایج نشان سازمانی

داد جهت گسترش مشارکت شهروندی و شایسته ساالری توجه به ساختارهای سازمانی و تالش برای جهت دهی این ساختارها 

 ان ضروری به نظر می رسد.به سمت سازمان های بوروکراتیک در آینده در ایر
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 ارۀدرب چندمقطعی شایسته ساالری پژوهشی سوی به ناشایستگی نظام از گذار "( در تحقیقی با عنوان1394زاهدی)

 ملکردع کـه باشند داشته باور عمیقاً موضوع این به باید دانشگاهی پرداختند. زنان "ایران در دانشگاهی زنان شغلی وضعیت

 ار و دانشوری گـری دانـش دانشطلبی، مسئولیت زنان. است آنان کاری سرنوشت تغییر در مؤثر املتـرین عو مهـم از شـان

 علم ایفض در که یافتهاند را طالیی ایـن فرصت ، دانشـگاه در کـار بـه منـدان عالقـه عظیم خیل میان از. پذیرفتهاند آگاهانه

 و دانش تعمیق و بسط فرهنگی، اعتالی فردی، توسعة و رشد ساز زمینه انـد که گرفتـه قرار محیطی در. کنند تنفس دانش و

 در دارند در اختیار چـه آن از اسـت شایسته رو، این از. برمیدارند گام کشور توسعة مسیر در طریق، این و از اسـت آگـاهی

 سخن ،بگشایند زبان وقشانحق دربارۀ و انجام دهند را تکالیفشان کنند، استفاده بهخوبی مسئول و مصمم متعهد، فردی مقام

 . کنند عبور یک به یک رو پیش موانع از به نفس، اعتماد و پشتکار با و کنند پیگیری بگویند،

در شایسته  اطالعات فنآوری حاکمیت و مجازی آموزشهای نقش "( در تحقیقی با عنوان1398کازرونی شامیری و مرادی)

 حاکمیت و مجازی آموزشهای: داد نشان پژوهش پرداختند. نتایج "تانخوزس استان اسالمی آزاد دانشگاه مدیران ساالری

 شوش و اندیمشک دزفول، خوزستان دانشگاه استان اسالمی شمال آزاد دانشگاههای مدیران شایستگی با اطالعات فناوری

 اب اطالعات فنآوری تحاکمی. داشت معنادار و مثبت رابطه شایسته ساالری با آموزشهای مجازی. داشت معنادار و مثبت رابطه

 .داشت معنادار و مثبت شایسته ساالری رابطه

رابطه ارزش ها و شخصیت مدیران با شایسته ساالری، مشارکت  "( در تحقیقی با عنوان 1390کاظمی و همکاران)

 نتایج اساس بر پرداختند. یافته های تحقیق نشان داد که، "شهروندی و بیگانگی سازمانی در سازمان های دیوان ساالر و سنتی

 ویژگی و ارزشی نظام بین معناداری روابط نیز و سنتی و ساالر دیوان های سازمان بین معناداری های تفاوت آمده دست به

 اهیتیم بیشتر ساالر دیوان های سازمان رسد می نظر به نتایج این به توجه با .آمد دست به مالك متغیرهای با شخصیتی های

 اختارس به معطوف که شود اجرا سنتی های سازمان در اصالحی های برنامه که شود می پیشنهاد بنابراین. دارند گرایانه انسان

. است پذیری انعطاف افزایش و خودرهبری و خیرخواهی بودن، جهانی های ارزش ترغیب و ترویج بر مبنی و سازمانی فرهنگ و

 دام،استخ از پس کارکنان، اولیه گزینش در استخدام، بدو در که دهد می قرار مسوولین اختیار در مشخصی پاسخ پژوهش این

 .کرد استفاده نتایج این از توان می نخبه افراد مدیریت در و ارتقا هنگام باالتر، مراحل

 

 یخارج مطالعات

( در تحقیقی به بررسی نقش شایسته ساالری در شکل گیری سرمایه انسانی پرداخت، و به این نتیجه رسید 2016کارمن)

از آن دسته از افرادی که فکر می کنند توانمندی شایسته گی را دارند بر اساس توانمندی عمومی و تخصصی و با بررسی  که

ها ، آزمون ها و مصاحبه های ساختارمند، بازشناخته شوند. این مرحله نیازمند بازخوانی دقیق آموزه های دینی و اخالقی ، 

جرایی برای تعریف معیارهای سنجش دارای اعتبار و پایایی است. فراهم نمودن فرهنگی و اجتماعی و مقوالت مدیریتی و ا

 چنین مبانی که به دور از کاستی و ناراستی باشد در افق های درازمدت ، به تدریج صورت می پذیرد.

 گذار( در تحقیقی به مطالعه نقش اعتماد مدیران به عنوان یک میانجی بین سبک رهبری ، خدمت 2014کوانگ و ژان)

و تعهد سازمانی در چارچوب شرکتهای تحقیقات بازار در مالزی بود. نتایج نشان داد که تمام متغیرها به صورت قابل توجهی با 

هم در ارتباط می باشند. عالوه بر این نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که اعتماد به مدیران، واسط بین رهبری خدمت 

رهبری خدمت گذار و اعتماد به مدیران برای حفظ تعهد سازمانی باالتر در میان کارکنان بسیار گذار و تعهد سازمانی است و 

مهم است. بنابراین مدیران در سازمان باید از سبک رهبری خدمت گذار برای بدست آورن اعتماد کارکنان استفاده کنند و پس 

 و پشتیبانی از خود نشان دهند.از آن کارکنان در فعالیت های سازمانی تمایل بیشتری به مشارکت 

به این نتیجه رسید  "2010تاثیر آموزش های سازمانی بر شایسته ساالری بر طی سال  "( در تحقیق با عنوان 2014ماتی)

درصد از مدیران با آیین نامه نحوه انتصاب مدیران انتطباق نداد و ناکافی بودن آموزش های مدیریتی و غیر مدیریتی و در  46

مدیران بیشتر از نقاط مثبت آنها است. شایستگی های مدیران واحدهای آموزشی مورد ویژگیهای عمومی نقاط ضعف و منفی 

 با وضعیت مطلوب و ایده آل فاصله قابل توجهی دارد.
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 چارچوب نظري تحقيق

چارچوب نظری، الگویی مفهومی بوده و بر روابط نظری میان تعدادی از عوامل که در مساله پژوهش با اهمیت تشخیص 

د دارد. این چارچوب درباره پیوندهای درونی میان متغیرهای اصلی تحقیق اعم از شایسته ساالری و مسئولیت داده شده اند، تاکی

 ، چارچوب نظری پژوهش نشان داده شده است. 2پاسخگویی مدیران بحث می کند. در شکل شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 مدل مفهومی تحقيق -2شکل شماره 
 

پیوسته، نقش متغیر: مستقل، نحوه اندازه گیری: پرسشنامه، مقیاس  -تقل: شایسته ساالری ) نوع متغیر: کمیمتغیر مس

 اندازه گیری: طیف لیکرت( 

پیوسته، نقش متغیر: وابسته، نحوه اندازه گیری: پرسشنامه،  -متغیرهای وابسته: مسئولیت پاسخگویی ) نوع متغیر: کمی

 ت(مقیاس اندازه گیری: طیف لیکر

تغییر، ارتباط کاری، مهارت رهبری، مهارت حرفه  -نوآوری-متغیرهای انعکاسی: مهارت ارتباطی، تصمیم گیری، تشویق

امه، پیوسته، نقش متغیر: انعکاسی، نحوه اندازه گیری: پرسشن -ای، قابلیت مثبت خود و دیگران، فعالیت تیمی ) نوع متغیر: کمی

 مقیاس اندازه گیری: طیف لیکرت(

 وجه به چارچوب مفهومی پژوهش می توان فرضیه های پژوهش را به صورت زیر بیان کرد:با ت

 فرضیه اصلی تحقیق:

 بین مولفه های شایسته ساالری و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.-1

 فرضیه فرعی تحقیق:

 جود دارد.بین مهارت ارتباطی و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری و-2

 بین تصمیم گیری و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.-3

 و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود دارد. "تشویق، نوآوری و تغییر"بین -4

 شایسته

 ساالري 

مسئوليت پاسخگویی 

 مدیران

 مهارت ارتباطی

 تصميم گيري

 تشویق، نوآوري و تغيير

 ارتباط کاري

 مهارت رهبري

 مهارت حرفه اي

قابليت مثبت خود و 

 دیگران

 فعاليت تيمی 

 

http://www.joas.ir/


 69 -89، ص  1399، تابستان 18پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 بین ارتباط کاری و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.-5

 یت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.بین مهارت رهبری و مسئول-6

 بین مهارت حرفه ای و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.-7

 بین قابلیت مثبت خود و دیگران و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.-8

 ری وجود دارد.بین فعالیت تیمی و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معنادا-9

 

 روش شناسی پژوهش 
پیمایشی و از نظر زمان جمع آوری داده های مورد نیاز، تک مقطعی می باشد. روش نمونه  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

گیری این تحقیق، نمونه گیری تصادفی است. هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین شایسته ساالری و مسئولیت پاسخگویی 

پژوهش  شامل کلیه مدیران این  آماری یجامعهان فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است. مدیران در بین مدیر

فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شامل مدیران فرهنگی صف و ستاد سازمان) مدیران ستادی، فرهنگسراها، 

مدیر  271وزه، کتابخانه ها، نگارخانه ها( که در مجموع مجتمع ها، خانه های فرهنگ، خانه های قرآن، موزه ها، خانه های م

و خطای نمونه  %95تعداد نمونه های تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان  فرهنگی را شامل می شوند.

امل دو بخش می باشد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه است. پرسشنامه مورد استفاده ش 159شامل  0.05گیری 

سوال متغیر شایسته ساالری می  43سوال مربوط به متغیر مسئولیت پاسخگویی مدیران و  24سوال به ترتیب  67بوده که  از 

نفر از مدیران فرهنگی سازمان  30باشد. برای روایی پرسشنامه ابتدا سواالت استاندارد گشت و سپس پرسشنامه ابتدا بین 

وزیع شده و ضمن اینکه با وضعیت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تطابق داده شد، فرهنگی هنری شهرداری تهران ت

نظرات اصالحی و تکمیلی آن ها در پرسشنامه لحاظ گردید. برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. نتایح 

بیشتر است، سوالها  0.7ون مقدارش از مقدار می باشد که نشان دهنده آن است که چ0.877مربوط به ضریب آلفای کرونباخ 

 از پایایی باالیی برخوردار است و بنابراین سواالت پرسشنامه تحقیق پایا هستند.

 

 یافته هاي پژوهش

 آمار توصيفی 

که در بین مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری  1از نظر جمعیت شناختی نتایج آمار توصیفی تحقیق در جدول شماره 

 رداری تهران حاصل شده است ارائه می گردد.شه
 

 اطالعات آمار توصيفی تحقيق -1جدول شماره 

 

 نوع بعد فراوانی درصد

 مرد 102 64.2
 جنسیت

 زن 57 35.8

 متاهل 126 79.2
 وضعیت تاهل

 مجرد 33 20.8

 سال 30زیر  2 1.3

 سن
24.5 39 40-31 

62.9 100 50-41 

 سال 50بیشتر از  18 11.3

 دیپلم و پایین تر 0 0
 میزان تحصیالت

 فوق دیپلم 0 0
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 لیسانس 83 52.2

 فوق لیسانس 55 34.6

 دکتری 21 13.2

 سال 5زیر  4 2.5

 سابقه کار

 سال 5-10 17 10.7

 سال 10-15 42 26.4

 سال 15-20 58 36.5

 سال 20باالی  38 23.9

 

 آمار استنباطی

وصیفی از دیدگاه های مختلف، به آمار استنباطی تحقیق می پردازیم. یکی از مراحل اصلی در آمار بعد از تحلیل آمار ت 

استنباطی بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی فرضیه می باشد. اهمیت نرمال بودن از این نظر اهمیت دارد که اگر متغیرهای 

پارامتریک و اگر غیر نرمال باشد بر اساس ناپارامتریک اصلی تحقیق نرمال باشند بایستی تحلیل آمار استنباطی بر اساس 

 های تحقیق پرداخته می شود.بایستی صورت پذیرد. سپس از ابعاد مختلف در راستای بررسی فرضیه

اسمیرنوف گزارش شده است.  –، نتیجه آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف 2در جدول شماره 

شود متغیرهای اصلی گردد. همانطور که مشاهده میشود میزان سطح خطا متناظر با آنها بررسی میده میهمانطور که مشاه

است  0.05داری هر کدام از متغیرها کمتر از فرضیه تحقیق، شایسته ساالری و مسئولیت پاسخگویی مدیران میزان سطح معنی

نیستند. به عبارت دیگر توزیع داده ها از توزیع نرمال انحراف قابل ها از توزیع نرمال برخوردار که نتیجه گرفته می شود داده

 توجهی دارند. بنابراین برای تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون ناپارامتریک استفاده می گردد. 
 

 اسميرنوف –، آزمون بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف 2جدول شماره 
 

 مسئولیت پاسخگویی مدیران شایسته ساالری عنوان

 159 159 تعداد

 2.9978 3.1479 میانگین

 0.47 0.42 انحراف استاندارد

 0.186 0.108 اختالف) مطلق(

 0.122 0.066 اختالف) مثبت(

 -0.186 -0.108 اختالف) منفی(

 0.186 0.108 مقدار آماره آزمون

 0.000 0.000 مقدار سطح خطا

 

 قيقبررسی فرضيه هاي تح

 در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

  بررسی فرضیه اصلی تحقیق: بین مولفه های شایسته ساالری و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود

 دارد.

 -لموگروفکبا عنایت به اینکه متغیرهای اصلی تحقیق)شایسته ساالری و مسئولیت پاسخگویی مدیران( با استناد به آزمون 

اسمیرونوف غیر نرمال است، بنابراین برای بررسی رابطه معناداری بین شایسته ساالری و مسئولیت پاسخگویی مدیران از آزمون 

 ارائه شده است. 3اسپیرمن استفاده می گردد. خالصه نتایج در جدول شماره 
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 گویی مدیرانرابطه معناداري بين شایسته ساالري و مسئوليت پاسخ -3جدول شماره 
 

 شایسته ساالری مسئولیت پاسخگویی مدیران

 مقدار ضریب همبستگی 1.000 0.638

 شایسته ساالری

 اسپیرمن

 مقدار سطح خطا - 0.000

 تعداد نمونه 159 159

 مقدار ضریب همبستگی 0.638 1.000
مسئولیت 

 پاسخگویی مدیران
 مقدار سطح خطا 0.000 -

 تعداد نمونه 159 159

، مقدار سطح خطای بین متغیر شایسته ساالری و مسئولیت پاسخگویی مدیران کارکنان ، 3با توجه به جدول شماره 

شده است، رابطه معناداری برقرار است. مقدار ضریب همبستگی  0.05شده است. به علت اینکه مقدار سطح خطا کمتر از  0.000

متغیر شایسته ساالری و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه مستقیم شده است که نشان دهنده این است که بین  0.638

وجود دارد و مقدارش قوی است. بنابراین نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر شایسته ساالری و مسئولیت 

طه مثبت، ن رابپاسخگویی مدیران ، در حالت کلی نشان می دهد که بین متغیر شایسته ساالری و مسئولیت پاسخگویی مدیرا

قوی و معنادار وجود دارد. اگر بخواهیم این تحلیل را به زبان مدیریتی تحلیل کنیم این است که، بین متغیر شایسته ساالری 

و مسئولیت پاسخگویی مدیران در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در واقع رابطه معناداری وجود دارد. یعنی مولفه 

ان باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می های شایسته ساالری مدیر

 گردد. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق تائید می گردد.

 .بررسی فرضیه اول فرعی تحقیق: بین مهارت ارتباطی و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود دارد 

 ائه شده است.ار 4خالصه نتایج در جدول شماره 
 

 رابطه معناداري بين مهارت ارتباطی و مسئوليت پاسخگویی -4جدول شماره 

 

 مسئولیت پاسخگویی مدیران مهارت ارتباطی

 مقدار ضریب همبستگی 1.000 0.649
مسئولیت 

 پاسخگویی مدیران

 اسپیرمن

 مقدار سطح خطا - 0.000

 تعداد نمونه 159 159

 ستگیمقدار ضریب همب 0.649 1.000

 مقدار سطح خطا 0.000 - مهارت ارتباطی

 تعداد نمونه 159 159

، مقدار سطح خطای بین متغیر مهارت ارتباطی و مسئولیت پاسخگویی مدیران کارکنان ، 4با توجه به جدول شماره 

است. مقدار ضریب همبستگی شده است، رابطه معناداری برقرار  0.05شده است. به علت اینکه مقدار سطح خطا کمتر از  0.000

شده است که نشان دهنده این است که بین متغیر مهارت ارتباطی و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه مستقیم وجود  0.649

دارد و مقدارش قوی است. بنابراین نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر مهارت ارتباطی و مسئولیت پاسخگویی 

کلی نشان می دهد که بین متغیر مهارت ارتباطی و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه مثبت، قوی و مدیران ، در حالت 

معنادار وجود دارد. اگر بخواهیم این تحلیل را به زبان مدیریتی تحلیل کنیم این است که، بین متغیر مهارت ارتباطی و مسئولیت 

واقع رابطه معناداری وجود دارد. یعنی مولفه مهارت ارتباطی پاسخگویی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در 
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مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می گردد. بنابراین فرضیه 

 فرعی اول تحقیق تائید می گردد.

 گویی مدیران رابطه معناداری وجود بررسی فرضیه دوم فرعی تحقیق: بین تصمیم گیری مدیران و مسئولیت پاسخ

 دارد.

 ارائه شده است. 5خالصه نتایج در جدول شماره 
 

 رابطه معناداري بين تصميم گيري مدیران و مسئوليت پاسخگویی -5جدول شماره 
 

 مسئولیت پاسخگویی مدیران تصمیم گیری مدیران

 مقدار ضریب همبستگی 1.000 0.625
مسئولیت 

 پاسخگویی مدیران

 اسپیرمن

 مقدار سطح خطا - 0.000

 تعداد نمونه 159 159

 مقدار ضریب همبستگی 0.625 1.000
تصمیم گیری 

 مدیران
 مقدار سطح خطا 0.000 -

 تعداد نمونه 159 159

، مقدار سطح خطای بین متغیر تصمیم گیری مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران کارکنان 5با توجه به جدول شماره 

شده است، رابطه معناداری برقرار است. مقدار ضریب  0.05شده است. به علت اینکه مقدار سطح خطا کمتر از  0.000، 

شده است که نشان دهنده این است که بین متغیر تصمیم گیری مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران  0.625همبستگی 

آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر تصمیم گیری رابطه مستقیم وجود دارد و مقدارش قوی است. بنابراین نتایج 

مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران ، در حالت کلی نشان می دهد که بین متغیر تصمیم گیری مدیران و مسئولیت 

ست ا پاسخگویی مدیران رابطه مثبت، قوی و معنادار وجود دارد. اگر بخواهیم این تحلیل را به زبان مدیریتی تحلیل کنیم این

گیری مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در واقع رابطه که، بین متغیر تصمیم

معناداری وجود دارد. یعنی مولفه تصمیم گیری مدیران مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان 

 ین فرضیه فرعی دوم تحقیق تائید می گردد.فرهنگی هنری شهرداری تهران می گردد. بنابرا

  و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری  "تشویق، نوآوری و تغییر"بررسی فرضیه سوم فرعی تحقیق: بین

 وجود دارد.

 ارائه شده است. 6خالصه نتایج در جدول شماره 
 

 و مسئوليت پاسخگوییمدیران  "تشویق، نوآوري و تغيير"رابطه معناداري بين  -6جدول شماره 
 

 مسئولیت پاسخگویی مدیران تشویق، نوآوری و تغییر

 مقدار ضریب همبستگی 1.000 0.534
مسئولیت 

 پاسخگویی مدیران

 اسپیرمن

 مقدار سطح خطا - 0.000

 تعداد نمونه 159 159

 مقدار ضریب همبستگی 0.534 1.000
تشویق، نوآوری و 

 تغییر
 مقدار سطح خطا 0.000 -

 تعداد نمونه 159 159

و مسئولیت پاسخگویی مدیران  "تشویق، نوآوری و تغییر"، مقدار سطح خطای بین متغیر 6با توجه به جدول شماره 

شده است، رابطه معناداری برقرار است. مقدار  0.05شده است. به علت اینکه مقدار سطح خطا کمتر از  0.000کارکنان ، 
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ویی و مسئولیت پاسخگ "تشویق، نوآوری و تغییر"ست که نشان دهنده این است که بین متغیر شده ا 0.534ضریب همبستگی 

تشویق، "مدیران رابطه مستقیم وجود دارد و مقدارش قوی است. بنابراین نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر 

و  "تشویق، نوآوری و تغییر"که بین متغیر  و مسئولیت پاسخگویی مدیران ، در حالت کلی نشان می دهد "نوآوری و تغییر

مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه مثبت، قوی و معنادار وجود دارد. اگر بخواهیم این تحلیل را به زبان مدیریتی تحلیل کنیم 

در  نو مسئولیت پاسخگویی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرا "تشویق، نوآوری و تغییر"این است که، بین متغیر 

باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی  "تشویق، نوآوری و تغییر"واقع رابطه معناداری وجود دارد. یعنی مولفه 

 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می گردد. بنابراین فرضیه فرعی سوم تحقیق تائید می گردد.

 سئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود بررسی فرضیه چهارم فرعی تحقیق: بین ارتباط کاری مدیران و م

 دارد.

 ارائه شده است. 7خالصه نتایج در جدول شماره 
 

 رابطه معناداري بين ارتباط کاري مدیران و مسئوليت پاسخگویی -7جدول شماره 

 

 مسئولیت پاسخگویی مدیران ارتباط کاری مدیران

 مقدار ضریب همبستگی 1.000 0.461
مسئولیت 

 دیرانپاسخگویی م

 اسپیرمن

 مقدار سطح خطا - 0.000

 تعداد نمونه 159 159

 مقدار ضریب همبستگی 0.461 1.000
ارتباط کاری 

 مدیران
 مقدار سطح خطا 0.000 -

 تعداد نمونه 159 159

، ن کارکنان، مقدار سطح خطای بین متغیر ارتباط کاری مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیرا7با توجه به جدول شماره 

شده است، رابطه معناداری برقرار است. مقدار ضریب همبستگی  0.05شده است. به علت اینکه مقدار سطح خطا کمتر از  0.000

شده است که نشان دهنده این است که بین متغیر ارتباط کاری مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه مستقیم  0.461

ت. بنابراین نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر ارتباط کاری و مسئولیت وجود دارد و مقدارش متوسط اس

پاسخگویی مدیران ، در حالت کلی نشان می دهد که بین متغیر ارتباط کاری و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه مثبت، 

کنیم این است که، بین متغیر ارتباط کاری متوسط و معنادار وجود دارد. اگر بخواهیم این تحلیل را به زبان مدیریتی تحلیل 

مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در واقع رابطه معناداری وجود دارد. یعنی مولفه 

ارتباط کاری مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به صورت 

 ط می گردد. بنابراین فرضیه فرعی چهارم تحقیق تائید می گردد.متوس

  بررسی فرضیه پنجم فرعی تحقیق: بین مهارت رهبری مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود

 دارد.

 ارائه شده است. 8خالصه نتایج در جدول شماره 
 

 و مسئوليت پاسخگویی رابطه معناداري بين مهارت رهبري مدیران -8جدول شماره 
 

 مسئولیت پاسخگویی مدیران مهارت رهبری مدیران

 مقدار ضریب همبستگی 1.000 0.517
مسئولیت پاسخگویی 

 مدیران
 مقدار سطح خطا - 0.000 اسپیرمن

 تعداد نمونه 159 159
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 مقدار ضریب همبستگی 0.517 1.000
مهارت رهبری 

 مدیران
 مقدار سطح خطا 0.000 -

 تعداد نمونه 159 159

، مقدار سطح خطای بین متغیر مهارت رهبری مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران کارکنان 8با توجه به جدول شماره 

شده است، رابطه معناداری برقرار است. مقدار ضریب  0.05شده است. به علت اینکه مقدار سطح خطا کمتر از  0.000، 

دهنده این است که بین متغیر مهارت رهبری مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران  شده است که نشان 0.517همبستگی 

رابطه مستقیم وجود دارد و مقدارش قوی است. بنابراین نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر مهارت رهبری 

رهبری مدیران و مسئولیت مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران ، در حالت کلی نشان می دهد که بین متغیر مهارت 

پاسخگویی مدیران رابطه مثبت، قوی و معنادار وجود دارد. اگر بخواهیم این تحلیل را به زبان مدیریتی تحلیل کنیم این است 

که، بین متغیر مهارت رهبری مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رابطه معناداری 

رد. یعنی مولفه مهارت رهبری مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی مثبتی وجود دا

 هنری شهرداری تهران به صورت قوی می گردد. بنابراین فرضیه فرعی پنجم تحقیق تائید می گردد.

 وجود  ابطه معناداریبررسی فرضیه ششم فرعی تحقیق: بین مهارت حرفه ای مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران ر

 دارد.

 ارائه شده است. 9ج در جدول شماره خالصه نتای
 

 رابطه معناداري بين مهارت حرفه اي مدیران و مسئوليت پاسخگویی -9جدول شماره 
 

 مسئولیت پاسخگویی مدیران مهارت حرفه ای مدیران

 مقدار ضریب همبستگی 1.000 0.414
مسئولیت 

 پاسخگویی مدیران

 اسپیرمن

 مقدار سطح خطا - 0.000

 تعداد نمونه 159 159

 مقدار ضریب همبستگی 0.414 1.000
مهارت حرفه ای 

 مدیران
 مقدار سطح خطا 0.000 -

 تعداد نمونه 159 159

، مقدار سطح خطای بین متغیر مهارت حرفه ای مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران کارکنان 9با توجه به جدول شماره 

شده است، رابطه معناداری برقرار است. مقدار ضریب  0.05شده است. به علت اینکه مقدار سطح خطا کمتر از  0.000، 

شده است که نشان دهنده این است که بین متغیر مهارت حرفه ای مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران  0.414همبستگی 

نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر مهارت حرفه رابطه مستقیم وجود دارد و مقدارش متوسط است. بنابراین 

ای مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران، در حالت کلی نشان می دهد که بین متغیر مهارت حرفه ای مدیران و مسئولیت 

م این حلیل کنیپاسخگویی مدیران رابطه مثبت، متوسط و معنادار وجود دارد. اگر بخواهیم این تحلیل را به زبان مدیریتی ت

است که، بین متغیر مهارت حرفه ای مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در واقع 

رابطه معناداری وجود دارد. یعنی مولفه مهارت حرفه ای مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان 

 صورت قوی می گردد. بنابراین فرضیه فرعی ششم تحقیق تائید می گردد.فرهنگی هنری شهرداری تهران به 

  بررسی فرضیه هفتم فرعی تحقیق: بین قابلیت مثبت خود و دیگران در بین مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران

 رابطه معناداری وجود دارد.

 ارائه شده است. 10خالصه نتایج در جدول شماره 
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 داري بين قابليت مثبت خود و دیگران در بين مدیران و مسئوليت پاسخگوییرابطه معنا -10جدول شماره 
 

 مسئولیت پاسخگویی مدیران قابلیت مثبت خود و دیگران

 مقدار ضریب همبستگی 1.000 0.272
مسئولیت 

 پاسخگویی مدیران

 اسپیرمن

 مقدار سطح خطا - 0.000

 تعداد نمونه 159 159

 تگیمقدار ضریب همبس 0.272 1.000
قابلیت مثبت خود 

 و دیگران
 مقدار سطح خطا 0.000 -

 تعداد نمونه 159 159

، مقدار سطح خطای بین متغیر قابلیت مثبت خود و دیگران و مسئولیت پاسخگویی مدیران 10با توجه به جدول شماره 

ابطه معناداری برقرار است. مقدار شده است، ر 0.05شده است. به علت اینکه مقدار سطح خطا کمتر از  0.000کارکنان ، 

شده است که نشان دهنده این است که بین قابلیت مثبت خود و دیگران در بین مدیران و مسئولیت  0.272ضریب همبستگی 

پاسخگویی مدیران رابطه مستقیم وجود دارد و مقدارش ضعیف است. بنابراین نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین 

بت خود و دیگران در بین مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران، در حالت کلی نشان می دهد که بین متغیر متغیر قابلیت مث

قابلیت مثبت خود و دیگران در بین مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه مثبت، ضعیف و معنادار وجود دارد. اگر 

که، بین متغیر قابلیت مثبت خود و دیگران در بین مدیران و  بخواهیم این تحلیل را به زبان مدیریتی تحلیل کنیم این است

مسئولیت پاسخگویی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در واقع رابطه معناداری وجود دارد. یعنی مولفه قابلیت 

اری ی شهردمثبت خود و دیگران در بین مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنر

 تهران به صورت ضعیف می گردد. بنابراین فرضیه فرعی هفتم تحقیق تائید می گردد.

  بررسی فرضیه هشتم فرعی تحقیق: بین فعالیت تیمی مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه معناداری وجود

 دارد.

 ارائه شده است. 11خالصه نتایج در جدول شماره 
 

 اداري بين فعاليت تيمی مدیران و مسئوليت پاسخگوییرابطه معن -11جدول شماره 
 

 مسئولیت پاسخگویی مدیران فعالیت تیمی مدیران

 مقدار ضریب همبستگی 1.000 0.526
مسئولیت 

 پاسخگویی مدیران

 اسپیرمن

 مقدار سطح خطا - 0.000

 تعداد نمونه 159 159

 مقدار ضریب همبستگی 0.526 1.000
فعالیت تیمی 

 مدیران
 مقدار سطح خطا 0.000 -

 تعداد نمونه 159 159

 ،مسئولیت پاسخگویی مدیران کارکنان، مقدار سطح خطای بین متغیر فعالیت تیمی مدیران و 11با توجه به جدول شماره 

همبستگی شده است، رابطه معناداری برقرار است. مقدار ضریب  0.05شده است. به علت اینکه مقدار سطح خطا کمتر از  0.000

شده است که نشان دهنده این است که بین فعالیت تیمی مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه مستقیم وجود  0.526

دارد و مقدارش قوی است. بنابراین نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر فعالیت تیمی مدیران و مسئولیت 

هد که بین متغیر فعالیت تیمی مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران رابطه پاسخگویی مدیران، در حالت کلی نشان می د

مثبت، قوی و معنادار وجود دارد. اگر بخواهیم این تحلیل را به زبان مدیریتی تحلیل کنیم این است که، بین متغیر فعالیت 
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ع رابطه معناداری وجود دارد. یعنی تیمی مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در واق

مولفه فعالیت تیمی مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به 

 صورت قوی می گردد. بنابراین فرضیه فرعی هشتم تحقیق تائید می گردد.

 ئولیت پاسخگویی مدیرانبررسی تکمیلی: بررسی میزان اثر شایسته ساالری مدیران بر مس 

( برای اثر شایسته ساالری مدیران بر مسئولیت پاسخگویی مدیران ANOVAبرای بررسی این سوال از رگرسیون) تحلیل 

 ارائه شده است. 12استفاده می گردد. خالصه نتایج در جدول شماره 
 

 دیرانضرایب بين اثر شایسته ساالري مدیران بر مسئوليت پاسخگویی م -12جدول شماره 
 

 مقدار

 سطح خطا
 tآزمون 

 ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد
 مدل

 B استاندارد خطا ضریب ضریب بتا
 مقدار ثابت 0.280 0.173 - 1.618 0.108

 شایسته ساالری مدیران 0.864 0.054 0.785 15.883 0.000

 متغیر وابسته: مسئولیت پاسخگویی مدیران

شده است. بنابراین اثر  0.000، مقدار سطح مقدار متغیر مستقل)شایسته ساالری مدیران( ، 12با توجه به جدول شماره 

متغیر مستقل )شایسته ساالری مدیران( بر متغیر وابسته)مسئولیت پاسخگویی مدیران( مورد تاثیر دارد. همچینین مقدار ضریب 

است که نشان دهنده است که متغیر مستقل  0.785 بین متغیر شایسته ساالری مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران مقدار

شایسته ساالری مدیران بر متغیر وابسته مسئولیت پاسخگویی مدیران اثر مثبت دارد. یعنی افزایش در شایسته ساالری مدیران 

 بر افزایش مسئولیت پذیری مدیران در بین مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می انجامد.

 

 و نتيجه گيري بحث

 در این قسمت بر اساس فرضیه های تحقیق به بحث و نتیجه گیری پرداخته می شود.

  بین مولفه های شایسته ساالری و مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی مولفه

سازمان فرهنگی هنری شهرداری های شایسته ساالری مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی 

 تهران می گردد. 

  بین مهارت ارتباطی و مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی مولفه مهارت

ارتباطی مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می 

 گردد. 

 مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی مولفه  بین تصمیم گیری

تصمیم گیری مدیران مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

 تهران می گردد. 

  ه بطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی مولفو مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی را "تشویق، نوآوری و تغییر"بین

باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری  "تشویق، نوآوری و تغییر"

 تهران می گردد. 

  بین ارتباط کاری مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی مولفه ارتباط

ری مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به صورت کا

 متوسط می گردد. 
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  بین مهارت رهبری مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی مولفه

یران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مهارت رهبری مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مد

 به صورت قوی می گردد. 

  بین مهارت حرفه ای مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی مولفه

هران ت مهارت حرفه ای مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری

 به صورت قوی می گردد. 

  بین قابلیت مثبت خود و دیگران در بین مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی رابطه معنادار مثبتی وجود

دارد. یعنی مولفه قابلیت مثبت خود و دیگران در بین مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی 

 هران به صورت ضعیف می گردد.سازمان فرهنگی هنری شهرداری ت

  بین فعالیت تیمی مدیران و مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی مولفه

فعالیت تیمی مدیران باعث تقویت مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به 

 صورت قوی می گردد. 

 دیران بر مسئولیت پاسخگویی مدیران اثر مثبتی دارد. یعنی افزایش در شایسته ساالری مدیران بر شایسته ساالری م

 افزایش مسئولیت پذیری مدیران در بین مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می انجامد.

 

 پیشنهادات
 ن آتی مطرح می شود:با توجه به نتایج و یافته های این پژوهش پیشنهادهای زیر برای محققی

 بررسی رابطه شایسته ساالری مدیران فرهنگی و بهره وری نیروی انسانی کارکنان 

  بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی بر مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی 

 بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر افسردگی شغلی کارکنان 

 ی کارکنانبررسی رابطه شایسته ساالری مدیران فرهنگی و رضایتمند 

 سازمان  یدانش، مطالعه مورد تیریگر مد لیبا نقش تعد یبر استرس شغل  رانیمد یتیریمد یمهارتها ریتاث یبررس

 تهران یشهردار یهنر یفرهنگ

 یگسازمان فرهن یمطالعه مورد ،یشغل یافسردگ یانجیبا نقش م یبر عملکرد سازمان یتیریمد یمهارتها ریتاث یبررس

 تهران یشهردار یهنر
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