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سبذت ٍ ، حبضط ّسف پژٍّص وٌٌس. سبظهبى حوبيت هيػولىطز  تَسؼِزض ًمص هطثي اظ وبضوٌبى زض خْت  اى زاًطگبُهسيط هدف:

 . وطَض ثَز ّبي   زاًطگبُ طاىيهس يثطا سبظهبًي يگط يهطثاثعاض سٌدص اػتجبضيبثي 

 زض ايطاى اسالهي آظاز ّبي زاًطگبُ هيبًي هسيطاى ضبهل آهبضي خبهؼِ ٍ پيوبيطي ثَز ًَع اظ تَغيفي پژٍّص حبضط ضٍش: شناسی روش

گطي  ثب هحَضيت هطثي هؼتجط ػلوي هٌبثغ پژٍّطگط ثب تحليل. ثَز اي هطحلِ تػبزفي گيطي ًوًَِ ضٍش. ثَز 1398-99 تحػيلي سبل
ًفط اظ  100پطسطٌبهِ تَسظ  گطي سبظهبًي ضا تْيِ وطز ٍ سپس اثعاض سٌدص هطثيّبي  ، گَيًِظط هترػػبىسبظهبًي ٍ هسيطيتي ثب زضيبفت 

 ّب زازُ ٍتحليل تدعيِ خْت اخطا گطزيس.، زاًطگبُ 5زض ًوَزاض سبظهبًي  ّب ثط اسبس تؼساز آى آظاز اسالهي وطَض   ّبي هسيطاى هيبًي زاًطگبُ
  23ًسرِ  SPSS ًطم افعاضّبي  اظ استفبزُ ثب هحَض ٍاضيبًس سبذتبضي هؼبزلِ سبظي هسل ضٍيىطز ٍ تبييسي ػبهلي تحليل تىٌيهاظ 

ٍSmart PLS 3   .استفبزُ ضس 

ّوِ ثطاي ضٍايي ّوگطا گطي هسيطاى زاًطگبّي عطاحي ٍ سبذتِ ضس.  گَيِ ثطاي سٌدص هطثي 50پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ ثب  یافته ها:

  7/0ثعضگتط اظ ّب  ُ ثطاي توبم گَيِثسست آهس همبزيط ضطيت آلفبي وطًٍجبخثَز. لبثل لجَل ٍ زض ًتيدِ  5/0ثبالتط اظ پطسطٌبهِ  ّبي گَيِ
 پطسطٌبهِ  ّبي گَيِّوِ  ٍ زض ًْبيت ثَز ّب هسيطاى زاًطگبُ گطي هطثي ًطبى زٌّسُ زلت اًساظُ گيطي ثبالي اثعاض سٌدص ثسست آهس وِ

 لطاض گطفتٌس.  ييستبهَضز 

 يهٌبست ثطا ياثعاض ثِ ػٌَاىعطاحي ضسُ  پطسطٌبهِ هيتَاًٌس اظ زاًطگبُ هسيطاى ،ي حبغلّب يبفتِثط اسبس  نتیجه گیری:بحث و 

 استفبزُ وٌٌس. ّبي هسيطيتي ٍ ضّجطي ذَز زض سبظهبى  ثِ هٌظَض تَسؼِ ػولىطز وبضوٌبى ٍ اضتمبي هْبضتي گط يسٌدص هطث

 پطسطٌبهِ، اى زاًطگبُهسيط ،يگط يهطث ،يػتجبضيبثا :کلیدی واشگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ايطاى اغفْبى، ، (ذَضاسگبى) اغفْبى ٍاحس،اسالهي  اظاز زاًطگبُ ،آهَظضي هسيطيت ضضتِ زوتطي زاًطدَي 1

  )ًَيسٌسُ هسئَل(. ايطاى اغفْبى، ،( ذَضاسگبى) اغفْبى ،ٍاحس اسالهي اظاز زاًطگبُ ،آهَظضي هسيطيت ضضتِ زاًطيبض 2

  .ايطاى اغفْبى، ،( ذَضاسگبى) اغفْبى ،ٍاحس اسالهي اظاز زاًطگبُ ،آهَظضي هسيطيت ضضتِ زاًطيبض 3
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 قدمهم
زض  ،بّ خسيس، ثْجَز هْبضت ّبي ضبيستگيثطاي زستيبثي ثِ  ّب ّب ٍ سبظهبى ّب، تين گطٍُ افطاز، ثِ است وِ يفطآيٌس 1گطي هطثي

ثِ هٌظَض ووه ثِ افطاز،   .(Halmin, et al, 2009) وٌس هيووه ػولىطز ٍ افعايص وبضايي ضرػي يب ضضس ٍ تَسؼِ ضرػي 
ايي سبظُ . استفبزُ وطز ايي فطآيٌستَاى اظ  هي سبظهبى ثطاي ضسيسگي ثِ هسبئل پيچيسُ، زضَاض ٍ تحمك اّساف سبظهبىّب ٍ  گطٍُ
ّبي ّب ضا تطَيك ًوَزُ تب ضٍشٍ آى ضبى ووه وٌستَاًس تَسظ هسيط ّسايت ضَز تب ثِ افطاز زض تؼييي اّساف يبزگيطيهي

 ثب هطثي ثب تدطثِ گطي، هطبضوت ثيي فطآيٌس هطثي (.Macrae, 2010)تحمك اّسافطبى ضٌبسبيي ًوبيٌس  ضا زض ضاستبيضفتبضي 
وٌس. افطاز  ّب حوبيت هي افطاز است وِ زض ايي هطبضوت، هطثي اّساف افطاز ضا زض ًظط گطفتِ ٍ تب ضسيسى ثِ ًتبيح هَضز ًظط اظ آى

ايي (. Zhao & Liu, 2020)وٌٌس  ّبي الظم خْت ضسيسى ثِ ثْتطيي ًتبيح توطوع هي ًيع زض خطيبى ايي فطآيٌس ثط هْبضت
 هسيط. ضًَس هتوطوع ذَز لَت ًمبط ثط زاضًس، وِ ووجَزّبيي ٍ ضؼف ًمبط ثِ تَخِ خبي ثِ وِ وٌس هي تطَيك ضا افطاز ،فطآيٌس

 ذَز الساهبت ثتَاًٌس ّب آى تب زّس هي ثبظذَضز وبضوٌبى ثِ ٍ زازُ تطريع ٍظبيف اًدبم اظ ضا وبضوٌبى ضرػي ًيبظّبي سبظهبى

 (. Vazifedust & Radmardghadiri, 2016) زٌّس ثْجَز ضا

 وبضوٌبى اضتجبعي ًساضز ثلىِ ثِ وٌتطل  ثِ هسيطاى اثطثرص ثَزى، آى زض وِ زاًست هسيطيت زض تَاى پبضازايوي هي ضا وَچيٌگ

 ثيي هطبضوتي ضٍش يه اگط هطثي هسيطيت هطثَط است. هطبضوتي غَضت ثِ حػَل ًتبيح ٍ ّب اضائِ ايسُ هسيطاى زض  تَاًوٌسي

چْبض ٍيژگي ظيط زاضاي گطي فطآيٌس هطثي (.Steven, 2008) وٌس سبظهبى ايدبز هي زض هثجت ًتبيح وِ وبضوٌبى است ٍ هسيط
گطي اتفبق هيفتس، ثسبيط تغييطي وِ زض خطيبى هطثي. 2 ،تغييط ثِ هٌظَض تحمك ًيبظّبي فطز ٍ اّساف استطاتژيه سبظهبى. 1 است:

فطآيٌس ظهيٌِ تَسؼِ ٍ ثْجَز هستوط ضا ثطاي فطز، غطف ًظط اظ حضَض يب ػسم حضَض يه  اييًتبيح . 3  است.هبًسگبض ٍ ثب ثجبت 
ّب ٍ ّب ٍ هَلؼيتّبي ثطذَضز ثب چبلصّبي خسيس ٍ ضيَُضَز افطاز ّن هْبضتظهبًي وِ ثِ ذَثي اًدبم وٌس ٍ  هطثي، فطاّن هي

 اعطافيبىًوبيس تغييطاتي هبًٌس: ًحَُ تؼبهل ثب زيگطاى ضا ايدبز هي ايي خطيبى ظهبًي وِ . 4. آهَظًس هيّوچٌيي ًحَُ يبزگيطي ضا 
 (. Anderson & Anderson, 2005)ّب ًيع اغلت تحت تأثيط ايي تغييطات لطاض ذَاٌّس گطفت آى

ثط هجٌبي ّسايت ٍ تسْيل ػولىطز است  2گطي هسيطيتي زض همبيسِ ضّجطي سٌتي وِ هجتٌي ثط فطهبًسّي ٍ وٌتطل است، هطثي
.(Tanskanen, et al, 2018) تَاى ثِ زٍ ثرص فطزي ٍ سبظهبًي تمسين وطز. زض ثرص فطزي، افطاز  گطي ضا هي هٌبفغ هطثي

 زاضتِ ثْتطي ضٍاثظ ّوىبضاًطبى ثب زٌّس، اضتمب ضا هسيطيتي ٍ فطزي هيبى ّبي هْبضت وٌٌس، حل ضا هطىالتطبى تب گيطًس يبز هي

 زاضتِ ػولىطز ذَز ثط هثجت تَاًٌس تبثيط هي آٍضًس، هي ثسست ثباليي ًفس ثِ اػتوبز وٌٌس، هي ضٌبسبيي ضا ذَز ًيبظّبي ثبضٌس،

يبثس.  ّب وبّص هي استطس آى ٍ تغييطات پيسا وطزُ ثطاثط زض ثيطتطي ٍ سبظش وٌٌس وست  خسيس ّبي تَاًبيي ٍ هْبضت ّب ثبضٌس،
 وٌس. ووه هي ّب آى ثِ حفظ وِ ثبضس هي وبضوٌبى ضضبيت ٍ تؼْس افعايص ويفيت، ٍضي، گطي ضبهل: ثْطُ زض سبظهبى هٌبفغ هطثي

 است هوىي وِ ضرػي هسبئل زض حل ضا وبضوٌبى ضَز، اًس حوبيت هي گطفتِ ػْسُ ثط ضا خسيسي ّبي هسئَليت وِ وبضوٌبًي اظ

هتَخِ ايي هغلت  وبضوٌبى ٍ وطزُ حوبيت ثْسبظي ٍ آهَظش الساهبت اظ ووه ًوَزُ، ثگصاضز تبثيط وبض زض آًبى ػولىطز ثط
 هْن اظ يىي .(Jarvis, 2004) وٌس هي ووه ّبيطبى هْبضت اضتمبء  ثِ ٍ زاضز تَخِ ّب آى ثْسبظي اهط ثِ سبظهبى ضًَس وِ هي

 گطي هطثي .زاضتِ ثبضس اسبسي ًمطي سبظهبى پيططفت ٍ تَسؼِ زض تَاًس هي وِ ثبضس هي ًَآٍضي وبضوٌبى هْبضت ّبي تطيي

 پبيساض آهَظش زض ّب ضٍش وبضآهستطيي اظ تَاًس اًسبًي، هي هٌبثغ تَسؼِ ٍ پطٍضش زض ًَيي ّبي ضٍش اظ يىي ػٌَاى ثِ هسيطاى

 (.Ashuri, 2015)سبظهبى ثبضس  زض ًَآٍضاًِ ضفتبضّبي افعايص ٍ وبضوٌبى
گطي ثِ  هطثيي ًْبزيٌِ سبظز. زّ سبظهبىزض فطآيٌس  هَضزًظطگطي ضا ثطاي ثِ زست آٍضزى ًتبيح  است وِ هطثي اگط يهطثسبظهبًي 

گطي  اظ هطثي استفبزٍُ  است ّب هغطح ضسُ اي سبظهبى ّبي يبزگيطي ٍ تَسؼِ هْوي اظ استطاتژي لسوتػٌَاى  سطػت ثِ
هعايبي استفبزُ اظ ضٍيىطز پيسا وطزُ است. گيطي  چطن ثطاي هسيطاى ٍ وبضوٌبى، افعايص پيططفتػٌَاى يه اثعاض  هسيطيتي ثِ

 ثط تبثيطگصاضي ثطاي ثيطتط ظهبى ّب ٍ فطغت اظ وبضوٌبى، استفبزُ ثب تط هست عَالًي ضٍاثظ زاضتيضت است اظ: ػجب گطي هطثي

، ثْطُ  سبظهبى زض گطٍّي وبضايي ٍ ػولىطز هثجت ، افعايص هتؼْس وبضوٌبى اظ ثْطُ ثطزى ٍ تين هٌسدن ايدبز ػولىطزوبضوٌبى،

                                                           
1 coaching 
2 Managerial coaching 



 ٍ ّوىبضاى( آشض) …گطي  هطثي سٌدص اثعاض اػتجبضيبثي ٍ سبذت /54

 ٍ فؼبل هحيغي وبضوٌبى، ايدبز ثِ ًسجت تط زليك ٍ ثيطتط اعالػبت زضيبفت سبظهبى، ٍ وبضوٌبى ثِ ًسجت ػويك زاًص اظ ثطزى
ثب  تَاًس هي سبظهبىوِ هسيط  (.McGuinness, 2008)ضَز  هٌدط هي ثْتط ّبي ايسُ ذلك ثِ وِ فضبيي ايدبز ٍ غويوي

سبظهبى  ٍ اثطثرطي زض ًتيدِ وبضايي ٍتدطثي ٍ ػولي ضا زض اذتيبض وبضوٌبى لطاض زّس هفيس هٌبثغ  گطي هطثيفطآيٌس گيطي اظ  ثْطُ

 سُيچيپ ضستثِ  ّبي ظيّب زض هح زاًطگبُثِ ذػَظ  هؼبغط يّب سبظهبى(. (DiGirolamo) & Tkach, 2019 افعايص يبثس

وبضوٌبى ٍ سبظهبى ثِ  بظيثطآٍضزُ سبذتي ً يثطا ييه ًگطش خسيس زض هسيطيت ٍ ضّجطوٌٌس، ثٌبثطايي ذَاّبى  ليت هيبفؼ طيٍ هتغ
 ّبي هْبضت ًيبظهٌس ضٍيىطز اًسبًي، زض خْت زض ٍالغ هسيطاى ثب حطوت ،ّستٌس ياهطٍظ يپَيب بضيثس ظيٍ تَسؼِ زض هح ططفتيپ

 تيّب ثطاي هَفم زاًطگبُ طاىيهس تيحوب (.Karsten, 2010)ّستٌس  وبضوٌبى ضّجطي ثطاي گطي هبًٌس هطثي فطزي ثيي
زض  عُياًگ دبزيهَخت ا (1ضطٍضي است:  ليزل ثِ چٌس ّب تيحوب يي. ازاضز يبتيح وبضوٌبى ًمصآهَظش ٍ ثْسبظي  يّب ثطًبهِ

ووه  وبضوٌبىتَسؼِ  يّب ثطًبهِ ثطاي اخطاي هَفك يضّجطاى زاًطگبّ تيّسا تيٍ تَسؼِ لبثل ييثِ ضٌبسب( 2 گطزز؛ يه وبضوٌبى
 وِ ييىطزّبي، ضٍ. ثٌبثطاييضَز يزض ظهبى هٌبست ه طييوِ هٌدط ثِ تغ ثبضس هي ييٌسّبآيفط وطزى ٌِيووه ثِ ًْبز (3ٍ  وٌس؛ يه

زاضز ّب  زض زاًطگبُ وبضوٌبى ثْسبظي آهَظش ٍ يّب ٍ تساٍم ثطًبهِ تيزض هَفم يًمص اسبس گيطًس فطاهي يزاًطگبّ طاىيهس
(Filho, et al, 2020 .)اظ  ثبيس ثبتدطثِهسيط ثِ ػٌَاى يه هطثي ، گطي هي وٌٌس ظيط زستبى ذَز ضا هطثيهَفك،  ثيطتط هسيطاى

وٌس. اٍ هي تَاًس وبضوٌبى ذَز ضا ثِ ضٍش ّبي هرتلف ضاٌّوبيي وٌس ٍ ثٌبثطايي ثيطتطيي تأثيط ضا زاضتِ  گطي استفبزُ فطآيٌس هطثي
 ,Seemann, et al) وِ يه چبضچَة ٍ اثعاض زليك ٍ هٌغمي زاضتِ ثبضس. وٌس هيگطي زض ضطايغي استفبزُ  ثبضس. اٍ اظ هطثي

 گطي سبظهبًي ٍ هسيطيتي آٍضزُ ضسُ است. ّبي زاذلي ٍ ذبضخي زض هَضز هطثي اي اظ پژٍّص زض خسٍل ظيط ذالغِ  (.2020

 ّبي زاذلي ٍ ذبضخي ّبي پژٍّص . پيطي1ٌِخسٍل 
سبل  ًَيسٌسُ ػٌَاى پژٍّص
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ضفتبضّبي غيطهَلس فطزي زض 
هحيظ وبض: ًمص هيبًدي خَ 
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گطي سبظهبًي تأثيط  هطثي
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 سبظهبًي هثجت زاضز.
 

 ثِ هسيط ضفتبض ثيي ضاثغۀ ثطضسي

تطن  ثط توبيل ثب هطثي ػٌَاى
 ًمص تجييي ثب وبضوٌبى ذسهت

 ّبي ضغلي ًگطش هيبًدي

Ahmadzade & 

et al 

 ًفط اظ وبضوٌبى 500 2017

 ٍ ضاُ ٍظاضت ستبز
 ضْطسبظي

هسل سبظي 
هؼبزالت 
 سبذتبضي

 ثط هطثي، ضفتبض هسيط زض ًمص

 وبّص ٍ ضغلي ّبي ًگطش

 تأثيط ذسهت، تطن ثِ توبيل

 .زاضز هستمين

آًچِ  پطزاذتِ ضسُ است اهب هسيط زض سبظهبى گطي هطثي تبثيط ثِ ًَػي ثِ ثطضسي، (1)ضوبضُ زض خسٍل ّبي شوط ضسُ  پژٍّصزض 
 يّب زض پژٍّص زاًطگبُ طاىيهس يثطا يگط يهطثسبذت ٍ اػتجبضيبثي اثعاض سٌدص است وِ  ييزاضز ا تيزض پژٍّص حبضط اّو

 پژٍّص است. ييثَزى ا فطز  ثِ هٌحػطٍ  يًَآٍض لياظ زال يىي ييغَضت ًگطفتِ است ٍ ا يلجل

 هؤلفِ ثبضس عطاحي وطزًس ايي پطسطٌبهِ ضبهل چْبض گَيِ هي 20ضبهل وِ گطي هسيطاى  ي هطثي   هه ليي ٍ ّوىبضاى پطسطٌبهِ

تفبٍت ايي پطسطٌبهِ ثب   (.McLean, 2005)يوي هي ثبضس ت وبضاثْبم ٍ  يطشپص يفِ،فطز ًسجت ثِ ٍظ ثطتط ثَزىاضتجبعبت ثبظ، 
گطي هسيطاى پبسد  وبضوٌبى ثِ هٌظَض ثطضسي سجه هطثيزض پژٍّص شوط ضسُ ي پژٍّص حبضط زض ايي است وِ  پطسطٌبهِ

پطسطٌبهِ ّبي  گطي زض سبظهبى گَيِ ّب ثطاي اخطاي هطثي ثبضٌس، اهب زض پژٍّص حبضط هسيطاى زاًطگبُ ّب هي زٌّسگبى ثِ پطسص
 گطا ثطايدبز سبظهبى هطثي ضٌبسبيي ػَاهل هؤثطثب ػٌَاى   Mogheli & et al (2013)زض پژٍّص  زٌّس. ضا پبسد هي

فطٌّگ  ،ضّبي وست ٍوب ظهيٌِ ّبي هٌبثغ اًسبًي، ظهيٌِ هطتجظ ثب ػَاهل سِ گبًِسَالي وِ  48 زلفي اي هطحلِ سِپطسطٌبهِ 
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ثب اثعاض سٌدص  ضا عطاحي ضسُ است. ايي پطسطٌبهِاي ليىطت  گعيٌِ 5 ّب عيف ثطاي پبسد( است ٍ سَال16ّطوسام )گطي  هطثي
ّب تفبٍت زاضًس. ٍ زٍم( پطسطٌبهِ سِ  زض زٍ هَضز هيتَاى همبيسِ وطز: اٍل( زٍ پطسطٌبهِ زض ًَع زستيبثي ثِ گَيِپژٍّص حبضط 

ثبضس اهب زض پژٍّص حبضط  گطا هي هطحلِ اي زض اضتجبط ثب سِ ظهيٌِ اضبضُ ضسُ ثطاي ضٌبسبيي ػَاهل هَثط ثط ايدبز سبظهبى هطثي
تَاًس ثب ًطبى زازى  عطاحي ضسُ زض ايي پژٍّص هي اثعاض سٌدص سبذتِ ضسُ است. طگبُزاً طاىيهس يثطا يگط يهطثاثعاض سٌدص 

 اضائِ زّس.  ضا زليمي ًتبيح ٍ ضَز استفبزُ ّبي وطَض ترػػي زض زاًطگبُ ثِ عَض گطي، فطآيٌس هطثي زض خسيس هسيطي
 پژٍّص ايي ًظطي ثؼس اظ .زاز لطاض هيتَاى هَضز تَخِ ػولي ثؼس اظ ّن ٍ ًظطي ثؼس اظ ّن ضا پژٍّص ايي ضطٍضت ٍ اّويت

است،  ضطٍضي ٍ هْن ًيع ػولي اظ ًظط پژٍّص ثبضس. ايي گطي سبظهبًي هي فطآيٌس هطثي ثِ تأويس هسيطاى ٍ تَخِ خْت زض گبهي
هسيطاى زض . زست يبثٌس زض سبظهبى ٍالؼي تَاًٌس ثِ ًتبيح ظيطا هسيطاى ثب استفبزُ اظ اثعاض سٌدص هٌبست عطاحي ضسُ هي

گطي هسيطاى  زض وطَض هب تب وٌَى اثعاضي ثطاي سٌدص هطثيوٌٌس اهب  استفبزُ هي گطي فطآيٌس هطثيّبي پيططٍ خْبى اظ  سبظهبى
ضسس وِ اثعاض  ّب زض تَسؼِ خبهؼِ ضطٍضي ثِ ًظط هي ثِ اّويت ٍ ًمص زاًطگبُ تَخِزاًطگبُ سبذتِ ًطسُ است ٍ ّوچٌيي ثب 

 زاًطگبُ طاىيهس يثطا  گطي زض سبظهبى خْت ثطضسي هيعاى تحمك فطآيٌس هطثي ًظبم آهَظش ػبليضطايظ  ثب هتٌبستسٌدطي 
هسيطاى ثطاي   سبظهبًي گطي هطثي سٌدص اثعاض اػتجبضيبثي سبذت ٍ پژٍّص، ايي اظ ّسف اسبس سبذتِ ٍ اػتجبضيبثي ضَز. ثط ايي

 .استّبي ايطاى  زاًطگبُ
 

 شناسیروش 
وِ ضايح تطيي ًَع پژٍّص زض ػلَم  ثَز پيوبيطي اظ ًَع وبضثطزي ٍ اظ ًظط ضٍش اخطا، تَغيفيپژٍّص حبضط اظ ًظط ّسف، 

ضَز. افطاز پبسرگَ اظ گطٍّي ّستٌس وِ  ّبيي هي ّبي هرتلف سَال ضفتبضي ٍ اختوبػي است ٍ زض آى اظ افطاز زض هَضز پسيسُ
ووجَز پيطيٌِ ًظطي ٍ ّب زض پژٍّص پيوبيطي، پطسطٌبهِ است.  ّبي گطزآٍضي زازُ وٌس. يىي اظ ضٍش پژٍّطگط اًتربة هي

هطبضوت  -1ثبضس:  ثِ زٍ زليل زاضاي ًَآٍضي هي فبزُ اظ ايي ضٍش ثَز. پژٍّص حبضطهَضَع پژٍّص زليل است ٌِيضظهزتدطثي 
گطي  فطآيٌس هطثي ثْجَزيب ايدبز ٍ  ثطايهطبضوت ػولي  -2 گطي سبظهبًي هسيطاى هطثي حيغًِظطي ٍ تَسؼِ هطظّبي زاًص زض 

پژٍّص  يطيگ ًوًَِضٍش  .ثَزّبي آظاز وطَض  هسيطاى هيبًي زاًطگبُ ضبهل پژٍّص خبهؼِ آهبضيّبي وطَض.  زض زاًطگبُ
ضًَس. زض  ّب زض هطاحل هرتلف اًتربة هي اي است ٍ ًوًَِ ذَضِ يطيگ ًوًَِوِ ضىلي اظ  ،ثَز اي هطحلِ تػبزفي يطيگ ًوًَِ

تػبزفي اظ ّط هٌغمِ يه  غَضت ثِهٌغمِ ضوبل، خٌَة، غطة، ضطق ٍ هطوع تمسين ضس ٍ  5هطحلِ اٍل پژٍّص، وطَض ثِ 
سبظهبًي  ًوَزاضسبس ا ثطوِ تؼساز هسيطاى هيبًي ّط زاًطگبُ  استبى ٍ اظ ّط استبى يه زاًطگبُ اًتربة ضس. ٍ ثب تَخِ ثِ ايي

ٍاحسّبي  زض يّبي آظاز اساله زاًطگبُ زض زستطس زض ًظط گطفتِ ضس. يطيگ ًوًَِهطحلِ زٍم ضَز،  هيهطرع 
وِ اظ   اًتربة ضسًس 99-98 يليًفط زض سبل تحػ 118ثب تؼساز  زضهدوَعوطهبًطبُ ٍ  ، اَّاظ ، هطْساغفْبى)ذَضاسگبى( ، تجطيع

 ػٌَاى ثًِوًَِ حسبس ًيست(  دنثِ ح  smart pls افعاض ًطم وِ يياگطزيس ٍ )ثب تَخِ ثِ  يآٍض خوغپطسطٌبهِ  100ايي تؼساز 
ّبي پطسطٌبهِ ثب تَخِ ثِ  گطزآٍضي زازُ زض اظ عطيك پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ غَضت گطفت. گَيِ حدن ًوًَِ زض ًظط گطفتِ ضس.

 هربلفن تب  وبهالً;1گعيٌِ اي اظ  5  ايي پطسطٌبهِ زاضاي عيف ليىطت. پبيِ استرطاج گطزيسٍ هضبهيي  ّب هؤلفِازثيبت ًظطي 
)ضوبضُ  ّبي خسٍل زض هَضز ّط وسام اظ گَيِ ايي عيفّبي  عيٌِيطاى ًظط ذَز ضا ثط اسبس يىي اظ گهس .ثبضس يههَافمن  وبهالً;5
هؼبزلِ  يسبظ هسلٍ ضٍيىطز  تبييسي ّب تىٌيه تحليل ػبهلي زازُ ليتحل ٍ ِ يتدعخْت زض ايي پژٍّص وٌٌس.  هطرع هي (2

 ضس. ًدبما  SPSS-23 ٍSmart PLS 3  ًطم افعاضّبي ثب استفبزُ اظ  پژٍّص سبذتبضي ٍاضيبًس هحَض استفبزُ ضس. هحبسجبت
 

 ها یافته
 وسام است؟گبُ هسيطاى زاًطگطي سبظهبًي  پطسطٌبهِ هطثيّبي تبييس اػتجبض ضسُ ثطاي  ثطاي پبسد ثِ سَال پژٍّص وِ، گَيِ

ٍ  ًس استرطاجهؼتجط ػلوي هٌتطط ضسُ ثَززض پبيگبُ ّبي  گطي هسيطيتي طي سبظهبًي ٍ هطثيگ ّبيي وِ ثب ػٌبٍيي هطثي پژٍّص
 ايدبز ّوىبضي ثطاي ثْتطي وبضي فضبي  وِ هطثيبًي زض ازاهِ آهسُ است:ايي هٌبثغ ثطذي اظ   اظ ّبيي لسوتوِ ضسًس  تحليل

آهَظضي  اثطثرطي زض ثبضٌس زاضتِ تؼبهل ٍ ّوىبضي ثبيىسيگط وِ افطاز ضَز ايدبز ضطايغي تب وٌٌس عطاحي ضا ّبيي فؼبليت وٌٌس ٍ
گصاضز  هي آهَظش تأثيط ثْجَز ثط تَخْي لبثل ثغَض آهَظش تحت افطاز ٍ هطثيبى تؼبهل ثيي ٍ ّوىبضي ثَز. ذَاٌّس تبثيطگصاضتط
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Fullan & Knight, 2011).)گفتگَ زٌّس، ثبظذَضز وٌٌس، تأهل تب وٌس حوبيت هي هؼلوبى اظ وِ است ضٍيىطزي گطي هطثي 

 .( (Bucuroiu, 2013سٌٌو وطف ضا زاضز ًبم تسضيس ّوبى وِ ذَز هْن فؼبليت ثسيبض زضثبضُوطزى  فىط خسيس ّبي ضاُ ٍ وٌٌس

وٌس ٍ  گطي سبظهبًي ثب ايدبز خَ هجتٌي ثط اػتوبز، احتطام ٍ ّوىبضي افطاز اظ عطيك تجبزل اعالػبت ثِ غَضت آظاز تبويس هي هطثي
ثيبى ثطاي هط. ((Al-Nasser & Behery, 2015ثرطس  ثب ايدبز خَ سبظهبًي هثجت، ػولىطز ضفتبضي وبضوٌبى ضا ثْجَز هي

 ,Carroll & Shaw آگبّي يبثٌس ٍ ثغَض هساٍم ثلَؽ اذاللي ضا تَسؼِ زٌّسذاللي اظ هؼضالت ا تػوين گيطي غحيح ثبيس

گطي هسيط ثِ ػٌَاى يه سجه ضّجطي هجتٌي ثط ضٍيىطز  ّبي پَيب ًطبى زازُ است وِ ًمص هطثي ضّجطي زض سبظهبى. ((2013
ّبي خسيس  ٍ ذلك زاًصثط تسْين وِ  ثبضس هيوِ ثطاي هسيطيت سبظهبى ّبي پيچيسُ ثسيبض هْن ٍ ضطٍضي  استاًسبى هحَض 

 (.Hagen & Peterson, 2015) تبويس زاضز
ّبي هطتجظ ثب هَضَع پژٍّص وسگصاضي ضسًس ٍ ثؼس اظ تبييس  ّبي ايي هٌبثغ ذَاًسُ ضسُ ٍ ػجبضت توبم خولِ زض هطحلِ ثؼسي

 ،هسيطاى زاًطگبُ گطي پطسطٌبهِ هطثيّبي  گَيِ ظيط خسٍل( اضبضُ ضسُ است، حبغل ضس. 2وِ زض )خسٍل   گَيِ 50هترػػبى، 
 زّس.  ضا ًطبى هي ّب هيعاى ضٍايي ّوگطا ٍ ضطيت آلفبي وطًٍجبخ هَلفِ

 (پژٍّصّبي يبفتِهٌجغ: ) گطي هسيطاى زاًطگبُ هطثي ّبي پطسطٌبهِ گَيِ . 2خسٍل

 ضوبضُ گَيِ ضٍايي ّوگطا آلفبي وطًٍجبخضطيت 

 1 اظ وبضوٌبىتؼبهل هٌظن هسيط ثب ّط وسام  701/0 890/0

 2 تبويس ثط تؼبهالت وبضوٌبى زض سبظهبى

 3 زضخِ 360زضيبفت  ثبظذَضز 

 4 ّبي هٌبست ثطاي گفتگَ ثب وبضوٌبى زض ًظط گطفتي ظهبى

 5 زضيبفت ٍ تحليل  ضفتبضّبي غيطوالهي وبضوٌبى

 6 ّسف گصاضي هطبضوتي 602/0 928/0

 7 ّبي هطبضوتي تػوين گيطي

 8 ضيعي هطبضوتي ثطًبهِ

 9 هطبضوت زض فطايٌس يبزگيطي سبظهبًي

 10 تطغيت  ّوىبضي زض سبظهبى

 11 ايدبز ضجىِ اضتجبعبت سبظهبًي

 12 وبّص سلسلِ هطاتت ػوَزي

 13 زضيبفت پيطٌْبزات اظ وبضوٌبى

 14 اذتيبض ثِ وبضوٌبى  تفَيض

 15 حل هسبئل سبظهبى ثب هطبضوت وبضوٌبى

 ّبي گيطي الػبت حبغل اظ تػوينثىبضگيطي اع
 هطبضوتي

16 

 17 ّوبٌّگ وطزى افطاز زض سبظهبى 558/0 816/0

 18 ّبي وبضي زض سبظهبى ايدبز تين

 19 ّبي وبض تيوي تمَيت هْبضت

 20 حوبيت اظ اًسدبم تيوي زض سبظهبى

 21 اضظضيبثي اظ ػولىطز تين ثِ خبي ػولىطز فطز  

 22 اػتوبز هسيط ثِ وبضوٌبى 558/0 828/0

 23 فطز ًسجت ثِ ٍظيفِ ثطتطي

 24 ّبي ًيطٍي اًسبًي زاذل سبظهبى توطوع ثط ضبيستگي

 25 اتحبز هسيط ثب وبضوٌبى زض سبظهبى

 26 ايدبز هحيظ غويوي زض سبظهبى

 27 ّبي اذاللي زض سبظهبى تطٍيح ضبذع 935/0 930/0

 28 سبظهبىتىطين وبضوٌبى 

 29 اذاللي وبضوٌبى فضبيل ّبٍ اضظش ثِ تَخِ
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 30 گطا سجه ضّجطي هثجت

 آگبّي هسيط اظضفتبض غيط اذاللي زض سبظهبى
 هبًٌس ثي ػسالتي

31 

 32 ايدبز اًگيعُ زض وبضوٌبى 613/0 856/0

 33 ّبيي ثطاي تَسؼِ ضغلي وبضوٌبى ي فطغت اضائِ

 34 ّبي وبضوٌبى تَخِ ثِ ايسُ

 35 ضاٌّوبيي ٍ ّسايت وبضوٌبى

 36 ثبظذَضز ػولىطز ثِ وبضوٌبى ي اضائِ

 37 اضائِ پبزاش هجتٌي ثط ضبيستگي

 38 عطاحي زليك اّساف سبظهبى 626/0 798/0

 39 اعالع ضسبًي ثِ وبضوٌبى زض هَضز اّساف سبظهبى

 40 پبزاش زازى ثِ افطاز ثطاي تحمك اّساف سبظهبى

 41 حوبيت هسيط اظ وبضوٌبى تب حػَل اّساف

 42 ضفبف سبظي اًتظبضات 803/0 938/0

 43 ٍ هطرع ٍاضح ّبي زستَضالؼول ي اضائِ

 44 ٍخَز سيستن اضظيبثي ػولىطز

 45 ّب اضظش گصاضي ثطاي اثطثرطي فؼبليت

 46 عطاحي ًمطِ هسيط ضغلي

 47 آيٌسُ پژٍّي هسيط 770/0 900/0

 48 فطايٌس يبزگيطي زض سبظهبىتسْيل 

ي سبيط هسيطاى زاذل ٍ ذبضج اظ  استفبزُ اظ تدطثِ
 سبظهبى

49 

 50 تسْين زاًص زض سبظهبى

هسيطيت  هؼطف( 16-6ّبي ) هَلفِ تَسؼِ تؼبهالت سبظهبًي زض سبظهبى، گَيِ هطثَط ثِ( 5-1ّبي ) زض خسٍل فَق ، گَيِ
 هطثَط ثِ هَلفِ( 26-22ّبي ) ّبي وبضآهس زض سبظهبى ّستٌس. گَيِ ( ثيبًگط هَلفِ تطىيل تين21-17ّبي ) هطبضوتي ٍ گَيِ

هَلفِ  هطتجظ ثب( 37 -32ّبي ) ( ًطبًِ هَلفِ اذالق هساضي سبظهبًي ٍ گَي31ِ-27ّبي ) تبويس ثط ضٍاثظ اًسبًي زض سبظهبى، گَيِ
( ًطبى زٌّسُ تسٍيي 46 -42ّبي ) ّسف هساضي زض سبظهبى، گَيِ  هؼطف( 41 -38ّبي ) ثبضس. گَيِ تَسؼِ هٌبثغ اًسبًي هي

ّب زض  ايي هَلفِوِ ثبضس.  ( هطثَط ثِ هَلفِ عطاحي چطذِ يبزگيطي سبظهبًي هي50-47ّبي ) ّبي ػولىطز ٍ گَيِ ضبذع
گطي سبظهبًي ثطاي هسيطاى  هدوَع هطثيزض  وِ است هطرعّب  ضٍاثظ هَلفِ ظيطزض ضىل  ثٌسي ضسُ ٍ تط زستِ ّبي ولي عجمِ

 وٌٌس. زاًطگبُ ضا تؼييي هي
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 هسيطاى زاًطگبّي سبظهبًي ثطاي گطي . تحليل ػبهلي هطثي1 ضىل

ثبضس. تحليل ػبهلي ثط ايي هجٌب  ّبي ػلوي هي ّبي ثطضسي ضٍايي اثعاض سٌدص زض پژٍّص ضٍيىطز تحليل ػبهلي يىي اظ ضٍش
ّب ضا تجييي  ّب ّوجستگي هطتطن ثيي ايي هؼطف ػبهل هطتطن ّستٌس وِ ايي ػبهل يتؼسازي هؼطف زاضاي تؼسازلطاض زاضز وِ 

زض ايي ّبي پطسطٌبهِ زاضاي ٍضؼيت هغلَثي ّستٌس.  ، ثبضّبي ػبهلي هطثَط ثِ ّوِ گَيِثط حست همبزيط ثسست آهسُ وٌٌس. هي
ّبي هطثَط ثِ ضٍايي ّوگطا )ضبذع  ّبي پژٍّص اظ ضٍش تحليل ػبهل تبييسي ضبذع پژٍّص ثِ هٌظَض ثطضسي ضٍايي هَلفِ

AVE
ثِ وبض ثطزُ   PLSگيطي زض ًطم افعاض  ًساظُّبي ا هسلاستفبزُ ضسُ است. ضٍايي ّوگطا هؼيبضي است وِ ثطاي ثطاظش  (1

 & Davariزّس ) وگطاي لبثل لجَل ضا ًطبى هيضٍايي ّ 5/0 ثطاثط يب ثيطتط اظ وِ همبزيط وٌٌس  فَضًل ٍ الضوط ثيبى هي ضَز. هي

Rezazade, 2014) . گطي هسيطاى  زٌّسُ ضٍايي ّوگطايي هغلَة ثطاي اثعاض سٌدص هطثي ًطبى( 2خسٍل )همبزيط ثٌبثطايي
ثب ايي هَضَع هطتجظ است وِ اثعاض سٌدص هتغيطّب زض ضطايظ يىسبى تب چِ اًساظُ ًتبيح  اثعاض سٌدص پبيبيي. ثبضس هيزاًطگبّي 

است. ضٍش آلفبي  زّس. ضٍش هٌبست ٍ ضايح خْت سٌدص پبيبيي عيف ليىطت، ضطيت آلفبي وطًٍجبخ يىسبًي ثِ زست هي
ّبي يه هميبس اًساظُ گيطي ثب  ّب ٍ گَيِ سَالضٍز. ّط لسض  ّبي پطسطٌبهِ ثىبض هي وطًٍجبخ ثطاي ثطضسي سبظگبضي زضًٍي گَيِ

 7/0ثبالتط اظ  ضطايتضطيت آلفبي وطًٍجبخ  ثطاي Razavi & et al, 2014). ) يىسيگط سبظگبضتط ثبضٌس آى هميبس پبيبتط است
سبظهبًي ثطاي گطي  ًطبى زٌّسُ زلت اًساظُ گيطي ثبالي اثعاض سٌدص هطثي (2  خسٍل) همبزيط زضٍ ثٌبثطايي  ّستٌس پصيطفتِ

 ثبضس.  هسيطاى زاًطگبُ هي
 

 نتیجه گیریبحث و 
. ّستٌسخْبى  زض ّوِ وطَضّبي التػبزيي ٍ فطٌّگ ي،اختوبػ ي،آهَظضهْن ثسيبض  ّبي ًمصثب  ّبيي سبظهبى ،ّب زاًطگبُ

ٍ  ياختوبػ زاًص ۀ، تَسؼّب پطٍضش ًرجٍِ  فطٌّگوِ زض اًتمبل  ثبضٌس هيثب اّساف هتٌَع  ّبيي سبظهبىّب  بُزاًطگّوچٌيي 
ّستٌس  ضٍثطٍاي  سُيچيپ يّب تيفؼبلثب ٍظبيف ٍ  ّب زاًطگبُهسيطاى  ثٌبثطاييزاضًس. ثسيبض هْوي  ضسبلتاي  حطفِوبض  طٍييآهَظش ً

                                                           
1 Average Variance Extracted 
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 تَاًٌس هٌدط ثِ هيوِ زض ًتيدِ  ثطذَضزاض ثبضٌس ًَيي هسيطيتي يّب هْبضتػوَهي اظ  يّب هْبضتزض وٌبض وست  ضطٍضي استوِ 
وِ يىي اظ  ثبضٌس هيًيبظهٌس  ًَيي هسيطيتي ٍ ضّجطي يّب هْبضت ثِ ، هسيطاى اثطثرصزض ًتيدِ ضًَس. ّب زاًطگبُ ثيطتط تيهَفم

ي ّب هَلفِ هطرع ًوَزىزض پژٍّص حبضط ثؼس اظ  ثِ ّويي هٌظَضثبضس.  گطي زض سغح سبظهبى هي هطثي ّب، ايي هْبضت
ّوچٌيي ايي ضس. تبييس ٍ  عطاحي، اخطاگَيِ  50ثب ٍ تبييس هترػػبى، ايي اثعاض  گطي هسيطاى زاًطگبّي پطسطٌبهِ هطثي

 سٌدص سبذتِ ضسُ ثطاياثعاض پژٍّص ايي زض  همبيسِ ضس.  سبظهبًي ٍ هسيطيتي گطي پطسطٌبهِ ثب سبيط اثعاضّبي سٌدص هطثي

ضَز وِ  هي پيطٌْبزثٌبثطايي ثِ زيگط پژٍّطگطاى  ًيست ّب ٍ لبثل تؼوين ثِ سبيط سبظهبى ثبضس زاًطگبُ هيگطي هسيطاى زض  هطثي
ي ايي پژٍّص حبغل وبض پژٍّطگط ٍ ّب بفتِيوٌٌس. عطاحي ٍ اػتجبض سٌدي ضا  ّب گطي ثطاي هسيطاى زيگط سبظهبى هطثي پطسطٌبهِ

خسيس  وبهالًپژٍّطي ثب ايي ػٌَاى زض حَظُ هسيطاى زاًطگبُ اًدبم ًطسُ است،  تبوٌَى وِ يياهحمك سبذتِ ثَزُ ٍ ثب تَخِ ثِ 
زاًطگبُ  هسيطاىثَزى پژٍّص،  وبضثطزي ٍ ّوچٌييّبي اثعاض سٌدص  پبيبيي گَيِثبضس. ّوچٌيي ثط اسبس هيعاى ضٍايي ٍ  هي
 گطي زض زاًطگبُ استفبزُ وٌٌس.  ثطاي تحمك فطآيٌس هطثيّبي پژٍّص  هَلفِتَاًٌس اظ  هي

گطي،  ثب تَخِ ثِ اّويت وبض تيوي زض فطآيٌس هطثي:ضَز هيات وبضثطزي اضائِ پيطٌْبزچٌس ّبي پژٍّص  ثط اسبس يبفتِزض پبيبى 
سبظهبى، تمَيت  ّبي وبضي ترػػي زض ّبي وبضوٌبى زض سبظهبى، ايدبز تين ثب ّوبٌّگ وطزى فؼبليتهسيطاى زض زاًطگبُ 

، تطَيك ٍ حوبيت اظ وبضوٌبى ثِ  ّب ّبي هطتجظ ثب ايي هْبضت ّبي ترػػي ٍ وبضگبُ ّبي وبض تيوي ثب تطىيل خلسِ هْبضت
هحَضي  تينزض هسيط فطز، ّطچِ ثيطتط ّبي تطىيل ضسُ زض سبظهبى ٍ اضظضيبثي اظ ػولىطز تين ثِ خبي ػولىطز  هٌظَض اًسدبم تين

ّبي اذاللي  ػسالتي، تطٍيح ضبذع اذاللي زض سبظهبى هبًٌس ثيغيطثب آگبّي اظ ضفتبض  هسيطاى زاًطگبّي.  زض سبظهبى تالش وٌٌس
 ّب ثِ اذالق هساضي زض سبظهبى زست يبثٌس. ّب ٍ فضبيل اذاللي آى زض سبظهبى، احتطام ٍ تىطين وبضوٌبى، تَخِ ثِ اضظش

ي اًسبًي زاذل ّبي ًيطٍ حيظ غويوي زض سبظهبى ٍ توطوع ثط ضبيستگيثب اػتوبز ٍ اتحبز ثب وبضوٌبى، ايدبز ه زاًطگبُ هسيطاى
ّبي هؼطفي  وِ اهيس است ثب استفبزُ هسيطاى زاًطگبُ اظ گَيِ والم آذط اييٍ  ثطلطاض سبظًس.  ضا زض سبظهبى  سبظهبى،  ضٍاثظ اًسبًي

 اخطا ضَز.  غَضتگطي ثِ ثْتطيي  ضسُ زض ايي پژٍّص فطآيٌس هطثي

 تشکر و قدردانی
 ّوۀ اظ است،( ذَضاسگبى) اغفْبى ٍاحس اسالهي آظاز زاًطگبُ آهَظضي هسيطيت ضضتۀ زوتطي ضسبلۀ اظ ثطگطفتِ حبضط پژٍّص

 .ضَز هي تمسيط ضسبًسًس، يبضي هب ثِ آى اخطاي زض وِ افطازي
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Abstract 

Purpose: University administrators in the role of instructors support employees to develop 

the performance of the organization. The aim of this research was to create and validate 

organizational coaching assessment tool for university administrators in the country. 

Methodology: The method of the present research was descriptive-survey and the statistical 

population included middle managers of Islamic Azad universities in Iran in the academic 

year 2019-2020. The sampling method was random stepwise. The researcher by analyzing 

authoritative scientific sources focusing on organizational and managerial coaching with the 

opinion of experts, prepared the items of organizational coaching assessment tool and then a 

questionnaire was determined by 100 middle managers of Islamic Azad universities based on 

their number in the chart of 5 universities was performed. Confirmatory factor analysis 

technique and Structural equation modeling approach used with SPSS software version 23 

and Smart PLS 3 software were used to analyze the data. 

Findings: A researcher-made questionnaire with 50 items was designed and create to assess the 

coaching of university administrators. Convergent validity was higher than 0.5 for all items 

of the questionnaire and therefore acceptable. The Cronbach's alpha coefficient values for all 

items were greater than 0.7, which showed the high measurement accuracy of the coaching 

tools of university administrators, and finally all items of the questionnaire were approved.  

Conclusion: Based on the findings, university managers can use the questionnaire designed 

as a suitable tool for measuring coaching to develop staff performance and improve himself 

management and leadership skills in the organization. 
Keywords: Validation, Coaching, University managers, Questionnaire 
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