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 چکیده

آموزش هاي  اجتماعی و حرفه اي، اغلب برنامههاي  رهبري در کارایی و اثربخشی فعالیتهاي  و مهارتها  با وجود نقش کلیدي قابلیت :سابقه و هدف
اي و چندبخشی غذا و اهمیت آن به عنوان این در حالی است که ماهیت بین رشته . تخصصی تکیه دارندهاي  دانشگاهی، عمدتاًً بر انتقال دانش و مهارت

این مطالعه . کند رهبري براي تکمیل و تقویت حوزه را ایجاب میهاي  یکی از حقوق اساسی بشر و الزمۀ سالمت، رفاه و توسعۀ ملی ضرورت ادغام مهارت
  .ر کشور انجام شدرهبري در بین متخصصان صنایع غذایی دهاي  با هدف تعیین نیازهاي آموزشی قابلیت 1387در سال 

مورد نیاز در بخش هاي  داده. دیوهش کیفی و کمی براي تعیین وضعیت موجود و نیازسنجی استفاده گردژپهاي  از هر دو دسته تکنیک :هامواد و روش
تخصصی، و نیز انجام هاي  دانشگاه، دولت، صنعت و انجمنهاي  تن از خبرگان و رهبران صنعت غذا در بخش 9مطالعۀ کیفی از اجراي مصاحبۀ عمیق با 

در . رهبري شرکت کنندگان گردآوري شدهاي  بازدید مشارکتی در دو برنامۀ آموزشی بین المللی در جنوب شرقی آسیا و اروپا با هدف ارتقاي مهارت
پرسشنامه مزبور پس . تفاده شداس "میزان برخورداري از مهارت"و  "میزان اهمیت مهارت"آیتمی داراي دو ستون  20بخش مطالعۀ کمی، از پرسشنامۀ 

مختلف دولتی و خصوصی در هاي  مرتبط با علوم و صنایع غذایی شاغل در بخشهاي  تن از متخصصان حوزه 84از طی مرحلۀ مطالعۀ آزمایشی، توسط 
از رابطۀ اولویک براي . أئید گردیدتها  پایایی پرسشنامه براساس انجام آزمون آلفاي کرونباخ بر روي پاسخ. سال تکمیل گردید 45تا  25محدودة سنی 
ترین نیازهاي مهارتی شرکت کنندگان است که در عین  رابطه مزبور نشان دهندة مهم. آموزشی در بررسی پرسشنامه اي استفاده شدهاي  تعیین فرصت

براي آنالیز  SPSSو  Execlنرم افزارهاي  و  مقایسۀ میانگین زوجی و آنالیز واریانس فریدمنهاي  آزمون از .حال از کمترین توسعه برخوردار بوده است
  .استفاده شدها  داده

هاي  ثر، تصمیم گیري مبتنی بر شواهد و خالقیت و نوآوري را به عنوان کلیدي ترین  قابلیتؤسازي م دو دسته مطالعۀ کیفی و کمی مشترکاً تیم :هایافته
هم بین دو روش مطالعاتی در خصوص سایر هایی  در عین حال تفاوت. خاطرنشان ساختندموردنیاز براي متخصصان علوم و صنایع غذایی در ایران 

پذیري، دیدگاه کل نگرانه و  در حالی که مطالعۀ کیفی بر ارتباطات مؤثر، انعطاف. خورد که از اولویت باال براي پرورش برخوردارند، به چشم میهایی  مهارت
دو . کند رهبري صنعتی، انگیزه سازي، ایجاد اعتماد و اخالق مهندسی اشاره میهاي  کمی به اولویت استراتژي توانایی حل مناقشه هم تأکید دارد، مطالعۀ

  .اند اي را به خود اختصاص داده بازدید شده در جنوب شرقی آسیا و اروپا نیز جایگاه ویژههاي  مهارت تیم سازي و خالقیت در برنامه

بدین . ی بیانگر محدودیت مهارت هاي رهبري در بین متخصصان علوم و صنایع غذایی در ایران هستندهر دو مطالعۀ کمی و کیف : :گیري نتیجه
ترتیب طراحی و برگزاري برنامه هاي آموزشی دربردارندة مهارت هاي اصلی در چارچوب رهبري تحول آفرین و نیز برخی قابلیت هاي تخصصی تر 

  .درهبري در حوزة علوم و صنایع غذایی توصیه می شو

  رهبري، نیازسنجی آموزشی، علوم و صنایع غذاییهاي  و مهارتها  قابلیت :واژگان کلیدي
  مقدمه 

مـدیریت، کسـب و کـار و    هاي  هرچند ادبیات علمی رشته
 "رهبـري "علوم آموزشـی تعـاریف متنـوعی را بـراي مفهـوم      

(leadership)  ،ارائه داده اند، اما شاید بتوان در تعریفی جامع

فرآیند تأثیرگذاري بر دیگران براي درك و اتفـاق  "رهبري را 
نظر بر سر آنچه باید به انجام برسد و روشِ انجامِ مـوثر آن و  

فـردي و جمعـی در جهـت    هـاي   نیز فراینـد تسـهیل تـالش   
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 بدین ترتیب رهبـر ). 1(دانست  "دستیابی به اهداف مشترك
فردي است که حتی بدون داشتن عنوان رسمی، با کمک بـه  
دیگران براي تعیین چشـم انـداز و هـدف مشـترك، راهبـرد      
عمل، یکپارچه سازي و اتحاد نیروهاي سازمان و حفظ عالقه 
و انگیزش ایشان براي دستیابی بـه هـدف مشـترك سـروکار     

 پشـتیبانی نمایـد   "تغییر"تواند سازمان را براي  می دارد و لذا
)2 .(  

ســوي دیگــر ایــن مطالعــه علــوم و صــنایع غــذایی یعنــی  
مجموعۀ چندتخصصی مرتبط با غذا قرار دارد که بـه عنـوان   

زنجیرة تأمین امنیت غذا و تغذیه هاي  ترین حلقه یکی از مهم
تسـهیل  . شـود  مـی  و نیز توسعۀ اقتصادي یک کشور شناخته

دسترسی همیشگی به موادغذایی متنوع، با کیفیـت و سـالم   
عام و ویژه، سهم قابل توجه در تولید هاي  براي جامعه و گروه

ناخـالص داخلـی، ایجـاد اشـتغال مولـد، گسـترش صـنایع و        
خدمات وابسته، و شکل دهـی متناسـب الگـوي صـادراتی از     

است که صـنایع غـذایی را در ایـن جایگـاه     هایی  جمله مولفه
  .دهد می ویژه قرار

صص نقش مهمـی  بدیهی است بهبود کارکرد نیروهاي متخ
را در افزایش اثربخشـی و بهـره وري صـنایع غـذایی خواهـد      

این مسئله به ویـژه در کنـار موضـوعاتی ماننـد لـزوم      . داشت
ــه    ــۀ خــدمات ب ــت محصــوالت و ارائ ــوآوري و بهبــود کیفی ن
مشتریان بـه دلیـل انتظـارات جامعـه و رقابـت، اهمیتـی دو       

و شبکه  در عین حال ضرورت برقراري ارتباط. یابد می چندان
هــاي  ســازي درون رشــته اي و نیــز ارتبــاط بــا ســایر حــوزه

تخصصی مانند علوم تغذیه، بهداشت، علوم پزشکی، اقتصاد و 
علوم مدیریت و کارآفرینی، لزوم برخورداري از مجموعه اي از 

. درون فردي، بین فردي و سازمانی را در پی داردهاي  توانائی
نیازمند برخـورداري از  نکتۀ مهم در این همکاري و تعامل که 

رهبري است، نبـود یـک سـازوکار    هاي  و مهارتها  توانمندي
ارتبـاطی و کـار   هـاي   دستوري و لزوم بهره گیـري از مهـارت  

باشـد   مـی  تیمی براي تأثیرگذاري مثبت بدون اعمـال قـدرت  
)3.(  

مختلـف  هـاي   درسی رشـته هاي  متأسفانه نگاهی به برنامۀ
جهان و ایران تمرکـز اصـلی    سراسرهاي  تحصیلی در دانشگاه

عملـی در حـوزة تخصصـی و    هـاي   بر علوم نظـري و مهـارت  
رهبري دانشـجویان، جـز در   هاي  نپرداختن به ارتقاي توانائی

به عبارت دیگر . دهد می برتر را نشانهاي  معدودي از دانشگاه

هـاي   هنوز اغلب موسسـات دانشـگاهی در جهـان از پـارادایم    
هاي  نی بر پژوهش، به آموزشتدریس صرف و یا آموزش مبت

بـه همـین دلیـل    . انه گذر نکرده انـد پژوهش بنیان کارآفرین
هـاي   رهبـري جایگـاه درخـور خـود را در برنامـه     هاي  مهارت

تحصیلی حوزة علوم و صنایع هاي  رشته. آموزشی نیافته است
تـوان   مـی  غذایی نیز از این قائده مستثنی نبـوده و از ایـن رو  

بعـد از فراغـت از   هـا   متخصصان این رشـته انتظار داشت که 
تحصـــیل در ارتقـــاي فـــردي، حرفـــه اي و ســـازمانی بـــا 

ــارتی مواجــه باشــند هــاي  محــدودیت ــی از . جــدي مه برخ
منتشره در حوزة علوم مـرتبط بـا غـذا، بوضـوح     هاي  گزارش

البته بدیهی است در این ). 4-7(موید کلی این واقعیت است 
هـاي   تخصصان از توانـایی میان درجۀ اهمیت و برخورداري م

مختلـف گونــاگون بــوده و بایــد پــیش از اقــدام بــه طراحــی  
آموزشی متناسب، نسبت به تعیین و رتبـه بنـدي   هاي  برنامه

  . آنها اقدام نمود
براساس منابع دردسترس پژوهشگران،  مطالعۀ حاضر که 
در محل تالقی دو حوزة تخصصی علوم غـذا و علـوم رهبـري    

ش علمـی در کشـور بـا هـدف نیـاز      جاي دارد، نخستین تـال 
رهبـري در بـین   هـاي   و توانـایی هـا   سنجی آموزشی مهـارت 

  .متخصصان علوم و صنایع غذایی در ایران انجام شد
  ها مواد و روش 

اي و  کتابخانههاي  آوري اطالعات به روش در این مطالعه جمع
ــت   ــورت گرف ــدانی ص ــود و   . می ــعیت موج ــی وض در بررس

مصـاحبه بـا   (دو نـوع پـژوهش کیفـی    نیازسنجی، از ترکیب 
و پـژوهش مقطعـی توصـیفی    ) خبرگان و بازدیـد مشـارکتی  

به منظور کسب هر دو نوع اطالعـات  ) بررسی پرسشنامه اي(
در قسـمت مصـاحبه   . شد استفاده) 8( "گسترده"و  "عمیق"

از بـین  ) خبرگان(با خبرگان تالش شد که افراد صاحب نظر 
مدیران عامل و پیشکسوتان صنایع غذایی برتر، پیشکسـوتان  

مـرتبط  هاي  و اعضاي هیأت علمی برجسته دانشگاه در رشته
ماننـد علـوم مـواد غـذایی، صـنایع غـذایی،       (با صنایع غذایی 

، روسـاي  )ل کیفـی، تغذیـه  ایمنی و کیفیت موادغذایی، کنتر
و مراکز پژوهشی مـرتبط بـا غـذا و    ها  فعلی و سابق دانشکده

علمی مرتبط با صنایع غـذایی انتخـاب   هاي  مسئولین انجمن
مدنظر  1در جلسۀ مصاحبه، محورهاي مندرج در مربع .شوند

  .قرار داشت
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 مصاحبه با خبرگانمحورهاي موردنظر در جلسات  . 1مربع 

 
 
  
  
  
  
  
  

به دست آمده از بخـش مصـاحبه بـا    هاي  براي تحلیل داده
خبرگان، روش تجزیه و تحلیل متن به کمک کدگذاري رنگی 

ســپس اطالعــات بــراي ). 9(اســتفاده شـد  هــا  و تفسـیر داده 
بنــدي در جــدول مشــابه مــورد اســتفاده در تکنیــک   جمــع

Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats - SWOT  
تهدیـدها وارد  /، با تأکید بر دو حوزة نقاط ضعف و موانع)10(

  . بندي شد و جمع
در بخش بازدید مشارکتی، اطالعات مربوط به نمونه اي از 

آموزشی مطرح موجود در جهان از طریق شـرکت  هاي  برنامه
رهبـري غـذا در    در دو برنامۀ جاري یعنـی پنجمـین برنامـۀ   

و چهـاردهمین برنامـۀ   ) 2007جاکارتـا،  (جنوب شرق آسـیا  
در . گردآوري شـد ) 2008لوکزامبورگ، (رهبري غذا در اروپا 

تجربۀ جنوب شرق آسیا، کارشناسان تغذیه نظام بهداشـتی،  
هـاي   متخصصان صنایع غـذایی و پزشـکان شـاغل در برنامـه    

. هنــدد مــی تغذیــه اي، شــرکت کننــدگان اصــلی را تشــکیل
پایــانی دورة دکتــراي تغذیــه و نیــز هــاي  دانشــجویان ســال

تحقیق و توسعه صنایع هاي  متخصصان جوان شاغل در بخش
شـرکت کننـدگان غالـب در برنامـۀ     ها  برتر غذایی و دانشگاه

بندي  در طی این بازدیدها، محتوا، جدول زمان. اروپایی بودند
انتخـاب و  آموزشـی، نحـوة   هاي  و نحوة ارائۀ مطالب در دوره

مدرسـان،  هاي  گزینش شرکت کنندگان، مشخصات و ویژگی
هــاي  هزینــه، حامیــان مــالی، فرآینــد تــدوین و تحــول دوره

اجــراي هـاي   آموزشـی و تجربیــات برگزارکننـدگان در ســال  
برنامه، و در نهایت تجربۀ آموزشی شرکت کنندگان در پایان 

ـ  رار دوره از طریق ثبت و تصویربرداري ضبط و مورد بررسی ق
  . گرفت

ــنامه   ــی پرسش ــمت بررس ــت، در قس ــرکت  در نهای اي، ش
 25کنندگان بالقوه در دوره از میان اسـتادیاران و دانشـیاران   

مـرتبط بـا علـوم و صـنایع غـذایی در      هاي  سالۀ رشته 45تا 
محدودة جغرافیایی شهر تهران و برخـی مراکـز   هاي  دانشگاه

ی در دانشگاهی استانی، دانشجویان مقطـع دکتـراي تخصصـ   
هـاي   وابسته به علوم و صـنایع غـذایی در دانشـگاه   هاي  رشته

محدودة جغرافیایی شهر تهران، مدیران و کارشناسـان ارشـد   
علوم پزشکی سراسر هاي  ادارات نظارت بر موادغذایی دانشگاه

ــران و    ــات صــنعتی ای کشــور و موسســۀ اســتاندارد و تحقیق
رشناسـان  آزمایشگاه مرجع غـذا و دارو و مـدیران جـوان و کا   

نیازهاي احسـاس  "صنایع برتر غذایی در محدودة شهر تهران 
ــه، در    "شــدة ــدي در برنام ــردن بع ــاظ ک ــراي لح ــود را ب خ

براي جامعۀ آماري بررسـی، ابتـدا   . پرسشنامه منعکس کردند
محدودة جغرافیایی شهر تهران از نظر امکان پذیري انتخـاب  

ه برخـی  شده بود، اما به دلیل فراهم شدن امکان دسترسی ب
متخصصــان از ذي نفعــان برنامــه در خــارج از شــهر تهــران، 

حجم نمونه بـراي  . مبادرت به ارسال و تکمیل پرسشنامه شد
و مفروضات محققـان  ) 11(این بخش براساس روابط موجود 

تالش شد تا حجم نمونه به نسبت . نفر محاسبه شد 92برابر 
 دانشـگاه، صـنعت و  (مساوي یک سوم بین بخشهاي مختلف 

براي نمونه گیري از روش غیراحتمـالی  . تقسیم گردد) دولت
  . استفاده گردید) 12(آسان 

ــه شــامل دو بخــش   ــت و وضــعیت (پرسشــنامه مطالع اهمی
هـر سـئوال   . بـود  tick-listسئوال بـه صـورت    20و ) موجود

داد که پاسخ دهنـده بایسـتی    می مهارتی را مورد بررسی قرار
حـوزة علـوم و صـنایع     از دو منظر، یکی اهمیـت مهـارت در  

غــذایی و دیگــري وضــعیت موجــود همــان مهــارت در بــین  
به منظور طراحی پرسشنامه از . متخصصان به آن پاسخ دهد

شـکل کلـی و   ). 13(گزینه اي لیکرت اسـتفاده شـد    5طیف 
همچنـین  . ارائه شده است 1امتیاز بندي پرسشنامه در شکل 

عیین سـه  در انتهاي پرسشنامه یک سئوال آزاد در خصوص ت
مــورد از کلیــدي تــرین عنــاوین بــراي گنجانــدن در برنامــۀ 

  .آموزشی از نظر پاسخگو درج شد

سیاستگذاري و رفتار سازمانی و مهارت هاي مدیریتی و رهبري، چه نقاط قوت و  هاي آموزشی، اجرا، در حوزه - 1
هاي غذا در  آموختگان رشته ، و نیز در بین دانشجویان و دانش)با تأکید بر بخش صنعت(ضعفی را در نظام غذا 

  کنید؟ ایران مشاهده می
چگونه ارزیابی  1ال ؤح شده در سهاي مطر آموختگان داخل و خارج را از نظر جنبه تفاوتهاي بین دانش - 2

  کنید؟ می
آموختگان غذا در ایران مورد نیاز  به نظرتان کدام مهارت هاي اصلی مدیریتی و رهبري در دانشجویان و دانش - 3

  است؟
  هاي آموزشی رهبري غذا با چه کسانی است؟ از نظر شما اولویت شرکت در دوره  - 4
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 ٢٧٢

  شکل کلی و امتیاز بندي پرسشنامه . 1شکل 

  توانایی رهبري/مهارت

  میزان اهمیت مهارت در حوزة 
  صنایع غذایی میزان برخورداري از مهارت در بین متخصصان  صنایع غذایی

خیلی 
خیلی   کم  متوسط  زیاد  زیاد

  کم
خیلی 
خیلی   ضعیف  متوسط  خوب  خوب

  ضعیف
5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

  
  

ــدایی     ــرایش ابت ــزار، وی ــوح اب ــی و وض ــین روای ــراي تعی ب
نفــر از متخصصــان مــرتبط در  16پرسشــنامه تهیــه و بــراي 

دولــت ارســال و نظــرات و دانشــگاه، صــنعت و هــاي  بخــش
نسخۀ نهایی . پیشنهادهاي ایشان در ویرایش بعدي لحاظ شد

. پرسشنامه براساس نقطه نظرات صاحب نظران تدوین گردید
با  استفاده از آزمـون  ها  پایایی ابزار پس از تکمیل پرسشنامه

  . آلفاي کرونباخ تأئید شد
ررسی بهاي  و امتیازدهی به پاسخها  پس از تکمیل پرسشنامه

 شوندگان جهت کمی سازي متغیرهاي کیفی، رابطۀ اولویـک 

بــراي هــر یــک از  "فرصــت آموزشــی"بــراي تعیــین امتیــاز 
  ).14(به کار گرفته شد ها  مهارت

  رابطۀ اولویک
  امتیاز فرصت آموزشی=امتیاز اهمیت مهارت+|امتیاز اهمیت مهارت - امتیاز وضعیت مهارت|

بـه   "فرصت آموزشی"رابطۀ ریاضی فوق که براي محاسبۀ 
یـا بـه    "فرصـت هـاي   زمینـه "توانـد بهتـرین    می رود، می کار

ایـن  . را شناسـایی کنـد   "آموزشهاي  گزینه"عبارتی بهترین 
تحلیـل  "رویکـرد  هـاي   دهد که از محـدودیت  می روش اجازه

که صـرفاً بـه تفـاوت بـین میـزان اهمیـت و میـزان         "فاصله
در ایـن  ). 14(ردد پردازد، اجتناب گ می برخورداري از مهارت

در هـا   به دست آمده براي هریک از مهارتهاي  روش، فرصت
و ) زمانی که میزان اهمیت بسیار کـم اسـت  ( 1امتیاز حداقل 

زمانی که اهمیـت بسـیار زیـاد اسـت و میـزان از      ( 9حداکثر 
  .قابل محاسبه است) باشد می برخورداري از مهارت بسیار کم

بـــراي مقایســـۀ اخـــتالف  tدر ایـــن مطالعـــه از آزمـــون   
زوجی، و رتبه بنـدي براسـاس آزمـون تحلیـل     هاي  میانگین

 Excelواریــانس فریــدمن بــا بهــره گیــري از نــرم افزارهــاي 
  .شداستفاده   SPSS 10و
 هایافته  

  مصاحبه با خبرگان: الف ـ بخش مطالعۀ کیفی
صاحب نظران حوزة دانـش و صـنعت غـذا تقریبـاً همگـی      

را به صورت مقـدم بـر سـایر     "سیستم صنعت غذا"مشکالت 

از نظر ایشان این مشـکالت در تمـام   . بیان کرده اندها  چالش
هایی  آموزش و پژوهش با مشخصه(بخشها و سطوح دانشگاه 

ناکارآمد آموزشی، ارائۀ نامناسب محتواي هاي  همچون برنامه
هـاي   ي و عملی دروس تخصصـی، نبـود تفکـر و محـیط    نظر

علمـی ـ تخصصـی    هـاي   مناسب پژوهشـی و ضـعف انجمـن   
همچون سـاختار  هایی  بخش اجرا با مشخصه(، دولت )موجود

بی کفایت مدیریتی، برنامه ریزي، اجرا و نظارت، انتصابات بی 
ضــابطۀ مــدیریتی، فقــر اطالعــاتی، تعــدد و ناکــارایی مراکــز 

فردي هاي  بخش صنعت غذا، تصمیم گیريتصمیم گیري در 
صنایع (، و تولید )و غیرکارشناسی، و تغییرات سریع مدیریتی

ــی   ــا ویژگ ــذایی ب ــایی  غ ــاوارد و   ه ــدیران ن ــۀ م ــد غلب مانن
ــی،     ــالق مهندس ــوازین اخ ــت م ــعف رعای ــص، ض غیرمتخص
ــگ    ــد، نقــش کمرن ــی و مــدیریتی در تولی مشــکالت فرهنگ

  . قابل مشاهده است) پژوهش در تولید
ناکافی در هاي  ر عین حال، خبرگان به تعدادي از مهارتد

در حدود نیمی از . بین متخصصان حوزة غذا اشاره داشته اند
ارتباطی در تعامل با سایر افراد، جامعه هاي  ایشان محدودیت

قـدرت، عـدم کنتـرل    هـاي   و هسـته ) تولیدي و غیرتولیـدي (
ضـعف  شخصی، عدم توجه کافی به موضوع احترام بین افراد، 

رویکــرد کــل نگــر، و ضــعف در کــار گروهــی را خاطرنشــان 
ناکـافی  هـاي   در حدود یک سوم خبرگان بر آگاهی. ساختند

اقتصــادي ـ اجتمــاعی، نــاتوانی در حــل اختالفــات، ضــعف   
خالقیت و نـوآوري، نداشـتن شـجاعت سـازمانی، و تصـمیم      
گیري و داوري غیرمبتنی بر اطالعات کافی در سـطح فـردي   

رهبـري، بـه   هـاي   به عـالوه در کنـار مهـارت   . تأکید داشتند
نامطلوب فردي ماننـد وجـود روحیـۀ    هاي  مواردي از خصلت

قدرنشناسی، زیاده خواهی، خـودبینی و تنـگ نظـري اشـاره     
  .  شده است

توانـائی   7در مجموع، اجماع نظر خبرگان، لزوم تمرکز بـر  
را براي متخصصان حـوزة   2کلیدي نشان داده شده در مربع 

  .کند می غذایی پیشنهاد صنایع
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رهبري در بین هاي  محدودکننده ترین مهارت . 2مربع 
  متخصصان صنایع غذایی

  
  با خبرگان صنایع غذاییها  استخراج شده ازمتن مصاحبه

  
  بازدید مشارکتی: ب ـ بخش مطالعۀ کیفی

ــوان   ــه عن ــارکتی اول ب ــد مش ــده"بازدی ــرکت کنن در  "ش
ــیا    ــه در جنــوب شــرقی آس ــري تغذی ــۀ رهب پنجمــین برنام

ــا( ــورت  ، و بازد)جاکارت ــه ص ــد دوم ب ــر "ی ــاهده گ در  "مش
) لوکزامبـورگ (چهاردهمین برنامـۀ رهبـري تغذیـه در اروپـا     

  .انجام پذیرفته است
جمع بندي مشاهدات حـاکی از آن اسـت کـه در مجمـوع     

رهبري، شـناخت  هاي  تأکید هر دو برنامه بر آشنایی با نظریه
فــردي شـرکت کننـدگان، شــبکه سـازي بــین    هـاي   ویژگـی 
ــا همــدیگر و نیــز اســاتید و متخصصــان کننــدگان  شــرکت ب

کـار  هاي  پیشکسوت، آموزش عملی ابتکار و خالقیت، مهارت
 تیمی، و برقراري ارتباط موثر در شـرایط معمـولی و پـرتنش   

ماننـد  هـایی   از روشهـا   ایجـاد تـنش در ایـن دوره   . باشد می
ساعات آموزش و کار طـوالنی در شـبانه روز، کـاهش زمـان     

در چنـد زمینـۀ   هـا   زمـان مسـئولیت   استراحت، واگذاري هـم 
روزانـه، و  هـاي   متفاوت، محدودیت منـابع موردنیـاز فعالیـت   

کاهش زمان انجام و آماده سازي کارهاي گروهی براي شبیه 
بخشی . شد می سازي با شرایط معمول زندگی رهبران اعمال

سـخت و خالقانـه در   هـاي   از هر دو برنامه به انجـام فعالیـت  
اختصاص داشت که اساساً  (Outbound activities)محیط باز

  .سازد می یادگیري مبتنی بر تجربه عملی را امکان پذیر
  اي بررسی پرسشنامه: پ ـ بخش مطالعۀ کمی
پرسشـنامۀ تکمیـل شـده بـراي      84در این بخش مجموعاً 

آزمون آلفاي کرونبـاخ  . تجزیه و تحلیل در اختیار قرار گرفت
و آلفـاي  هـا   مهـارت  براي بخش میزان اهمیـت  93/0آلفاي (

، پایـایی  )براي بخش میزان برخـورداري از مهـارت هـا    93/0
. مورد استفاده در ایـن مطالعـه را نشـان داد    هباالي پرسشنام

زوجـی، میـانگین   هاي  براساس نتایج آزمون اختالف میانگین
ي بـا  دار معنـی از اخـتالف  هـا   میزان اهمیت تمـامی مهـارت  

در متخصصـان  ها  ن مهارتمیانگین میزان برخورداري از هما
  . صنایع غذایی برخوردار است

نمودارهاي عنکبونی و تسبیحی میانگین میـزان اهمیـت و   
آموزشـی  هـاي   مختلـف و فرصـت  هـاي   برخورداري از مهارت

براساس نظر شرکت کنندگان در بررسـی پرسشـنامه اي در   
 همـان طـور کـه مالحظـه    . نمایش داده شـده اسـت   2شکل 

رهبري در بـین  هاي  عیت تمامی مهارتشود، میانگین وض می
) 3(متخصصان علوم و صنایع غذایی در حد کمتر از متوسـط  

ایـن در حـالی اسـت کـه اهمیـت ایـن       . ارزیابی شـده اسـت  
  .قرار دارد) 5(تا خیلی زیاد ) 4(در محدودة زیاد ها  مهارت

  )2محل شکل (
آموزشی بـا اسـتفاده از   هاي  رتبه بندي فرصت 1در جدول 

  .گذرد می لیل واریانس فریدمن از نظرآزمون تح
مهارت منـدرج در   5دهد،  می نشان 1طور که جدول  همان

کلیـدي تـرین   (تعیـین شـده   هـاي   به عنوان اولویـت  3مربع 
از سوي پاسخ دهندگان به پرسشـنامه  )  آموزشیهاي  فرصت

  .تعیین شده است
  

آموزشی براساس بررسی هاي  ترین فرصت کلیدي . 3مربع 
  اي پرسشنامه

       
همچنین شـرکت کننـدگان در بررسـی پرسشـنامه اي در     
پاسخ به سئوال آزاد پایانی مبنی بر انتخاب سه مهارت اصلی 
بــراي پــرداختن در دورة آموزشــی خالقیــت و نــوآوري،      
اعتمادسازي و اخالق مهندسی را با بیشترین تکـرار انتخـاب   

ؤثر و تصمیم گیري مبتنی بر شـواهد در  سازي م تیم. نمودند
  .چهارم و پنجم قرار داشتهاي  مرتبه

  
  
  

 هاي رهبري صنعتی استراتژي .1
 سازي انگیزه .2
 تیم سازي مؤثر .3
 خالقیت و نوآوري .4
 تصمیم گیري مبتنی بر شواهد .5

 ثرؤارتباطات م  
 ثرؤتیم سازي م  
 انعطاف پذیري، کنترل شخصی و احترام  
 برخورداري از دیدگاه کل نگر  
 گیري مبتنی بر شواهد  تصمیم 
 خالقیت و نوآوري 
 توانایی حل مناقشه  
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  هاي ها و فرصت اهمیت و برخورداري از مهارتهاي  نمودارهاي عنکبونی و تسبیحی میانگین میزان . 2شکل 
  اي آموزشی براساس بررسی پرسشنامه 
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Figure codes: 
1- Holistic approach   2- Creating shared vision   
3- Effective communication  4- Evidence-based Decision-making  
5- Motivating   6- Team-building/leading 
7- Conflict resolution & Negotiation 8- Networking    
9- Creativity & Innovation  10- Behavioral flexibility   
11- Entrepreneurial marketing  12- Trust creation 
13- Critical thinking   14- Management of Organizational culture 
15- Empowerment   16- Transformational leadership strategies 
17- Effective leadership styles  18- Entrepreneurial leadership  
19- Industrial leadership  20- Engineering Ethics  
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اساس آزمون فریدمن آموزشی برهاي  بندي فرصت رتبه . 1جدول   
  رتبه  عدد فریدمن انحراف معیار  میانگین فرصت آموزشی  ردیف

  1  58/12 641/1 369/6  رهبري صنعتیهاي  استراتژي  1
  2  45/12 932/1 250/6  انگیزه سازي  2
  3  40/12 043/2 417/6  اثربخشتیم سازي   3
  4  26/12 947/1 226/6  خالقیت و نوآوري  4
  5  83/11 756/1 107/6  تصمیم گیري  5
  6  56/11 730/1 083/6  اعتمادسازي  6
  7  43/11 621/1 024/6  رهبري تحول آفرینهاي  استراتژي  7
  8  23/11 808/1 905/5  توانمندسازي  8
  9  06/11 732/1 036/6  اخالق مهندسی و حرفه اي  9
  10  99/10 743/1 893/5  برخورداري از دیدگاه کل نگرانه  10
  11  83/10 617/1 964/5  ثرؤارتباطات م  11
  12  92/9 832/1 726/5  سبک رهبري اثربخش  12
  13  79/9 832/1 583/5  چشم انداز مشترك  13
  14  76/9 679/1 607/5  رهبري کارآفرینانه  14
  15  63/9 825/1 571/5  شبکه سازي  15
  16  49/9 964/1 595/5  بازاریابی کارآفرینانه  16
  17  78/8 611/1 357/5  مدیریت تضاد و مذاکره  17
  18  19/8 711/1 155/5  تفکر نقادانه  18
  19  94/7 582/1 167/5  مدیریت فرهنگ سازمانی  19
  20  89/7 590/1 048/5  انعطاف پذیري رفتاري  20

  
  بحث  

اي موارد که مربـوط بـه ناکفـایتی     از بین نقاط ضعف، پاره
نظري و عملی بوده است، و یا هاي  اطالعات تخصصی از جنبه

شخصـیتی و رفتـاري کـه    هـاي   آن بخش از صفات یا ویژگی
بـوده و از ایـن رو   حاصل شرایط محیطـی در زمـان طـوالنی    

تغییرپذیري اندکی دارد، مورد توجه این مقالـه قـرار نگرفتـه    
به عبارت دیگر هدف اصلی از این تمرین، کسـب آگـاهی   . اند

هـاي   بوده کـه در حیطـۀ توانـائی   هایی  از آن دسته از مهارت
فراگیـري و تغییـر    /رهبري قرار داشته و نیز قابلیت آمـوزش 

  .بیشتري دارند
ــایی ه بــمطالعــۀ حاضــر  ــه توان و هــا  وضــوح نشــان داد ک

رهبري از دیدگاه خبرگان و نیز متخصصان جوان هاي  مهارت
در نظر هایی  مرتبط با علوم غذایی به عنوان اولویتهاي  رشته
همـت  هـا   شود که باید به طور جدي به پرورش آن می گرفته

در این میان سه مهارت تیم سـازي مـؤثر، تصـمیم    . گماشت
اهد و خالقیـت و نــوآوري بـه عنــوان   گیـري مبتنــی بـر شــو  

کلیدي توسط هر دو دسته مطالعـات کیفـی و   هاي  توانمندي
  .کمی در پژوهش حاضر شناسایی شدند

رهبري در قالب یک دانش مسـتقل از  هاي  مفهوم و نظریه
البته مباحث مطروحه در ایـن  . عمر چندانی برخوردار نیست

ارنـد؛ علـم و   حوزه احتماالً قدمتی به اندازة جوامـع بشـري د  
اجتمـاعی و  هـاي   اي کهـن در دل نهضـت   هنري که از ریشـه 

دینی، دانش نظامی و پیکارهاي ورزشی در طی تاریخ بشري 
تدریج در عصر جدید و با شمایل برنامۀ ه برخوردار بوده، اما ب

دانشگاهی راه خود را به مدارس مدیریت، کسب و کار، علـوم  
جهـانی  هـاي   سـازمان . باز کرده استها  آموزشی و مانند این

رهبـري را  هـاي   مانند سازمان ملل متحد نیز اهمیت آموزش
خود مانند برنامۀ اسـکان بشـر   هاي  در برخی نهادها و برنامه

  ).15(ملل متحد یادآور شده است 
در این بین نظریات چندي بـراي شـناخت عنصـر رهبـري     

خصـلتی در  هـاي   ترین آن به دیـدگاه  یمطرح شده که قدیم
. شـود  می مربوط) مانند شجاعت، هوشمندي و سایر(رهبران 
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 ٢٧٦

این نظریات بتدریج جاي خود را بـه رویکردهـاي جدیـدتري    
مانند نظریات اقتضایی رهبري ارائه شده توسط دانشـمندانی  

یـا رهبـري ارتبـاطی لیـپمن     ) 16(همچون فیدلر یا بالنچارد 
کـه در  ) 18(اخیراً نیز رهبري نامشهود . داده اند) 17(بلومن 

ــدي  ــاي(آن فرهمن ــه   ) کاریزم ــود را ب ــر جــاي خ ــرد رهب ف
دهد مطرح و بـه بوتـۀ آزمـایش     می فرهمندي هدف و منظور

  . گذاشته شده است
 اما صرف نظـر از آن چـه در حـوزة دانـش نـوین رهبـري      

هـاي   تـرین تعیـین کننـده    گذرد، این حیطه یکی از مهـم  می
. تخصصی دیگـر اسـت  هاي  کارایی و موفقیت در تمامی رشته

چون خلق چشم انداز مشترك، تعیین  را که با تجلیاتی همچ
گرایـی، و انگیـزش و پویـایی نیـروي      راهبردها، اتحـاد و هـم  

در عـین حـال   . همـراه اسـت  ها  و سازمانها  انسانی در دسته
توجه به این نکته ضـروري اسـت کـه رهبـري در ذات خـود      

باشـد کـه در    می حرکتی مستمر و آغاز شده از خویشتن فرد
 بعــدي تجلیــات بیرونــی خــود را بــه منصــه ظهــور  مراحــل

اي از کـنش و   بـه عبـارت دیگـر رهبـري مجموعـه     . گذارد می
بـرون  "هـاي   است که به فعالیـت  "درون فردي"هاي  واکنش
تـوان انـواع    مـی  به همین دلیـل نیـز  ).19(انجامد  می "فردي

کوتـاه مـدت و میـان مـدت آمـوزش      هـاي   متعددي از برنامه
مـرتبط بـا غـذا را در    هـاي   رشـته  رهبري بـراي متخصصـان  

مطـرح صـنعتی مالحظـه کـرد     هـاي   و نیز شرکتها  دانشگاه
هـاي   مورد آمـوزش در دوره هاي  نگاهی به مهارت). 20-23(

تحـول   /رهبري تحـولگرا "یادشده، تأکید بر چارچوب فکري 
در ایـن  ). 24(دهـد   مـی  را نشـان هـا   در ایـن برنامـه   "آفرین

ي خلــق چشــم انــداز، چـارچوب فکــري پــنچ مهــارت کلیــد 
انگیزش، خالقیت و نوآوري، ارتباطات مؤثر و شبکه سازي از 

  . جایگاه ویژه اي برخوردارست
خوبی در جهـت لـزوم   ه توان ب می این مطالعه راهاي  یافته

حـوزة غـذا داراي   . پرورش رهبران تحول آفرین تفسیر نمـود 
مـاهیتی بـین رشــته اي و چندبخشـی اســت و لـذا نیازمنــد     

متعدد و منسجمی اسـت کـه احتمـاالً در    هاي  وههمکاري گر
خلـق  . شروع از مأموریت، انگیزه و زبان متفاوتی برخوردارنـد 

محصوالت با ارزش افزوده و نوین نیز فعالیتی چندتخصصـی  

 است که شدیداً متکی به کار درون و بـین گروهـی منسـجم   
چون وابستگی  در عین حال به دلیل متغیرهایی هم. باشد می

اولیه، قوانین تغییرپذیر، رقابت بیرونـی و  هاي  نهادهشدید به 
کنندگان، خالقیت و نوآوري در  تغییر مستمر انتظارات مصرف

بـدیهی  . همۀ ابعاد این صنعت یک ضرورت انکارناپذیر اسـت 
است تصمیم سازي مستمر در این حوزه نیز بایـد بـا اشـراف    

ناگفتـه  . کامل به همۀ عوامل در حـال تغییـر صـورت پـذیرد    
پیداسـت کــه دسـتیابی بــه نتیجــه مطلـوب نیازمنــد اتخــاذ    
رویکردها و تصمیماتی است که در تحقق چشم انداز مشترك 

در این بین وظیفۀ رهبـري صـنعت غـذا    . صورت گرفته باشد
درست، هاي  همانا تسهیل ایجاد چشم انداز، انتخاب استراتژي

کاري قوي و انگیزه سازي، شبکه سازي در هاي  تشکیل گروه
ها از طریق برقراري ارتباط  ون گروه و نیز با سایر ذي نقشدر

فرایندي که در جاي جاي آن خالقیت یک  عنصر . مؤثر است
  . کلیدي خواهد بود

آموزشی مـرتبط نیـز بایـد    هاي  کوتاه سخن این که برنامه
عوامل یادشده در باال را به صورتی ادغـام شـده مـدنظر قـرار     

قدرتمنـد بـین اعضـاي    هـاي   ساز ایجـاد شـبکه   دهند و زمینه
این مسائل در محک زنی انجام . توانمند شده حوزة غذا شوند
آموزشـی در اروپـا و جنـوب    هاي  شده از طریق بازدید برنامه

  .   خورد می شرقی آسیا نیز بوضوح به چشم
  سپاسگزاري

جا دارد از تمامی خبرگان و متخصصانی که ما را در انجام    
بـه ویـژه ایـن    . اسـگزاري گـردد  پژوهش یـاري رسـاندند، سپ  

قاسـمی و   سـین مطالعه از راهنمایی ارزشمند آقایان دکتر ح
انجام این پروژه به عنوان . مند بوده است بارتمنز بهره تددکتر 

اي و  بخشی از طرح پژوهشی مصوب انستیتو تحقیقات تغذیه
صـنایع غــذایی کشـور و نیــز پایـان نامــه کارشناسـی ارشــد     

الملـل   بـین  هعلوم و صنایع غذایی شعب هاول در رشت هنویسند
. دانشـگاه علــوم پزشـکی شــهید بهشــتی انجـام شــده اســت   
ــر    ــاي دکت ــژه آق ــه وی ــه، ب ــئولین مربوط ــیله از مس   بدینوس

قناتی، تشکر می  یاندختفرجی و خانم دکتر ک حاجی جیدم 
  .شود
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Background and objective: Despite significant roles of leadership capabilities in social and professional 
effectiveness and efficiency, most academic curricular programs including food science and technology 
disciplines, merely focus on technical knowledge and skills. Meanwhile, interdisciplinary and 
multisectoral nature of food as well its key role in human right, individual health and well-being, and 
national development necessitates to be integrated with leadership skills. This study was conducted in 
2008 to determine leadership educational needs among Iranian food science and technology specialists. 
Materials and methods: Both qualitative and quantitative research techniques were employed to assess 
the situation and needs. Qualitative data were collected through in-depth interview with 9 ‘key informant 
leaders’ from different sectors, i.e. academia, government, industry and nonprofit institutions as well as 
participatory observations to two leadership training programs in South-East Asia and Europe. 
Quantitative survey was performed using a pre-tested 20-item questionnaire. The questionnaire developed 
to explore ‘level of importance’ and ‘present status’ of 20 leadership skills and capabilities among 84 
food science and technology specialists, between 25-45 years of age, from different disciplines and 
sectors. Cronbach’s alpha test confirmed the questionnaire reliability. Data derived from questionnaire 
survey were used to calculate the "educational opportunity scores" using the Ulwick equation. The 
formula reveals which participants’ needs are the most important but least satisfied. The Paired-t test was 
employed to compare differences of means of "importance" and "status" for each leadership skills. 
Ranking of educational opportunities was done using Freidman analysis of variance test. All statistical 
analyses were performed at α=0.05 using Excel and SPSS softwares.  
Results: According to both qualitative and quantitative studies, effective team-building, evidence-based 
decision-making, and creativity and innovation were found as the most limiting leadership capabilities 
among food science and technology specialists in Iran. There is however a number of differences between 
two research methodologies in selecting other leadership skills which are prioritized to be developed. 
While the qualitative study put its emphasis on effective communication, flexibility, holistic view, and 
crisis resolution, the quantitative survey prioritizes industrial strategies, motivation, trust building and 
ethics. Bench marking with two visited programs in South-east Asia and Europe also show that two of 
these skills, i.e. effective team-building and creativity, possess important places in the program schedules.   
Conclusion: Both quantitative and qualitative studies reveal limitations in leadership skills among food 
science and technology specialists in Iran. Therefore, development of training programs focusing on core 
capabilities based on transformational leadership framework as well as some more specialized allied-food 
skills is recommended.  
Keywords: Leadership capabilities and skills, Educational needs assessment, Food science and 
technology 
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