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چکیده
بر اساس یافتههای پژوهشها ،مدیران برای پرورش شایستگیها و بهبود عملکرد خود بیشتر شیوههاای یاادییری ییررسامی را باهکاار
میییرند .اما این دیدیه تا کنون در محیط کسبوکار ایران پژوهش نشده است .لذا ،هدف از انجامدادن این پژوهش شناسایی روشهای
یادییری ییررسمی مدیران منابع انسانی است .به این منظور ،با بهکارییری رویکرد روایتی و ابزار مصاحبههای واقعهمحور ،تجربههای ده
نفر از مدیران منابع انسانی در ارتباط با طراحی و پیادهسازی یکی از سیستمهای منابع انسانی شناساایی شاده اسات .پا از کدیاذاری
سهمرحلهای ،در مجموع هفت مقوله و  14روش یادییری برای مدیران مناابع انساانی ساازمانهاای بازر شناساایی شاد .باه منظاور
اولویتبندی روشهای یادییری مدیران منابع انسانی  144پرسشنامه توزیع و جمعآوری شده است .نتایج آزمون فریدمن نشان مایدهاد
روشهای یادییری از طریق تعامل با مشاوران ،کارشناسان و مدیران منابع انسانی ،یادییری از طریق یفتویو با مشاور -معلم باتجربه و
یادییری از طریق مطالعة کتابها ،مقاالت و منابع علمی و یادییری از شکستهای کاری چهاار روش یاادییری ییررسامی باا اولویات
باالتر در بین مدیران منابع انسانی بوده است.

کلیدواژگان
پرورش ،مدیران منابع انسانی ،یادییری ییررسمی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهszeraatkar@ut.ac.ir :
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مقدمه
امروزه شایستگیهای مدیران و متخصصان منابع انسانی به دلیل تغییر در نقش هشای حشوزة منشابع
انسانی دگرگون شده است .در گذششتة نشهچنشدان دور از حشوزة منشابع انسشانی انتاشار انمشا دادن
فعالیتهای اداری  -عملیاتی بهطور گسترده وجود داشته است ،اما امروزه از مدیران و متخصصشان
منابع انسانی انتاار میرود با توجه به موقعیت سازمان ،نق های چندگانه ،پیچیده و گشاهی متضشاد
انما دهند .از آنها انتاار میرود همزمان عهدهدار نق های عملیاتی و راهبردی باششند و اهشدا
کمی و کیفی ،و بلندمدت و کوتاهمدت را دنبال کنند ( .)Ulrich, 1996, p.24از آنما که شایستگیها
بر اساس نق های مورد انتاار شناسایی و تعریف میششوند ،توشول و دگرگشونی در نقش هشا بشه
معنای الزا به بازتعریف شایستگیهای متخصصان و مدیران منابع انسانی است .بنشابرای  ،مشدیران
منابع انسانی باید برای کسب و پرورش شایستگیهای مرتبط با نق های جدید و چندگانه ،بهطور
مضاعف تالش کنند (.)Harisson, 2011, p.915
بیان مسئله
برای توول و پرورش شایستگیهای متخصصان و مشدیران منشابع انسشانی رویهردهشا و نگشاههشای
مختلفششی از قبیششل رفتششارگرایی ،شششنا تگرایششی ،سششازاگرایی و جششز آن وجششود دارد (

& Olson

 .)Hergenhahn, 2005نادلر و ویگز ( )6891معتقدند رویهرد یشادگیری رسشمی  -غیررسشمی رکش
بااهمیتی در تعریف «توسعة منابع انسانی» است کشه نقیشی اساسشی در ششهلگیشری مهشارتهشا و
القیتهای شنا تی افراد ایفا میکند

(2012, p.11

 .)Casebow,از ای رو ،یک نگاه ارزشمند نیشز

برای پرورش شایستگیهای متخصصان و مدیران منابع انسانی موسوب مشیششود .بشرای تعریشف
یادگیری غیررسمی بهکارگیری مفهو رسمیت مفیشد اسشت .از دیشدگاه ریچشارد اسشهات ()7002
رسمیت عبارت است از اینهه تصمیمگیریها و اقدامات افراد کشامال بشر اسشاس قواعشد و طشوابط
1. Scott
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دقیق ،قبل از عمل و مستقل از ویژگی های شخصیتی و روابط افراد تعریف و نگارش ششده باششد.
در وطعیت رسمی ،ممموعهای از رویهها و استانداردها برای تصمیمگیشری و هشدایت فعالیشتهشا
تعریف میشود و مبنای تصمیمها و رفتارها است .به همی دلیل پی بینشیپشذیری رفتارهشا کشانون
توجه است .در عرصة یادگیری میزان سا تاریافتگی ،یا به بیانی دیگر سامانیافتگی وجه تمایز بشی
یادگیری رسمی و غیررسمی است

(2010

 .)Straka,معیار رسمیت بیان میکند میزانی که یشادگیری

متخصصان و مدیران منابع انسانی بر اساس قواعد ،مقررات و طوابط از قبل نگارششده رخ دهشد،
یادگیری رسمی موسوب میشود و یادگیریهای بیتوجه به ،یا فراتر از قواعد ،مقررات و طشوابط
جاری ماهیت غیررسمی دارند (مومدی الیاسی ،6986 ،ص.)69
بر اساس معیار رسمیت یا میشزان سشا تارمندی فعالیشتهشای یشادگیری ،طیشف یشادگیریهشای
رسمی -غیررسشمی مرشر مشیششود .بشر ال

یشادگیری رسشمی کشه معمشوز سشازماندهیششده،

کالسموور و بسیار سا تاریافته است ،یادگیری غیررسمی توسط یادگیرنده کنترل میشود ،معموز
ارج از کالسهای درسی و به شیوة غیرسا تارمند است و توسط مورکهشای درونشی و بیرونشی
ارتقا مییابد .در واقع ،یادگیری غیررسمی ،تمربهموور است و با تمربههای کاری روزمشره همشراه
است (.)Slater, 2004, p.5
توقیقات نیان میدهند مدیران از یشادگیریهشای غیررسشمی بییشتر از یشادگیریهشای رسشمی
میآموزند ( .)Cacioppe, 1998برای مثال ،مینتزبرگ معتقد است اگر چه در سازمانها ،بشر پشرورش
مدیران به وسیلة آموزش تأکید میکنند ،مدیران بییتر از تمربشههشای کشاری بشه مناشور توسشعه و
پرورش ود بهره میگیرند (.)Mintzberg, 2004, p.1
از منار یادگیری رسمی -غیررسمی ،پژوه

مک ایوی ( )7002نیان میدهد ،سازمانها برای

پرورش شایستگیهای متخصصان منابع انسانی روشهای پروژهموور و یادگیری تمربی را بشهکشار
میگیرند .ای نوع نگاه به متخصصان اجازه میدهشد از طریشق یشادگیری حشی کشار ،مهشارتهشای
طروری برای موفقیت در حرفة منابع انسانی را در ود پشرورش دهنشد .همچنشی  ،بشا حضشور در
کارگاههای آموزشی فرصت دریافت باز ورد از همهاران و مدیران را به دست آورند .در توقیقشی
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که بی مدیران و متخصصان منابع انسانی انما گرفته است ،بی

از  20درصد آنها به مویط کشار

به عنوان مهانی غنی و ارزشمند بشرای یشادگیری اششاره کشردهانشد .آنهشا بشه نقش
غیررسمی ،کار با دیگران و مرالعه در پرورش حرفشهای شود تأکیشد کشردهانشد

یشادگیریهشای

( ;Harisson, 2011

.)Zuzeviciute et al., 2010
به زعم نگارندگان علیرغم نق

اصلی یشادگیریهشای غیررسشمی در پشرورش مشدیران منشابع

انسانی ،توقیقات کافی پیرامون «روشهای یادگیری غیررسمی» در جهشان و بشهویشژه ایشران انمشا
نگرفته است .از ای رو انما دادن مرالعات بییتر دربارة یادگیریهای غیررسمی با هشد

پشرورش

مدیران منابع انسانی در سازمانهای بزرگ کیور طروری است.
بنابرای  ،پرس

پژوهیی ای پژوه

بشه ایش ششر اسشت :روشهشای یشادگیری غیررسشمی

مدیران منابع انسانی کدامند و اولویت آنها چگونه است؟ برای پاسخ به ای پرس  ،ابتشدا پییشینة
پژوه

در زمینة یادگیری غیررسمی مدیران مرور شده ،سپس ،دادههای باید از طریق مصاحبههای

عمیق سا تاریافته گردآوری و بشا ششیوة کدگشذاری تولیشل ششد .همچنشی  ،بشرای اولویشتبنشدی
روشهای شناساییشده آزمون تولیل واریانس فریدم اجرا شد.
مباني نظری پژوهش
يادگیری غیررسمي رويکردی برای پرورش مديران

اندییمندان و ناریهپردازان مشدیریت تعریشفهشای گونشاگونی از مفهشو «پشرورش مشدیران» بیشان
کردهاند .بر ی تعریفها در ادامه بیان میشود .پرورش مدیریت فرایندی جامع بشوده کشه طشی آن
مدیران در مسیر اثربخیی مدیریتی رشد مییابند و تربیت میشوند و ای امشر از طریشق دورههشای
آموزش رسمی و غیررسمی انما میگیرد (.)Mumford, 1989
از دید فردی پرورش مدیریت فرایندی است که بر اساس آن مهارتها و تواناییها بشه مناشور
مدیریت ود و دیگران افزای

مییابد .ولی از دید سازمانی پرورش مدیریت مبوثی است کشه در

مقولههای مختلفی از قبیل استخدا  ،انتصشاب ،آمشوزش ،تفشویخ ا تیشار ،هدفگشذاری ،یشادگیری،
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ارزشیابی عملهرد ،توسعة رهبری و پییرفت شغلی رییه دارد

(1991
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 .)Margerison,بهطور سنتی،

پرورش مدیریت تالش آگاهانه ،برنامهریزیشده و رسمی برای توسعة شایستگیهای مشدیریتی بشه
مناور دستیابی به مزیت رقابتی ،یا حفظ موقعیت سازمان در آینده تعریف شده است .در حالی کشه
تعریفهای جدید پرورش مدیریت شامل یک نگاه جامعتر به ای مفهشو اسشت و بشر فراینشدهای
مستمر و عا شامل آموزشهای رسمی و غیررسمی ،برنامهریزیششده و برنامشهریشزینیشده تأکیشد
میکنند ( .)Wang & Wang, 2006, p.181به عبارت دیگر ،امروزه مدیران برای توسعة قابلیتهشا و
رشد شخصی و حرفهای ود بییتر ابزارهای یادگیری تمربی و غیررسمی را بهکار میگیرند.
بهطور کلی ،پرورش مدیران شامل فعالیشتهشای رسشمی (سشا تاریافته و سشازماندهیششده) و
غیررسششمی (سششا تارنیافته و سششازماندهینیششده و معمششوز ودهششدایتی) را پوششش

مششیدهششد

(.)Lankhuijzeh, 2006, p.318
بر اساس ناریة یادگیری غیررسمی مارسیک و واتهینز )6882( 6افراد زمانی یاد مشیگیرنشد کشه
مورکی برای پاسخ داشته باشند .ای مورکها عوامل ناگهانی و بیمقدمهای 7هستند کشه یادگیرنشده
را توت فیار قرار میدهد تا بر مبنای درک ود از مورکها تصمیمگیری کند .بنشابرای  ،در پرتشو
ای نوع نگاه ،یادگیری غیررسمی را از آموزش جدا میکند و به تعریشف چشارچوبی بشرای مرالعشة
یادگیری غیررسمی بهویژه در مویط کار کمک میکند (.)Dunn, 2009, p.34
به مناور روش شدن مفهو یادگیری غیررسمی ،سه واژة آموزش رسمی ،آموزش غیررسشمی و
یادگیری غیررسمی تعریف می شود :آموزش رسمی 9به همة رویدادهایی اشاره میکنشد کشه تعمشدا
برنامهریزی شدهاند ،برنامة زمانی ثابت و منام ،سلسلهمراتب ،سشرو متفشاوت و الزامشات ورودی
دارند ،و درون مؤسسات آموزشی انما میگیرد .آموزش غیررسمی به همة رویشدادهای یشادگیری

1. Marsik & Watkins
2. Precipitating
3. Formal education
4. Non formal education
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تعمدا برنامهریزیشده در مویطهای سازمانی گفته میشود .آموزش غیررسمی ویژگیهای سشا تار
سلسلهمراتبی ،الزامات ورودی و برنامة زمانی منام را شامل نمیشود .آموزشهشای درون ششغل و
بیرون از شغل ،سمینارها و کارگاههای آموزشی از آموزشهای غیررسمیاند .یشادگیری غیررسشمی

6

فرایندی طبیعی عمدی ،یا غیرعمدی است که به صورت روزانه ممه اسشت رخ دهشد .یشادگیری
غیررسمی کمتر سازماندهیشده و سا تارمند است و ممه است شامل همة فعالیشتهشای قلمشرو
انواده ،مویط کشار و در طشول زنشدگی یشک فشرد باششند .یشادگیری غیررسشمی ششامل یشادگیری
ودهدایتی ،7یادگیری از طریق انما دادن وظایف ،یادگیری از طریق میاهده ،تأمل ،مرالعة کتشاب
و صوبت با همهاران است .به بیانی دیگر ،به فرایندهای آگاهانه و ناآگاهانه روزانه کشه بشه کسشب
شایستگیها منمر میشود ،یادگیری غیررسمی گفته میشود .ای یادگیری بییتر تصشادفی اسشت و
ممه است توسط یادگیرنده قابل شناسایی نباشد ( .)Alonderien, 2010, p.260بنابرای  ،بر اسشاس
معیار رسمیت ،یادگیری به دو نوع رسمی و غیررسمی تقسیم میشود ،همچنی آموزشهای رسمی
و غیررسمی یادگیری رسمی را به وجود میآورند .به عبارت دیگر ،یشادگیری غیررسشمی فراینشدی
استقرایی از تأمل و عمل است .تأمل عبارت است از رجوع و برگیت بشه آنچشه اتفشاف افتشاده ،بشه
بیانی دیگر ،در تأمل اندازهگیری نتایج در مقابل پیامدهای مورد انتاشار و ارزیشابی آثشار و نتشایج آن
مورد توجه است .اگر ارتباط مناسب بی عمل و پیامشد برقشرار نیشود ،یشادگیری از تمربشه بسشیار
سخت است .تأمل به افراد فرصت میدهد تا از اشتباهاتیان درس بگیرند و جهت کاه

راها و

اشتباهات ممددا تالش کنند ( .)Tannenbaum, 2010; Clus, 2010تمربه از تهشرار عمشل متفشاوت
است .تمربه از طریق وفقدادن فرد با شرایط متنوع به دست میآید .بنابرای  ،هر فشردی کشه از هشر
فرصتی استفاده و بهرهبرداری کند ،میتواند تواناییهشای

را پشرورش دهشد .بنشابرای  ،افشراد بایشد

تیویق شوند تا ود ،تمربه به دست آورند و بسیار مهم است که مدیران یاد بگیرند چگونه بهطور
مستمر ود را پرورش دهند (.)Isomura, 2010, p.299
1. Informal learning
2. Self directed
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بی یادگیری غیررسمی و رسمی تفاوتهایی مرر شده است که بر ی از مهمتشری آنهشا در
جدول  6بیان شده است.
جدول .1ویژگیهای یادگیری رسمی  -غیررسمی

ویژگیهای یادگیری رسمی

ویژگیهای یادگیری غیررسمی

 .6در مویطهای آموزش رسمی رخ میدهد

 .6در مویطهای غیررسمی و در تعامالت اجتماعی رخ میدهد

(.)Florence, 2006

(.)Marsik et al., 2011

 .7سازمان موور است :فرصتهای یادگیری بهطور  .7یادگیرنده موور است :یعنی ود فرد فعالیتها و موقعیتهای
هدفمند توسط سازمان فراهم میشود.

یادگیریاش را شهل میدهد (.)Gijbels, 2012

 .9بهطور آگاهانه برای آن برنامهریزی میشود

 .9معموز ناآگاهانه ،بیبرنامه و نقیة پییی است

(.)Marsik & Watkins, 1999

(.)Marsik, 2011

 .به مدرک و درجه تم میشود.

 .هد

دریافت مدرک و درجه نمیباشد (.)Florence, 2006

یولک ( )7007دو رویهرد اصلی رسمی (شامل آموزشهای رسشمی و فعالیشتهشای توسشعهای
مانند مرشدی) و غیررسمی (شامل فعالیتهای ودهدایتی یا ودیاریگری مانند واندن کتشاب
و بهکارگیری برنامههای کامپیوتری تعاملی) برای پرورش مدیران شناسشایی کشرده اسشت .پشژوه
کیس بو ( )7067نیان میدهد مدیران سازمانهای اروپایی برای پرورش شایسشتگیهشای شود از
گفتوگوهای غیررسمی با همهاران ،جستوجو در اینترنت ،آزمون و رشا و مرالعشة مملشههشای
تخصصی بییتری اسشتفاده ،و از آمشوزشهشای درونشی و بیرونشی کمتشری اسشتفاده را داششتهانشد
(2012, p.10

 .)Casebow,پژوه

منابع یادگیری مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایشران

نیان میدهد مدیران عمدتا سه منبع یا روش اصلی شامل دورههای مهارتآمشوزی ،ودتوسشعهای
(یادگیری ناشی از تمربه) و منتورینگ یا مربیگری را بهکار گرفتهاند (بابشایی ،6999 ،ص .)61بشر
اساس یافتههای سازمان صنایع دفاع ،بهکارگیری رویهرد یادگیری اجتماعی برای پشرورش مشدیران
بسیار بااهمیت است .ای رویهرد بر فرایند میاهده و الگوسازی از رفتار و واکن

دیگشران تأکیشد
1. Self help
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میکند (غفاریان ،6991 ،ص .)972پژوه
انگلستان نیان میدهد بی

اینوز و همهاران ( )7009در ارزیشابی  600ششرکت در

از  90درصد مدیران برای کسب مهشارتهشای مشدیریتی فعالیشتهشای

یادگیری غیررسم را بهکار گرفتهاند .یادگیری غیررسمی ای مدیران شامل چر شة مسشتمری از بشه
کییدن تمربهها و فعالیتها و نیز تأمل بر ای تمربههشا اسشت (.)Enos et al, 2003, p.379

چال

برای مثال مدیران از طریق «تمربههای شغلی» مسائل کاری را به چال

میکیند و بشرای حشل آن

اقدا می کنند .همچنی « ،تعامل با دیگشران» و «میشاهدة دیگشران» قشدرت تأمشل آنهشا را افشزای
میدهد .به عبارت دیگشر ،یشادگیری غیررسشمی بشرای مشدیران فراینشدی اجتمشاعی اسشت و آنهشا
مهارتهای ود را از طریق تعامل با همهاران ،سرپرستان و زیردستان توسعه میدهند .یافتشههشای
پژوه

پوئل دربارة روشهای یشادگیری متخصصشان منشابع انسشانی نیشان مشیدهشد درگیشری در

پروژههای یادگیری به عنوان یک شبهة یادگیری موقت در بی آنها متداول اسشت (

Poell, 2006,

 .)p.154یک پروژة یادگیری بر حل مسئله تمرکز میکند .هرچند ممه است فعالیتهای یادگیری
در مهانهای مختلف دا ل و ارج از شغل رخ دهد ،اما آنها اذعان کردهاند کشه یشادگیری آنهشا
بهطور غیررسمی در موقعیت های کاری روزانهشان اتفاف افتاده است .در توقیقی دیگر اشاره ششده
است که متخصصان منابع انسانی برای حل مسائل کاری ود با مراجعه به دیگر متخصصان منشابع
انسانی در سازمان ود ،مراجعه به وب سایت انممش مشدیریت منشابع انسشانی ،مراجعشه بشه دیگشر
وبسایتها ،مرالعة متون ناری پژوهیی منابع انسانی ،مراجعشه بشه متخصصشان منشابع انسشانی در
دیگر سازمانها و بهکارگیری میاوران و دانیگاهها کمک میگیرند (.)Rynes, 2002, p.162
تأملی بر یافتههای پژوه های موصو

نیان میدهد شناسایی روشهای یشادگیری رسشمی و

غیررسمی برای مدیران کسبوکارها و مدیران منابع انسانی دغدغه و کشانون توجشه اندییشمندان و
پژوهیگران بوده است ،اما ای دغدغه و کنمهاوی علمشی بشرای مشدیران منشابع انسشانی فعشال در
کسبوکارهای ایران و جهان از دو منار زیر قابل توجه است:
1. Learning projects
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.6روشهای یادگیری غیررسمی مدیران منابع انسشانی بشهطشور روشمنشد و جشامع شناسشایی و
اولویتبندی نیدهاند.
.7ای دغدغه تا کنون در مویط کسبوکار ایران و با تأکید بر مشدیران منشابع انسشانی پشژوه
نیده است.
با توجه به موارد بیانشده ،ای پژوه

جهت پاسخگویی به پرس

پژوهیشی زیشر طراحشی و

انما گرفته است :روشهای یادگیری غیررسمی مشدیران منشابع انسشانی کدامنشد و اولویشت آنهشا
چگونه است؟
روش پژوهش
ای پژوه

با روش توقیق روایتی انما گرفته است .ایش روش توقیشق زمشانی بشهکشار گرفتشه

میشود که پژوهیگر بخواهد تمربههای کسبشدة یک فشرد یشا افشرادی را در یشک حیرشة معشی
بازنمایی کرده و معانی نهفته در تمربهها را با بهکارگیری روشهای اص احصا کنشد (
 .)2002بنابرای  ،در ای پژوه

Creswell,

به مناور شناسایی شیوهای یادگیری مدیران منابع انسانی ،از آنها

واسته شد تا اولی یا دومشی تمربشة موفشق شود را در زمینشة طراحشی و پیشادهسشازی یهشی از
سیستمهای منابع انسانی روایت کنند .روشهای یادگیری ای افراد در فرایند طراحی و پیادهسشازی
سیستمهای منابع انسانی موطوعی گذشتهنگر و بهوقوعپیوسته است که با نگارش و معنابخیی بشه
روایتهای مرر شده ،قابل شناساییاند .بدی مناور ابزار مصاحبه عمیق بهکار گرفته ششده اسشت.
پرس ها بر اساس تلفیق چارچوبهای مصشاحبه
1998

STAR

( )Kessler, 2006و

5W1H

(

Ikeda et

 )al.,و فرایند طراحی و پیادهسازی یک سیستم نوعی شامل مراحل تیخیص نیشاز ،طراحشی،

پیادهسازی و اصال ( )Crayer, 2008نگارش شده است که در شهل  6نیان داده شده است.
1. Narrative research methods
2. STAR = situation+ task+ action+ result
3. 5W1H = what+ where+ when+ who+ why+ how
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ابزار طراحی

فرایند طراحی و

پرسشهای

پیادهسازی سیستم

پژوهش

منابع انسانی

5W1H

STAR

شکل  .1ابزار طراحی پرسشهای پژوهش

برای انما دادن مصاحبه در ای پژوه

ده نفر از مدیران منابع انسانی در سشازمانهشای بشزرگ

کیور از جمله سازمان بورس و اوراف بهادار کیور ،سشازمان گسشترش و نوسشازی صشنایع ایشران،
سازمان مدیریت صنعتی ،شرکت ایران ودرو ،شرکت سایپا ،شرکت زامیاد ،شرکت فوزد مبارکشه،
اعضای انمم مدیریت منابع انسانی ایران و جز آن به عنوان نمونة آماری انتخشاب ششدند .تعیشی
حمم نمونه از ابتدا میخص نبوده و نمونهگیری تا رسیدن به مرحلة اشباع ناری ادامه پیشدا کشرده
است .بدی معنا که اطافهشدن نمونهای دیگر ،پیا و معنای جدیدی به همراه نداشته است .اششباع
ناری در نمونة هفتم موقق شد و برای حصول اطمینان مصاحبهها تا نمونة دهم ادامه یافت.
برای اطمینان از روایی ابزار پژوه  ،پرس هشای مصشاحبه بشه صشورت روشمنشد طراحشی و
نگارش شد .بدی صورت که پرس ها بر اساس تلفیق چارچوبهای مصاحبه  STARو  5W1Hو
فرایند طراحی و پیادهسازی سیستمهای منابع انسانی که در شهل  6نیان داده شده اسشت ،نگشارش
شد .همچنی  ،پس از مصاحبههای اول و دو پرس ها بازبینی شده و در نهایشت سشه پرسش
پرس های مصاحبه افزوده شد .همچنی  ،برای اطمینان از پایشایی پشژوه
انتخاب نمونه بهطور هدفمند به پایایی ابزار پژوه

بشه

سشعی ششده اسشت بشا

افزوده شود .بدی معنا کشه ایش نمونشههشا بشر

اساس شا صهای میخص و ازپی تعیی شده شامل تمربة پنج سال فعالیت به عنوان مدیر منشابع
انسانی ،تمربة تأسیس واحد منابع انسانی در سشازمان ،یشا تمربشه میشارکت در طراحشی و اجشرای
موفقیتآمیز یهی از سیستمهای منابع انسانی ،انتخاب شدهاند .به عالوه ،دو روش ارزیابی درونی و
ارزیابی بیرونی بهکار گرفته شده است .در ارزیابی درونی بعد از انمشا دادن مصشاحبه و کدگشذاری

شناسايي روشهای يادگیری غیررسمي برای پرورش مديران منابع انساني در سازمانهای بزرگ کشور
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اولیه ،از پنج نفر از مصاحبهشوندگان در واست شد مت مصاحبه را به همراه مفاهیم استخراجشده
مرالعه کنند و درستی یا نادرستی برداشت مصاحبهکننده را ارزیابی کنند .در ارزیابی بیرونی از پشنج
نفر بره غیر از مصاحبهشوندگان در واست شد بشر ششیوة کدگشذاری ناشارت کننشد و درسشتی و
نادرستی تولیل مصاحبه را تعیی کنند .برای تولیل دادههای حاصل از مصشاحبه ،روش کدگشذاری
باز اجرا شد .تولیل دادهها در سه مرحلة استخراج شواهد گفتشاری ،مفهشو پشردازی و مقولشهبنشدی
انما گرفته است (استراس و کوربی  .)6980 ،6بعد از مصاحبه و کدگذاری ،به مناور دستیابی بشه
هد

دو مقاله ،یعنی اولویتبندی روشهشای یشادگیری غیررسشمی مشدیران منشابع انسشانی ابشزار

پرسینامه بهکار گرفته شد .برای اطمینان از پایایی ،طریب آلفای کرونباخ مواسبه ششد کشه مقشدار
 0/8بهدستآمده نیاندهندة پایایی بسیار مرلشوب پرسیشنامه اسشت .پرسیشنامة یادششده در بشی
مدیران ،میاوران و کارشناسان برة منابع انسانی در سازمانهای بشزرگ کیشور توزیشع ششده و در
نهایت ،تعداد  906پرسینامه تهمیلی برگیتی تولیل شد .برای اولویتبنشدی روشهشای یشادگیری
غیررسمی آزمون تولیل واریانس فریدم اجرا شد.
يافتههای پژوهش
شناسايي روشهای يادگیری مديران منابع انساني

بررسی ویژگیهای جامعة آماری در بخ

کیفی نیان داد ای حداقل توصیالت دانیگاهی نمونشه

کارشناسی ارشد است و حداقل سه سال تمربة کاری مرتبط با یهی از سیستمهشای منشابع انسشانی
(کانون ارزیابی ،مدیریت عملهرد ،جذب و استخدا  ،حقوف و دسشتمزد و پشرورش مشدیر) دارنشد.
همچنی  ،چهار نفر از از ای افراد میاور منابع انسانی ،پشنج نفشر مشدیر منشابع انسشانی و یشک نفشر
کارشناس بره منابع انسانیاند .همانطور که در بخ

روش توقیق تیریح شد ،تولیل اطالعشات

بر اساس کدگذاری باز شامل مراحل زیر است.
1. Strauss & Corbin
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مرحلة اول :استخراج شواهد گفتاری

برای تولیل دادهها ،مت کامل مصاحبهها از روی فایل صوتی پیادهسازی شده ،و سشپس ششواهد از
مت مصاحبهها استخراج شد .در جدول  7بخیی از شواهد گفتاری مصاحبة اول آورده شده است.
جدول .2نمونهای از شواهد گفتاری در مصاحبة اول

کد

شواهد گفتاری

6

طراحی ای سیستم ،انگیزة درونی ود بوده و تو زمینههایی که ود عالقهمند موفقتر .

7

اومد تو صنعت دید اینما فرصت یادگیری هست.

9

احساس کرد ویژگیهای زز برای کار در حوزة منابع انسانی رو دار  ،اما مهارت رو ندار  .به
همی

اطر فهر کرد باید بیا تو صنعت تا ود یاد بگیر .

مرحلة دوم :مفهومپردازی

مناور از مفهو پردازی ای است که مورد میاهدهای ،جملهای یشا پشاراگرافی را برمشیداریشم و بشه
اجزائی تقسیم میکنیم و به هر یک از حوادث ،ناشرهشا یشا ر شدادها نشامی تخصشیص مشیدهشیم،
برچسبی که یا نیانه آن است یا به جای آن مینیشیند (اسشتراس و کشوربی  .)6980 ،در جشدول 9
بخیی از مفهو پردازی مربوط به مصاحبة دو بیان شده است.
جدول .3مفهومپردازی مصاحبة دوم

کد

شواهد گفتاری
بعدا فعالیتهایی که در عمل و اجرا بود رو توسط یه

6

میاور بیرونی که هفتهای یک روز میاومدند بانک یاد
گرفتیم .در واقع اجرای عملی رو از اییون یاد گرفتیم.

7

مفاهیم
یادگیری از طریق درگیرشدن در پروژههای
کاری منابع انسانی

آشناشدن م با ای سیستم منابع انسانی در ابتدا از طریق یادگیری سیستمهای منابع انسانی جدید از طریق
یک دورة آموزشی بود.

شرکت در دورههای آموزشی

مرحلة سوم :مقولهبندی

وقتی که در دادهها ،پدیدههای اصی را میخص کشردیم ،مشیتشوانیم مفشاهیم را بشر موشور آنهشا
گروهبندی کنیم .ای کار تعداد واحدهایی را که باید بشا آنهشا کشار کنشیم ،کشاه

مشیدهشد .رونشد

طبقهبندی مفاهیمی که به نار میرسد معانی یهسانی دارند و به پدیدههای میشابه ربشط مشییابنشد،
مقولهپردازی نامیده میشود (استراس و کوربی  .)6980 ،در جدول بخیی از مقولههشای مربشوط
به روشهای یادگیری غیررسمی و مفاهیم مرتبط با آنها بیان شده است.
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جدول .4نمونهای از مقولهها و مفاهیم مرتبط با آنها

مقولهها

مفاهیم
یادگیری از طریق تعامل با میاوران ،کارشناسان و مدیران منابع
انسانی
یادگیری از طریق گفتوگو با میاور -معلم باتمربه و توانمند
یادگیری سیستمهای منابع انسانی از طریق
در حوزة تخصصی مورد نار
تعامل با افراد بره در حوزة منابع انسانی
یادگیری از طریق تعامل با استادان دانیگاه
یادگیری از طریق تعامل و گفتوگو با دوستان تخصصی ارج
از سازمان
یادگیری از طریق آموزش و تدریس حضوری تمربههای سازمان
یادگیری سیستمهای منابع انسانی از طریق
به عنوان میاور /معلم
نیر تمربهها و یاددادن آنها به دیگران
یادگیری از طریق نیر تمربههای از طریق IT

شیوههای یادگیری مدیران منابع انسانی در ای پژوه

به هفت مقوله (بعد) قابل تقسشیمبنشدی

است .در شهل  7چارچوب روشهای یادگیری مدیران منابع انسانی نیان داده شده
یادگیری

ابعاد یادگیری

روشهای یادگیری

یادگیری از طریق تعامل با افراد بره
در حوزة منابع انسانی

تعامل با میاوران ،کارشناسان و مدیران منابع انسانی ،گفتوگو با میاور -معلم
باتمربه و توانمند ،تعامل غیررسمی با استادان دانیگاه ،و تعامل و گفتوگو با
دوستان تخصصی ارج از سازمان.

یادگیری از طریق نیر تمربشههشای و
یاددادن آنها

آموزش و تدریس تمربههای سازمانها به عنوان میاور -معلم ،و نیر تمربههای
دا ل و ارج از سازمان از طریق .IT

یادگیری

یادگیری از طریق میارکت در

غیررسمی

فعالیت های تیمی

یادگیری
رسمی

است.

تیهیل جلسات هم اندییی جهت تبادل ت ربه ها و درس های حاصل از پروژه،
به کارگیری کارشناسان بره و تیم های چندبخیی در پروژه ها ،بررسی میهالت
کاری در حلقه های علمی

یششادگیری از طریششق درگیرشششدن در
پروژههای تخصصی منابع انسانی

آزمون و را در طراحی و پیادهسازی سیستمهای منابع انسانی ،حل چال های
کاری مرتبط با طراحی و پیادهسازی سیستم منابع انسانی ،یادگیری از شهستهای
کاری حی طراحی و اجرای سیستمهای کاری.

یادگیری از طریق بهرهبرداری و
الگوبرداری از منابع و تمربههای برتر

میارکت در نیستهای انتقال تمربههای جهانی به مناور کسب و افزای دان ،
جستوجوی مرالب علمی در اینترنت ،الگوبرداری از شرکتهای موفق ،مرالعة
اسناد و مدارک.

یادگیری از طریق میارکت در
دورههای آ»وزشی

شرکت در دورههای آموزشی دا ل و ارج از کیور و میارکت در همای ها و
کنفرانسها.

یادگیری از طریق مرالعة منابع
انتیاراتی _دانیگاهی

یادگیری از طریق گذراندن دروس یا توصیالت دانیگاهی

شکل  .2چارچوب روشهای یادگیری مدیران منابع انسانی
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اولويتبندی روشهای يادگیری مديران منابع انساني

برای اولویتبندی روشهای یادگیری غیررسمی مدیران منشابع انسشانی ،دادههشای حاصشل از 906
پرسینامه تولیل شد .از ای تعداد 99 ،درصد کارشناسی 2 ،درصد کارشناسی ارشد و  77درصشد
دکتری بودند .همچنی  90 ،درصد ای افراد کمتر از پنج سال تمربة کاری 77 ،درصد بی پشنج تشا
هیت سال تمربه و  9درصد بی

از هیت سال تمربة کاری در زمینشة مشدیریت منشابع انسشانی

داشتهاند 60 .درصد ای افراد میاور منابع انسانی 9 ،درصد کارشناس منابع انسشانی و  2درصشد
آنها مدیر منابع انسانی بودهاند .همچنی  81/9 ،درصد از پاسخدهندگان اذعان کردهاند که در فرایند
طراحی و پیادهسازی سیستمهای منابع انسانی از شیوههای یادگیری غیررسمی و  98درصد از آنها
از شیوههای یادگیری رسمی استفاده مشیکننشد .همچنشی  ،بشه مناشور تعیشی سشهم یشادگیریهشای
غیررسمی از کل یادگیریهای مدیران منابع انسانی آزمون نسبت دو متغیر بهکار گرفته شده است.
نتایج آزمون نسبت نیان داد  12/9درصد یشادگیریهشای مشدیران منشابع انسشانی را یشادگیریهشای
غیررسمی ،و  91درصد را یادگیری رسمی تیهیل میدهد.
اولويتبندی مقولههای هفتگانة يادگیری مديران منابع انساني

فرضیة اول پژوهش :بی وطعیت موجود رتبة میانگی مقولشههشای هفشتگانشة یشادگیری تفشاوت
معنادار وجود دارد.
در آزمون تولیل واریانس فریدم کایدو  922/099در درجشة آزادی  1بشه دسشت آمشد .عشدد
معناداری ای آزمون صفر است و چشون از میشزان رشا ( )0/02کشوچهتر اسشت ،فشرف صشفر رد
میشود .به عبارت دیگر ،بی وطعیت موجود رتبة میانگی مقولههای هفتگانشة یشادگیری تفشاوت
معنادار وجود دارد .بنابرای  ،میتوان مقولههای هفتگانة یادگیری مدیران منابع انسانی را به ششر
جدول  2اولویتبندی کرد.

1. Ratio
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جدول .5رتبهبندی مقولههای هفتگانة یادگیری مدیران منابع انسانی

میانگین

رتبه

مقولههای هفتگانة یادگیری

6

یادگیری از طریق تعامل با افراد بره در حوزة منابع انسانی

/92

7

یادگیری از طریق درگیرشدن در پروژههای تخصصی منابع انسانی

/97

9

یادگیری از طریق مرالعة منابع انتیاراتی -دانیگاهی

/11

یادگیری از طریق میارکت در فعالیتهای تیمی

/19

2

یادگیری از طریق بهرهگیری و الگوبرداری از منابع و تمربههای برتر

9/20

1

یادگیری از طریق نیر تمربهها و یاددادن آنها به دیگران

7/91

2

یادگیری از طریق شرکت در همای ها و دورههای آموزشی

7/11

همانطور که در جدول  2نیان داده شده است« ،یادگیری از طریشق تعامشل بشا افشراد بشره در
حوزة منابع انسانی» و بازتری اولویت و «یادگیری از طریشق ششرکت در همشای هشا و دورههشای
آموزشی» کمتری اولویت را در بی مدیران منابع انسانی داشته است.
اولويتبندی روشهای يادگیری مديران منابع انساني

فرضیة دوم پژوهش :بی وطعیت موجود رتبة میانگی روشهای یادگیری تفاوت معنشادار وجشود
دارد.
در آزمون تولیل واریانس فریدم کایدو  899/901در درجة آزادی  70بشه دسشت آمشد .عشدد
معناداری ای آزمون صفر است و چشون از میشزان رشا ( )0/02کشوچهتر اسشت ،فشرف صشفر رد
میشود .به عبارت دیگر ،بی وطعیت موجود رتبة میشانگی روشهشای یشادگیری تفشاوت معنشادار
وجود دارد .بنابرای  ،میتوان روشهشای یشادگیری مشدیران منشابع انسشانی را بشه ششر جشدول 1
اولویتبندی کرد.
همانطور کشه در جشدول  1نیشان داده ششده اسشت ،یشادگیری از طریشق تعامشل بشا میشاوران،
کارشناسان و مدیران منابع انسانی ،یادگیری از طریق گفتوگو با میاور  -معلم باتمربه و توانمنشد
در حوزة منابع انسانی و یادگیری از طریق مرالعة کتابها ،مقازت و منابع علمی مشرتبط بشا منشابع
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انسانی ،یادگیری از شهستهای کاری حی طراحی و پیادهسازی سیستمهای منشابع انسشانی چهشار
روش یادگیری با اولویت بازتر در بی مدیران منابع انسانی است.
جدول .6رتبهبندی روشهای یادگیری مدیران منابع انسانی

رتبه

روشهای یادگیری مدیران منابع انسانی

میانگین

6

یادگیری از طریق تعامل با میاوران ،کارشناسان و مدیران منابع انسانی

69/22

7

یادگیری از طریق گفتوگو با میاور -معلم باتمربه و توانمند در حوزة منابع انسانی

69/ 7

9

یادگیری از طریق مرالعة کتابها ،مقازت و منابع علمی مرتبط با منابع انسانی

69/90

یادگیری از شهستهای کاری حی طراحی و پیادهسازی سیستمهای منابع انسانی

69/77

یادگیری از طریق تعامل و گفتوگو با دوستان تخصصی ارج از سازمان

67/99

2
1

یادگیری از طریق حل چال های کاری مرتبط با طراحی و پیادهسازی سیستمهای منابع انسانی 67/19

2

67/77

یادگیری از طریق تیهیل جلسات هماندییی دا ل سازمان جهت تبادل تمربهها و درسهای
حاصل از پروژه

9

یادگیری از طریق آزمون و را در طراحی و پیادهسازی سیستمهای منابع انسانی

67/61

8

یادگیری از طریق بررسی مسائل و میهالت کاری در حلقههای علمی مرتبط

67/09

60

یادگیری از طریق مرالعة اسناد و مدارک پروژههای اجرایی منابع انسانی در سازمانها

66/88

و مهارت انما پروژههای منابع انسانی از طریق شرکت در دورههای آموزشی

66

یادگیری دان

67

یادگیری از طریق بهکارگیری کارشناسان بره و تیمهای چندبخیی در پروژههای منابع انسانی

66/92

دا ل کیور
66/12

بحث و نتیجه
در ای پژوه

یهی از شیوههای مؤثر پرورش مدیران منشابع انسشانی ،یعنشی شناسشایی روشهشای

یادگیری غیررسمی بررسی شد .در واقع ،ای پژوه

به ای پرس

پاسخ میدهشد کشه روشهشای

یادگیری غیررسمی مدیران منابع انسانی کدامند و اولویت آنها چگونه اسشت؟ بنشابرای  ،بشه دلیشل
اینهه پژوه

میابه و متناسب با فرطیههای پژوه

سؤال اصلی پژوه

اندک است ،نتایج پژوه

بر اساس پاسخ به

بیان شده است .بر اساس نتایج ای پژوه  76 ،شیوة یادگیری مدیران منشابع

انسانی شناسایی شد که در قالب هفت مقوله به ای شر دسشتهبنشدی ششد .6 :یشادگیری از طریشق
تعامل با افراد بره در حوزة منابع انسانی؛  .7یادگیری از طریق نیر تمربهها و یشاددادن آنهشا بشه
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دیگران؛  .9یادگیری از طریق میارکت در فعالیتهای تیمی؛  .یادگیری از طریشق درگیرششدن در
پروژههای تخصصی منشابع انسشانی؛  .2یشادگیری از طریشق مرالعشة منشابع انتیشاراتی -دانیشگاهی؛
 .1یادگیری از طریق بهرهبرداری و الگوبرداری از منابع و تمربههشای برتشر؛  .2یشادگیری از طریشق
شرکت در همای ها و دورههای آموزشی .نتایج آزمون نسبتها نیان میدهد  81/9مشدیران منشابع
انسانی در فرایند طراحی و پیادهسازی سیستمهای منابع انسانی ششیوههشای یشادگیری غیررسشمی را
بهکار گرفتهاند .همچنی  0/12 ،یادگیریهای آنهشا را یشادگیری غیررسشمی و  0/92آن را یشادگیری
رسمی تیهیل میدهشد .مقولشههشای هفشتگانشه و  76روش شناسشاییششدة یشادگیری بشه مناشور
اولویتبندی آزمون و تولیل کمی شد .نتایج آزمون فریدم نیان داد یادگیری از طریق تعامشل بشا
میاوران ،کارشناسان و مدیران منابع انسانی ،یادگیری از طریق درگیرشدن در پروژههای تخصصشی
منابع انسانی ،یادگیری از طریق مرالعة منابع انتیاراتی -دانیگاهی ،یادگیری از طریق میشارکت در
فعالیتهای تیمی ،یادگیری از طریق بهرهبرداری و الگوبرداری از منابع و تمربههای برتر ،یادگیری
از طریق نیر تمربهها و یاددادن آنها به دیگشران و یشادگیری از طریشق ششرکت در همشای هشا و
دورههای آموزشی به ترتیب ،بشازتری اولویشت را در بشی مقولشههشای هفشتگانشة شناسشاییششده
داشتهاند.
در پژوه های پییی  ،روشهای یادگیری از طریق آزمون و

را ( Jeon & Kim, 2012; Clus,

 ،)2010یادگیری از شهستهای کاری ) ،(Eraut, 2011یادگیری از طریق مرالعة کتشابهشا و منشابع
مرتبط با حشوزة کشاری ( ،)Alonderiene, 2010; Dunn, 2009یشادگیری از طریشق جسشتوجشو در
اینترنت ( ،)Pannoni, 2010; Suutari & Viitala, 2008یادگیری از طریق الگوبرداری از تمربههشای
شرکتهشای موفشق ( ،)Dunn, 2009; Chen, 2005یشادگیری از طریشق میشارکت در همشای هشا و
دورههای آموزشی ( ،)Cunningham & Hillier, 2012یادگیری از طریق بررسی مسائل و میشهالت
کاری در حلقههای علمی ( )Pannoni, 2011; Cacioppe, 1998و یادگیری از طریق حل چال های
کاری ) )Eraut, 2011; Alonderiene, 2010در میان مدیران سازمانها بهطور عمومی شناسایی ششده
است.
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همچنی  ،در پژوه هایی که بی مدیران و متخصصان منابع انسشانی انمشا گرفتشه اسشت ،بشه
روشهای یادگیری از طریق تعامل با میاوران ،کارشناسان و مدیران منشابع انسشانی ،مرالعشة متشون
ناری پژوهیی مرتبط با حوزة منابع انسانی ،مراجعه به وبسشایتهشای تخصصشی منشابع انسشانی
) ،(Harisson, 2006; Rynes, 2011یادگیری تمربی و پشروژهموشور ) (Mcevoy, 2002اششاره ششده
است.

اما در هیچ یک از پژوه ها به روشهای یادگیری از طریق مرالعة اسناد و مدارک پروژههشا و
تمربههای سایر سازمانها ،یادگیری از طریق گفتوگو با میاور -معلم باتمربه و توانمند در حوزة
منابع انسانی ،یادگیری از طریق تعامل و گفتگو با دوستان تخصصی ارج از سشازمان ،یشادگیری از
طریق آموزش و تدریس حضوری تمربههای سازمان به عنوان میاور_ معلشم ،یشادگیری از طریشق
نیر تمربهها از طریق  ،ITیادگیری از طریق تیهیل جلسات هماندییی بشرای تبشادل تمربشههشا و
درسهای حاصل از پروژههای منابع انسانی ،یادگیری از طریشق بشهکشارگیری کارشناسشان بشره و
تیمهای چندبخیی در پروژههای کشاری و یشادگیری از طریشق میشارکت در نیسشتهشای انتقشال
تمربههای جهانی مرتبط با حوزة منابع انسانی اشاره نیده است.
به نار میرسد ای تفاوتها ناشی از الزامات متفاوت در حوزة منابع انسانی باششد .همشانطشور
که نتایج پژوه

نیان میدهد ،یادگیری غیررسمی مدیران منابع انسانی بییتر با کار ،فعالیشتهشا و

تعامالت روزمره و اجتماعی مرتبط با کار آنها همراه اسشت .تعشامالت مشدیران منشابع انسشانی بشر
اساس نگاه حرفهایگرایی الری

( ،)6881عمدتا دربارة انسانها و الزامشات کسشبوکشار اسشت و

عموما یادگیریهای غیررسمی مدیران منابع انسانی از طریق تعریف و اجرای پروژههشای کشاری و
تعامالت انسانی پیرامون دو بعد اشارهشده رخ میدهد ،اما در سایر حرفهها ممه است ابعاد حرفه
از واحد منابع انسانی متفاوت باشد.
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