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(تاریخ دریافت4231/70/32 :؛ تاریخ پذیرش)4231/43/33 :

چکيده
کارشناسان و مدیران منابع انسانی بهعنوان متولیان منابع انسانی نقش بااهمیتی در عملکرد کسبوکار دارند .یاادییر از یا ساو راهای
برا توسعة شایستگی ها آنها است و از سو دیگر ،ابزار تطبیق و سازیار با تغییرات سریع در محیط کسبوکار محسوب مایشاود.
با توجه به اهمیت یادییر در بهبود عملکرد واحد منابع انساانی و ارتقاا شایساتگی هاا متولیاان آن ،پرساش مها ایا اسات کاه
کارشناسان و مدیران منابع انسانی چه منابع و روش هایی برا یادییر و توسعة شایستگی ها خود به کار می ییرند؟ در ای پژوهش که
به روش روایتی و با مصاحبهها واقعهمحور انجام یرفته است ،تجربهها و روایتها  0کارشانا و  3مادیر مناابع انساانی در صانعت
خودرو به منظور شناسایی روش ها و منابع یادییر آن ها در جریان انجام دادن فعالیت ها مدیریت منابع انسانی به طور دقیق شناساایی و
مستند شد .سپس ،فرایند کدیذار کیفی انجام یرفت .یافته ها پژوهش نشان می دهد کارشناسان و مدیران منابع انسانی از چهار منباع
«یادییر از انجام دادن وظایف کار »« ،یادییر از آموزش -انتشارات»« ،یاادییر از تعاامتت انساانی -اجتمااعی» و «یاادییر از
سیاست ها-چالش ها سازمان» بهره می برند .دو روش شاام یاادییر از «انجاام دادن کارهاا تخصصای» و یاادییر از «دریافات
بازخوردها تخصصی» بیشتری فراوانی در مت روایتها بیانشدة مدیران و کارشناسان حوزة منابع انسانی صنعت خودرو بوده است.

کليدواژگان
رویکرد روایتی ،یادییر غیررسمی ،یادییر مدیران.

 نویسندة مسئول ،رایانامهarabi_hrm@yahoo.com :
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مقدمه
در دهة اخیر شرکتها بهطور مداوم با شرایطی مواجه بودند که باید به دنباال کااهه هنیناههاا و
تمرکن بر ارزش افنودة ناشی از کارکنان ،فرایندها و ساختار خود باشند .پویاایی میایب بیرونای و
مییب درونی کسب وکار واحد منابع انسانی را ناگنیر به خلا ارزش بیتاتر باراا ساازمان کارد
است .در این زمینه الریه و همکاران ( )9002مدعی هستند براا اینکه واحد منابع انساانی بتواناد
براا سازمان ارزش خل کند ،نمیتواند صرفاً با نگاا از درون و تمرکان صارر بار فتالیاتهااا
مدیریت منابع انسانی به این مهم دست یابد .مدیران و کارشناسان منابع انسانی براا اینکاه بتوانناد
براا سازمان ارزش خل کنند ،باید از منظر همة ذانفتان سازمان باه فتالیاتهااا مناابع انساانی
بنگرند ) .(Ulrich et al., 2009, pp.3-8این تغییار در نگارش مادیران و کارشناساان مناابع انساانی
نیازمند یادگیرا است .بنابراین ،اگر متولیان واحد منابع انسانی سازمان ،به دنبال یارا رسااندن باه
سازمان و کسب رضایت ذانفتان هستند ،از یادگیراهاا جدید در حوز هاا متنوع و مرباو باه
کسبوکار سازمان ناگنیرند.
از سوا دیگر ،تیقیقات زیادا دربارة رابطة مستقیم بین شایستگیهاا مدیران و کارشناسان باا
عملکرد واحد مربوطاه و ساازمان انماام گرفتاه اسات

( Bucur, 2012; Wang et al., 2004; Hon,

 .)2012نتایج بختی از این تیقیقات نتان میدهد توستة کارشناسان و مدیران منابع انسانی بر پایة
شایستگی با موفقیتهاا فردا و سازمانی ارتبا دارند (.)Tarbell, 2006
علایرغام اهمیات موضاوع یاادگیرا ماادیران و کارشناساان باراا بهباود عملکارد سااازمان،
پژوهههاا مناسبی دربارة روشها و منابع یادگیرا آنها انمام نگرفته است .از منظر دیگار تمما
در نظریههاا یادگیرا و پژوهههاا مرتبب با حوزة یادگیرا نتان میدهاد یاادگیرا غیررسامی
بخه مهمی از یادگیرا افراد را تتکی میدهد.
در سالهاا اخیر رویکردهاا آموزش بیتتر بهسوا آموزش غیررسامی ،ماویتیتی  ،تمربای و
1. Situated

838

شناسايي روشها و منابع يادگيری کارشناسان و مديران منابع انساني در صنعت خودرو :نگاهي روايتي

آموزش نتیمهمیور ،حرکت کرد اند .یافتههاا پژوهتی اخیر نتان مایدهاد  00درصاد یاادگیرا
فردا در می کار و از طرق غیررسمی رخ میدهد و تنهاا  90درصاد از یاادگیرا افاراد حاصا
سرمایهگذاراهاا رسمی سازمانها است ).(Berg & Chyung, 2008
اگرچه موضوع یادگیرا غیررسمی در کتورهاا مختلف بسیار مورد توجه یرار گرفتاه اسات،
این موضوع در میان پژوهههاا حوزة یادگیرا مدیران و کارشناسان حوزة منابع انسانی در ایاران
کمتر مورد توجه بود است .بنابراین ،براا ازبینباردن ابهاماات موجاود درباارة روشهاا و مناابع
یادگیرا کارشناسان و مدیران منابع انسانی ،بهتر است به پرسههایی که در ادامه بیان شد اسات،
پاسخ داد.
 مدیران و کارشناسان حوزة منابع انسانی چه منابع یادگیرا را بهکار میگیرند؟ کارشناسان و مدیران منابع انسانی چه روشیهاا یادگیرا را بهکار میگیرند؟یافته ها و اسناد پیرامون موضوع یادگیرا مدیران و کارشناسان ،نبود چارچوب مناساب درباارة
روشها و منابع یادگیرا مدیران و کارشناسان منابع انسانی را نتان میدهد .بادین منظاور در ایان
تیقی به دنبال بررسی منابع و روشهاا یادگیرا مدیران و کارشناسان منابع انسانی در انماامدادن
فتالیتهاا مدیریت منابع انسانی در کسبوکار هستیم.
مباني نظری و پيشينة تحقيق
تمم در نظریهها و پژوهههاا مختلف در حوزة یادگیرا نتان میدهد نگاا هاا و برداشاتهااا
مختلفی از مفهوم یادگیرا وجاود دارد .اندیتامندان رویکردهااا رفتاارگرایی ،شاناختگرایای و
سازاگرایی تالش کرد اند مفهوم یادگیرا را به طور شافار تتریاف و تتارین کنناد .رفتارگراهاا
یادگیرا را بهعنوان تغییر نسبتاً دائمی در رفتار بالقو در نتیمة تمرین و تمربه ،تتریاف کارد اناد.
این تغییر در رفتار هموار یاب متاهد است ،به طورا که برخی رفتارگرایان متتقدناد اگار تغییار
1. Constructivist
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اتفاق افتاد یاب متاهد نباشد ،یادگیرا رخ نداد اسات .اگرچاه رفتارگرایاان تفکار یادگیرناد را
انکار نمیکنند ،اما آنها اغلب فرایندهاا ذهنی غیریاب دسترس را نادیاد گرفتاه و بار رفتارهااا
یاب متاهد متمرکنند (کارلی و همکاران ، 92 ،ص .)47-40شناخت گرایان فراینادهاا ذهنای
مانند احساس ،ادراک ،توجه ،رمنگردانی و حافظه را در یادگیرا مطالته میکنند .شناختگرایان بر
این باورند که یادگیرا نتیمة سازمان دهی و پردازش کارآمد اطالعاات در ذهان اسات (کارلیا و
همکاران ، 92 ،ص .)77تماین روشان میاان ساازاگرایی و شاناخت گرایای دشاوار اسات .زیارا
سازاگرایی نتیمة پیترفت طبیتی شناختگرایی است و هر دو عالیهمناد باه فراینادهاا شاناختی
هستند .سازاگرایان متتقدند افراد بهطور فتال دانه را میسازند و از طری ترکیب داناه یبلای باا
اطالعات جدید آن را میفهمند (کارلی و همکاران ، 92 ،ص.)29
هنرا میننبرگ ( )9004متتقد است توستة مدیران ساه نسا تکااملی دارد .نسا اول توساتة
مدیران ،یادگیرا از طری سخنرانی و بیث دربارة مطالتات موردا است .در وایع ،اساس توساتة
مدیران در نس اول بهکارگیرا تمربة دیگران است .میننبرگ متتقاد اسات ایان روش در توساتة
مدیران تا امروز خوب بود است ،اما عمر نس اول در توستة مدیران روبهپایان است ،زیارا افاراد
باید بهطور متتایانه و فتال در فتالیتهاا یاادگیرا درگیار شاوند .در نسا دوم یاادگیرا ساتی
میشود مدیران را براا شرکت در برنامههاا توستهاا از می کار خاود خاارک کنناد و آنهاا را
تیت آموزشهاا دور اا یرار دهند .این رویکرد علیرغم برخوردارا از برتراهاا نسبی نسبت
به نس اول از متایب خاص متتایب نین برخوردار است .نخست ،ایان روشهاا بیتاتر باه دنباال
توستة سازمان است تا اینکه به توستة مدیران منمر شود؛ دوم ،اکثر مدیران زمان الزم براا شرکت
در این برنامهها را ندارند .میننبرگ متتقد است زمان براا نسا ساوم توساتة مادیران فرارساید
است .او متتقد است در نس سوم ،توستة مدیران داراا ساه بتاد تمرباه ،هنار و داناه اسات و
نمی توان صرفاً در دور هاا آموزشای ،حتای در دور هااا  MBAباه پارورش و توساتة مادیران
پرداخت .در دیدگا او نمیتوان مدیران را فقب در آموزشهاا رسمی مانند کالسهاا و دور هااا
آموزشی رسمی توسته داد .بهعبارت بهتر ،در توستة مدیران در آیناد نیازمناد روشهاا و مناابتی
فراتر از روشها و منابع یادگیرا از روشهاا رسمی هستیم.
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در یک تقسیم بندا کلی یادگیرا براساس مینان پایبندا به ضاوابب ازپایهتتیاینشاد  ،از دو
روش حاص میشود ،یادگیرا از طری آموزشهاا رسمی و یادگیرا ناشی از طری آموزشهاا
غیررسمی .براا متخصشدن تفاوت این دو نوع یادگیرا ،تتبیرا وجود دارد مبنی بار اینکاه کاه
یادگیرا رسمی را از منظر پایبندا به فرایند و ضوابب ازپیهتتریفشاد  ،مایتاوان باه یاادگیرا
رانندگی یک اتوبوس و یادگیرا غیررسمی را میتوان بهدلی تالشهاا نامنظم و بیبرنامة پیتاین
فردا ،به یادگیرا دوچرخهسوارا تتبیه کرد (.)Berg & Chyung, 2008
برخی پژوهتگران متتقدند یادگیرا غیررسمی و یادگیرا رسمی دو سر یک طیفاناد کاه در
سمت یاادگیرا غیررسامی ناوعی از یاادگیرا وجاود دارد کاه ضامنی و سااختارنیافته اسات و
ناخواسته صورت میپذیرد .همچنین ،در این نوع یادگیرا متلم (یاددهند ) وجود نادارد .در میاناة
طیف یادشد موضوعاتی مانند مرشدا و مربیگرا وجود دارناد .هرچناد کاه مربایگارا بیتاتر
متمای به رسمیبودن است (.)Eraut, 2004
یادگیرا غیررسمی همچنین در طول روز و در تتامالت اجتماعی مانند شرکت در فتالیتهااا
گروهی ،کارکردن در کنار دیگران و کار با متتریان صورت میگیرد .مینان موفقیت هر یک از ایان
روشها به مینان زیادا به کیفیت روابب انسانی در میایب کاار وابساته اسات

( Berg & Chyung,

 .)2008تفاوتهاا یادگیرا رسمی و غیررسمی مورد توجه برخی پژوهههاا در جادول نتاان
داد شد است.
جدول  .1مقایسة ویژگیهای یادگیری رسمی و یادگیری غیررسمی

یادگیری رسمی
برنامهریناشد
اهدار و نتایج روشن
النام سازمانی به متارکت افراد در فتالیتهاا یادگیرا
هدرگذارا توسب دیگران
در یالب فرایند رسمی رخ میدهد.
رویة ارزیابی دارد.
آگا بودن یادگیرندگان نسبت به آنچه میآموزند.
حدای یک ممرا دارد.
میتواند توسب سیستم  LMSانمام و ردیابی شود.
منبع:

Pannoni & Ricketts, 2010

یادگیری غیررسمی
بهطور خودانگیخته رخ میدهد.
در خارک از مییب ساختاریافته رخ میدهد.
یادگیرا بدون آگاهی افراد رخ میدهد.
از طرر یادگیرندگان مطالبه میشود.
هدرگذارا توسب یادگیرندگان
لیظهاا و ناگهانی رخ میدهد.
انتخاب ،انتطار و را ح فردا
ماهیت آشفته دارد.
اهدار یادگیرا در حال تکام است.
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در پژوهه انماامگرفتاه توساب میمادا الیاسای و زراعاتکاار ( ) 929در زمیناة یاادگیرا
غیررسمی ،یادگیراهاا رسمی و غیررسمی را به شرح زیر تتریف شد است:
یادگیری رسمی ،یادگیراهاا حاص از تتلایم و تربیات و آماوزشهااا رسامی اسات کاه
ویژگیهایی به این شرح داشته باشند :از منظر پایه و مبناا تصمیمگیرا رویهها و ضاوابب رسامی
داشته باشند .از بتد پیهبینی نتایج ،نتایج مورد انتظاار از فتالیاتهااا آموزشای و تربیتای از یبا
تتریفشد و پیهبینیشد باشند .از نظار عاملیات ،ساازمان فتالیاتهااا آموزشای و تربیتای را
برنامهرینا و اجرا کرد باشد.
یادگیری غیررسمی ،یادگیرا حاص از فتالیت هاا تتلیم و تربیت براساس ویژگایهاایی باه
این شرح تتریف میشود :از منظر پایاه و مبنااا تصامیمگیارا ،براسااس رواباب ،یتااوتهاا و
ویژگیهاا شخصی افراد باشند .از بتد پیهبینی نتایج ،نتایج مورد انتظار از فتالیتهاا آموزشی و
تربیتی در جریان فتالیتها یا پس از فتالیتها متخص میشوند ،بنابراین ،یادگیراها از یب یابا
پیه بینی نیستند ،و از نظر عاملیت ،فرد و نه سازمان فتالیتها را باهصاورت پیمایتای و نووهاور
پیه میبرد .بنابراین ،صفت برنامهرینا پیتین نقتی اساسی در اینگونه یادگیراها ندارد.
روشها و منابع يادگيری

در یلمرو یادگیرا مفاهیم سطوح یادگیرا ،منابع یاادگیرا و روشهااا یاادگیرا مطارح اسات.
منابع یادگیرا به سرچتمهها و خاستگا هاا اصلی و ریتهاا کسب مترفت یا یادگیراهاا مورد
استفادة کارکنان و مدیران سازمانها گفته میشود .روشهاا یادگیرا به سازوکارها و راهکارهااا
عملیاتی مورداستفادة کارکنان و مدیران سازمان براا کسب دانه ،مهارت و بصیرتهاا جدید یاا
بسب آموختههاا یبلی گفته میشود (میمدا الیاسی و مافی .) 929 ،یافتههاا پاژوهههاا نتاان
میدهند مدیران روشهاا متفاوت و گوناگونی را براا یادگیرا بهکار میگیرند.
در برخی پژوههها به یادگیرا مبتنی بر پروژ اشاار شاد اسات .ایان روش کاه رویکاردا
منسمم به آموزش است ،روشی است که یادگیرند را در ح مسئله درگیر میکند و به افراد اجاز
میدهد یادگیرا خود را بهصورت فتال شک دهند و آن را مدیریت کنند .فرض اصالی ایان ناوع
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یادگیرا در این است که یادگیرا طی فرایندهاا غیرسااختارمند و پیچیاد باهدسات مایآیاد .در
حقیقت ،یادگیرا مبتنی بر پروژ خود موضاوع پیچیاد اا نیسات ،اماا باراا رسایدن باه اهادار
سودمند است و تسهی کنندة یادگیرا فردا و یادگیرا جمتی است (.)Tynjälä et al., 2009
یادگیرا مبتنی بر ماورد کااوا نیان یکای دیگار از روشهااا یاادگیرا متاداول موجاود در
پژوههها بود و توستهدهندة تفکر انتقادا است .باهکاارگیرا آماوزش موردهاا در برناماههااا
آموزش حرفه ااها در چند دهة اخیر مورد توجه زیاد یرار گرفته است .امروز کتاابموردهاا بار
موضوعات و تمرینهاا سطن خرد متمرکن است (.)Austin & Packard, 2009
گرو دیگرا از روشهاا یادگیرا عباارت اناد از یاادگیرا از دیگاران ،یاادگیرا از تمرباه،
یادگیرا از مطالته ،سفرهاا آموزشی ،9تیقی و آموزشهاا رسمی

(2002

 .)Cseh,نظام مرشادا

از جملاه روشهااا دیگار باراا یاادگیرا در مادیریت مناابع انساانی اسات (.)Ilesanmi, 2010
بازخوردادن نین یکی دیگر از روشهاا یادگیرا میسوب مایشاود (

& Cooper, 2010; Crinona

 .)Marin, 2010در تیقیقی که در سال  9002بین مادیران انماام گرفات ،یافتاههااا پاژوهههاا
) (Casebow & Fergosen, 2010, p.7نتان میدهد متداولترین روشهااا یاادگیرا باا اخربختای
باالتر عبارت اند از گفتوگاوا غیررسامی باا همکااران ،باهکاارگیرا موتورهااا جساتوجاو،
دستورالتم هاا کارا ،ستی و خطا ،بهکارگیرا متون حرفهاا.9
در تیقی دیگرا فتالیتهاا مربو به یادگیرا غیررسمی به این شرحاند :انتکاس 4از داناه
یبلی و اعمال یبلی ،صیبت چهر بهچهر  ،بهکارگیرا پست الکترونیکی ،ستی و خطا در انمامدادن
فتالیتها ،جستوجوا وب ،خواندن ممالت و روزناماههاا ،یاادگیرا از طریا متااهد  ،طارح
پرسه و تاالرهاا گفتوگو ).(Berg & Chyung, 2008

1. Case book
2. Field trip
3. Professional literature
4. Reflect
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در پژوهتی داون ( ) 220متخص شد بخه اعظم یادگیرا مالک -مدیران بنگا هاا کوچک
به روش آموزشهاا حین کار و یادگیرا از طری انمامدادن کاار صاورت مایپاذیرد .براسااس
پژوهه یادشد منابع یادگیرا مالک -مدیران عبارت بودند از تممینکنندگان /متتریان ،تمربههااا
شرکت یبلی ،عتویتهاا حرفاهاا ،پادر ،آماوزش دانتاگاهی و ریباا .از ساوا دیگار ،در ایان
پژوهه بیان میشود یادگیرا مالک -مدیران بیتتر در طیفی از ساختارها یا شابکههااا اجتمااعی
رخ میدهد .به بیانی دیگر ،روشهاا یادگیرا مالک -مدیران عباارتاناد از یاادگیرا از دریافات
بازخورد ،یادگیرا از طری آزمایهکردن ،یادگیرا از خطاکردن و یادگیرا از شکار فرصتها.
کوتنر ( )9007منابع یادگیرا مدیران را شام سرپرست مستقیم فرد ،سایر مدیران در ساازمان
و همکاران فرد مترفی میکند .او روشهاا یادگیرا را به این شارح بیاان مایکناد :فتالیاتهااا
روزانة کارا ،آموزشهاا حین کار ،متاهد  ،شنیدن و ستی و خطا.
روش تحقيق
این پژوهه با روش تیقی روایتی 9و با تیلی گفتههاا مصاحبهشوندگان انمام گرفته اسات .در
تیقی روایتی پژوهتگر با فرد مورد نظر رابطهاا یوا بریرار کرد و ستی مایکناد فارد داساتان
زندگی و تمربههاا کسبکرد را بازگو کند پژوهتگر در حین مصاحبه و بتد از آن به متناساازا
تمربهها کمک میکند .این روش تیقی زماانی باهکاار گرفتاه مایشاود کاه پژوهتاگر بخواهاد
تمربههاا کسبشدة یک فرد یا افراد را در حیطهاا متین بازنمایی کرد و آنها را متناسازا کناد
(بازرگان ، 907 ،ص.)70
دلی اصلی انتخاب این روش نیاز به شناسایی روشها و منابع یادگیرا کارشناساان و مادیران
منابع انسانی ،با واکاوا تمربههاا یادگیرا آنها است .در اینما پژوههگر با مصاحبههاا متتادد
با افراد مورد نظر و مراجته به متن مصاحبهها ،داد هاا الزم را دربارة منابع و روشهااا یاادگیرا
1. In house
2. Narrative research
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کارشناسان و مدیران منابع انسانی بهدست میآورد .براساس این روش ابنار مصااحبة وایتاهمیاور
بهکار گرفته شد .براا استخراک پرسههاا مصاحبة عمی  ،تلفی دو مقوله شام ابتاد عمومی یک
وایته (طراحی یک سیستم) و چاارچوبهااا مصااحبة ( STAR )Kessler, 2012و (

Jang et al.,

 5W1H )2005بهکار گرفته شد است .در ادامه ،پرسههاا اولیة تهیهشد  ،در مصاحبة اولیه آزمون
و اصالح شد و  9پرسه نهایی براا مصاحبه تهیه شد .در فرایند مصااحبه از مصااحبهشاوندگان
خواسته شد تمربههاا خود را دربارة طراحی و پیاد سازا یکی از سیستمهاا (یا زیرسیستمهاا)
منابع انسانی بیان کنند .براا اطمینان از کام بودن اطالعات و نادید نگرفتن جنبههاا اساسی وایتة
یادگیرا ،پرسههاا مصاحبه بهعنوان چارچوب راهنما بهکار گرفته شد ،براا اینکه اگر فاردا در
زمان صیبت دربارة تمربههاا خود بختی از مطالب مربو به یادگیرا را فراموش کارد ،باا ایان
پرسهها از وا خواسته شود بیث را کام کند.
کارشناسان و مدیران منابع انسانی فتال در صنتت خودرو جامتة آمارا ایان تیقیا باود اناد.
نمونة آمارا براساس شاخصهاا زیر و به روش هدفمند برگنید شد:
 داراا تمربه در طراحی یکی از سیستمها یا زیرسیستمهاا مدیریت منابع انسانی. داراا حدای سهسال سابقة کار مدیریتی براا مدیران و کارشناسای باراا کارشناساان ،درحوزة مدیریت منابع انسانی.
در این پژوهه  7نفر از مدیران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی صنتت خاودرو انتخااب
شدند .همة افراد انتخابشد تمرباه هاایی در حاوزة طراحای و پیااد ساازا حادای در یکای از
فرایندهاا مدیریت منابع انسانی داشته اند و حدای تیصیالت دانتاگاهی آنهاا کارشناسای باود
است ( 44درصد کارشناسی و  67درصد کارشناسی ارشد) .میانگین ک سابقة کار آنها  7ساال و
نفر از آنها مرد بودند.
مصاااحبههاااا ایاان پااژوهه در مممااوع ،باایه از هاانار دییقااه شااد .اطالعااات آمااارا
مصاحبهشوندگان در جدول  9بیان شد است .تتیین حمم نمونه در این مطالته ،از ابتدا میسر نبود،
بلکه پس از آغاز نمونهگیرا ،گسترش حمم نمونه تا زمان رسیدن به مرحلاة اشاباع نظارا اداماه
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یافت ،یتنی مرحلهاا که پس از آن اضافهشدن فرد دیگر ،پیام و متناا جدیادا در روایاتهاا باه
همرا نداشت و اطمینان حاص شد که اطالعات بهدستآمد  ،تقریباً تکرارا هساتند .ایان امار در
نمونة نهم اتفاق افتاد.
جدول  .2اطالعات آماری مصاحبهشوندگان

ویژگی

زن

مرد

مجموع

تیصیالت کارشناسی

9

6

7

تیصیالت کارشناسی ارشد

9

7

2

پست مدیریت /ریاست

9

7

2

پست کارشناسی

9

4

7

جنسیت

6

7

میانگین زمان مصاحبه (دییقه)

79

70

7

میانگین سن (سال)

92

49

4

میانگین سابقه کار منابع انسانی

9

7

4

میانگین ک سابقه کار

4

0

7

براا تمیید روایی تیقی  ،با طراحی نظاممند ابنار گردآورا اطالعاات (تلفیا دو مقولاه ابتااد
وایته مورد بررسی و چارچوبهاا مصاحبه) و بهکارگیرا نظرهاا خبرگان در اصاالح و تکمیا
آن از یکسو و آزمودن آن در مصاحبة اولیه و اصالح آن از سوا دیگر ،به افنایه روایای تیقیا
توجه شد .پس از انمامدادن مصاحبه ،همة داد هاا مفید از متن مصاحبهها استخراک شد و ممادداً
در اختیار مصاحبهشوندگان یرار گرفت تا نظرهاا خود را براا تکمی اطالعات بیان کنند .تیقا
پایایی این پژوهه با رسیدن به مرحلة اشباع نظرا در مصاحبهشوندة نهم و اداماة مصااحبههاا تاا
مصاحبهشوندة شانندهم انمام گرفت .تیلی داد ها با روش کدگذارا و در سه گام اصالی انماام
گرفت.
 .کدگذارا اولیه یا استخراک شواهد؛
 .9کدگذارا خانویه یا تلفی موارد متابه یا شناسایی شاخصها؛
 .9شناسایی مقولهها یا تلفی و پیوند بین شاخصها.
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يافتههای تحقيق
در این پژوهه منابع و روشهاا یادگیرا کارشناسان و مدیران منابع انسانی بهعناوان عاما مهام
رشد و توستة ایتان در نظر گرفته شد و عملکرد واحدهاا مدیریت منابع انسانی نین وابساته باه
رشد و توستة یابلیتهاا فردا کارشناسان و مدیران منابع انسانی فرض شد است (شک
منابع و روشهای

رشد و توسعة

عملکرد واحدهای

یادگیری

قابلیتهای فردی

منابع انسانی

).

شکل  .1الگوی مفروض یادگیری

ابتدا متن کام مصاحبهها که روا فای صوتی ضبب شد بود ،بهطور کام و دیی نوشته شاد
تا از این را شرایب الزم براا کدگذارا فراهم شود .در ادامه سه گام اصلی تیقی بیان شد است.
گام اول (کدگذاری اولیه) :در نخستین گام تیلی کدگذارا اولیه یا همان شناسایی شاواهد و
استخراک مفاهیم از مصاحبههاا نگارششد انماام گرفات .در ایان مرحلاه بایه از  700شااهد
گفتارا شناسایی شد .هر شاهد گفتارا باید دو ویژگی داشته باشند ،نخسات ،مارتبب باا روش یاا
منبع یادگیرا بود و دوم ،بامتنا باشند .در انتهاا این مرحله و پس از بررسای شاواهد گفتاارا و
دستهبندا آنها مفاهیم بهدست آمد .در پایان این مرحله بیه از  00مفهوم شناسایی شد.
گام دوم (کدگذاری ثانویه یا شناسایی مقولهها) :در گام دوم باهمنظاور شناساایی روشهااا
یادگیرا (کدگذارا خانویه) موارد متابه دستهبندا شد و با حذر موارد تکارارا ،شااخصهااا
مرتبب با موضوع شناسایی شد .مرحلة کدگذارا خانویه به کماک حادود  00شااخص یاا مفهاوم
استخراکشد در گام نخست انمام گرفت .شناسایی مفاهیم توأم بامتنا بختی به آنها به شناساایی
مقولههاا مرتبب با موضوع منمر شد .در جدول  ،4برخی مقولهها به همرا نمونة شواهد گفتاارا
بیان شد است .نمونههایی از مفاهیم یادشد در یالب جدول  9بیان شد است.
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جدول  .3کدگذاری ثانویه (شناسایی مقولهها)

شمارة مصاحبه

نمونهای از روشهای یادگیری (کدهای ثانویه)
یادگیرا از انمامدادن فتالیتها و ووایف تخصصی بهطور گروهی و تیمی
یادگیرا از طری تتام با مدیران و سرپرستان و بازخوردهاا تخصصی آنها
یادگیرا از تمربیات کارا و تخصصی گذشته در تهیه اسناد

7

یادگیرا از طری مطالتة کتب تخصصی
یادگیرا از طری عتویت در کارگرو هاا تخصصی
یادگیرا از طری بهینهکاوا در شرکتهاا غیرخودروساز خارجی
یادگیرا از طری شرکت در کنفرانسهاا تخصصی و مربو در داخ ایران
یادگیرا از طری متاور هاا تخصصی شرکتهاا خارجی

2

یادگیرا از طری مطالتة پایاننامههاا دانتگاهی
یادگیرا از طری مطالتة مقاالت تخصصی مرتبب با موضوع

گام سوم ترکیب مقولهها :در این مرحله ،براا شناسایی منابع یادگیرا ،ترکیبهااا الزم باین
مقوالت شناساییشد در مرحلة دوم انمام گرفت .در این گام تمرکن بر شناسایی منابتی اسات کاه
کارشناسان و مدیران منابع انسانی از آنها براا یادگیرا بهر میبردناد .پاس از ترکیاب و تلفیا
مقوالت بهدستآمد در مرحلة یب چهار منبع یاادگیرا شناساایی شاد اسات .ایان چهاار منباع
عبارتاند از یادگیرا از منبع انمامدادن وواایف کاارا و تخصصای ،یاادگیرا از منباع تتاامالت
انسااانی -اجتماااعی ،یااادگیرا از منبااع آمااوزش و انتتااارات ،و یااادگیرا از منبااع سیاسااتهااا و
چالههاا سازمان.
جدول  .4نمونهای از مقولههای شناساییشده در گام دوم

مقولهها

نمونهاا از موارد

ردیف

یادگیرا از طری انمامدادن ووایف و فتالیتهاا تخصصی

470 ،926 ،972 ،9 6 ،79

9

یادگیرا از تمارب کارا و تخصصی گذشته

4 4 ،4 9 ،970 ،929

9

یادگیرا از شرکت در جواین و جتنوار ها

422 ،470 ، 29 ،69 ،40

4

یادگیرا از شرکت در کنفرانسها و سمینارها

794 ،709 ،60 ،404

6

یادگیرا از طری الگوبردارا از ریباا داخلی و خارجی

792 ،797 ،647 ،640

7

یادگیرا از طری انمامدادن فتالیتهاا پژوهتی تخصصی در حوزة منابع انسانی

677 ،477 ، 09
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در شک همة مقولههاا شناساییشد در گام دوم تیلی نتان داد شد است .هماانطاور کاه
متاهد میشود این روشهاا یادگیرا ناشی از چهار منبع یادگیرا هستند .در اداماه ،باراا بیاان
اهمیت مقولههاا مطرحشد  ،توضینهاا بیتتر و البته مختصر پار اا از روایتها بیان خواهد شد.
يادگيری از طريق انجامدادن وظايف و فعاليتهای تخصصي

این مقوله به کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری درگیرا و انمامدادن فتالیاتهاا و وواایفی
اطالق میشود که فرد متصدا شغ مورد نظر باید بهطور دور اا یا ایتتایی انماام دهاد .از ایان
میان می توان به ووایف تخصصی شغ  ،کار باا نارمافنارهااا تخصصای ،مستندساازا دور هااا
آموزشی تخصصی برگنارشاد در ساازمان و مطالتاة مادارک و مساتندات تخصصای موجاود در
سازمان اشار کرد .از سوا دیگر ،انمامدادن فتالیاتهااا تخصصای حاوزة مناابع انساانی شاام
برنامهرینا و جذب نیروا انسانی ،آموزش ،ارزیابی عملکارد و تادوین اساتراتژاهااا مادیریت
منابع انسانی در این مقوله یرار میگیرند .این مقوله بیتترین فراوانای را باین روشهااا یاادگیرا
دارد.
يادگيری از طريق بهکارگيری تجارب کاری و تخصصي گذشته در موقعيتهای جديد

این مقوله به کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طریا شناساایی و باهکاارگیرا تمربیاات کاارا
گذشتة فرد در مویتیتهاا جدید اشار میکند .بهکارگیرا تمارب گذشته در برنامهرینا نیاروا
انسانی ،نیازسنمی آموزش ،طراحی دورة آموزشی ،طرح طبقهبندا متاغ و تمارب بهدستآماد
از انمامدادن فتالیتهاا روزانة کارا در زیرممموعة این مقوله یرار میگیرد.
يادگيری از طريق شرکت در جوايز و جشنوارهها

مقولة یادشد مربو به کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری حتور در جتانوار هااا داخا
سازمان مانند جتن نظام پیتنهادها و کارکنان نمونه یا مطالتاه و بررسای مادل  ،EFQMیاا جااینة
تتالی منابع انسانی و جاینة سرآمدا است .البته حتور در این جواین میتواند در یالب ارزیاب یاا
متاهد گر رخ داد باشد .نمونة روایتی از این مقوله به شرح زیر است:
«طب مدل تتالی منابع انسانی ما یه جاینة منابع انسانی ایماد کردیم هر ساله میریم طب این مدل
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طب منط رادار پایه میکنیم ،امتیاز میدیم ،متلوم میکنیم که شرکتهاا در چاه ساطیی هساتند»
(مصاحبهشوندة شمارة .)0
يادگيری از طريق شرکت در کنفرانسها و سمينارهای تخصصي

این مقوله به کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری حتور کارشناسان و مدیران منابع انساانی در
کنفرانسها و همایههاا تخصصی داخلی اشار میکند .این مقولاه فراوانای زیاادا نادارد ،ولای
بهعنوان یکی از روشهاا یادگیرا در پیتینة تیقی هم موجود است.
يادگيری از طريق الگوبرداری از رقبای داخلي و خارجي

این مقوله دربردارندة کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طریا بهیناهکااوا فراینادهاا تخصصای
منابع انسانی بین شرکتهاا خودروساز ایرانی و خارجی ،بهینهکاوا میان خودروسازان برتار دنیاا
یا بهینهکاوا در میان شرکتهاا برتر جهان است .تنوع مفاهیم موجود در این مقوله کام باه نظار
می رسد ،اما این روش یادگیرا یکی از مؤخرترین روشهاا یادگیرا در گرو صنتتی ایرانخودرو
به شمار میرود.
يادگيری از طريق انجامدادن فعاليتهای پژوهشي تخصصي در حوزة منابع انساني

مقولة بیان شد مربو به کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری فتالیتها و کارهااا مرباو باه
نظرسنمی از کارکنان به کمک پرستنامه ،مطالتة روحیه و ویژگیهاا کارکنان و اجاراا یطتای و
آزمایتی نظرسنمی از کارکنان مربو میشود .بررسای پرستانامههااا اساتاندارد موجاود نیان از
مفاهیم موجود در این مقوله است.
يادگيری از طريق بازخوردهای غيرتخصصي و غيرکاری دريافتشده

در بررسی متون مربو به روایتهاا کارشناسان و مدیران منابع انساانی ماواردا وجاود دارد کاه
مربو به کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری بازخوردها و تتامالت کارشناسان و مادیران در
فتاهاا غیرتخصصی است .این روش یادگیرا فراوانی بسیار کمی دارد ،اما وجاود آن در پیتاینة
تیقی ما را بر آن داشت که آن را بهعنوان یک مقوله بررسی کنیم.

تعامالت انسانی -اجتماعی

انجامدادن وظایف کاری
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یادگیرا از بهکارگیرا تمارب کارا و تخصصی گذشته در مویتیتهااا جدیاد -یاادگیرا از
طری تتریف و انمام دادن پروژ هاا کارا -یادگیرا از طری انمام دادن فتالیت هاا پژوهتای
تخصصاای در حااوزة منااابع انسااانی -یااادگیرا از طریا سااتی و خطااا در طراحاای و اجااراا
فرایندهاا منابع انسانی -یادگیرا از طری شرکت در جلسات تخصصی کارا

یادگیرا از طری متاهدة رفتارها و فتالیتهاا کارا دیگران -یادگیرا از طری مرشادا در
دور هاا تربیت مربی  -یادگیرا از طری الگوبردارا از ریباا داخلی و خاارجی -یاادگیرا
از طری بازخوردهاا غیرتخصصی و غیرکارا دریافت شد  -یادگیرا از طریا شناساایی و
استفاد از متاور ایرانی -یادگیرا از طری کار تیمی و جمتی -یادگیرا از طری شناسایی و
استفاد از متاور خارجی

آموزش و انتشارات

یادگیرا از طری دور هاا و آماوزش رسامی خاارجی -یاادگیرا از شارکت در جاواین و
جتنوار ها -یادگیرا از طری مطالتة متن گنارشهاا ،مماالت ،مقااالت و کتاب تخصصای
چاپی -یادگیرا از طری دور هاا آماوزش رسامی داخلای تخصصای -یاادگیرا از طریا
مطالتة مطالب و مقاالت تخصصی به صورت الکترونیکی یا در سایت هاا اینترنتی -یاادگیرا
از طری متاهدة فیلم و مستندات تصویرا تخصصی -یادگیرا از شرکت در کنفارانس هاا و

سیاستها و
چالشهای
سازمان

سمینارهاا تخصصی

یادگیرا از طری درس ها و عبرت هاا نهفته به واسطة شناسایی چاله ها و ضتف هااا
سازمان -یادگیرا از طری مطالته و تیلی موضوعات استراتژیک سازمان

شکل  .2همة مقولههای شناساییشده در گام سوم تحلیل

يادگيری از طريق بازخورهای تخصصي دريافتشده در کار

مفاهیم تتکی دهندة این مقوله شاام کساب داناه ،مهاارت و بصایرت از طریا بازخوردهاا و
تتامالت با همکاران ،زیردستان ،مادیران ،نماینادگان ساایر واحادها ،مادیران صاف ،مادیرعام ،
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کارکنان ،متخصصان و خبرگان منابع انسانی است .این مقولاه فراوانای زیااد دارد و مفااهیم نسابتاً
زیادا را هم دربرمیگیرد.
يادگيری از طريق تعريف و انجامدادن پروژههای کاری

این مقوله به کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طریا انماامدادن پاروژ هااا کاارا مانناد طارح
مدیران فردا یا انمامدادن آزمایتی پروژ ها در مقیاس کوچک دارد .شاید بتوان این مقوله را بختی
از مقولة انمامدادن ووایف و فتالیتهاا تخصصی در نظر گرفت اماا باهدلیا تامخیر زیااد آن بار
یادگیرا و تنوع آن بهطور جداگانه بررسی خواهد شد.
يادگيری از طريق درسها و عبرتهای نهفته بهواسطة شناسايي چالشها و ضعفهای سازمان

این مقوله به کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری متاکالت موجاود در بخاههااا مختلاف
سازمان که نیاز به حرکتی اصالحی را نتان میدهد ،اشار میکند .از آن جمله میتوان به ضتفها
و متکالت طرح طبقهبندا متاغ  ،متکالت موجود در برنامهرینا نیروا انسانی و غیار اشاار
کرد که باعث بهوجودآمدن نیرویی براا مرتفعکردن آنها شد است .این روش یادگیرا بهنادرت
در پیتینة تیقی وجود دارد .اما فراوانی آن در متن روایتها یاب مالحظه بود.
يادگيری از طريق دورههای تخصصي آموزش رسمي داخلي

مفاهیم تتکی دهندة این مقوله شام کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری حتور در دور هاا
آموزشی رسمی در بیرون و درون سازمان ،و بهر مندا از تورهاا تتالی و تورهاا یادگیرا که در
سازمان وجود دارد ،اسات .بخاه بنرگای از یاادگیرا در ساازمان از طارق غیررسامی صاورت
میگیرد ،اما یادگیرا از طری دور هاا آموزشی هموار در سازمان اهمیت و اولویت دارد.
يادگيری از طريق دورههای و آموزش رسمي خارجي

این مقوله دربردارندة مفاهیمی مانند کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری حتور در دور هااا
آموزشی خودروسازان برتر و دور هاا تخصصی در بیرون از کتور است .این روش یاادگیرا در
متن روایات فقب مخصوص مدیران و رؤسا بود ،اما بهدلی انتقال دانه اهمیت زیادا دارد.
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يادگيری از طريق سعي و خطا در طراحي و اجرای فرايندهای منابع انساني

مهمترین مفهوم موجود در این مقولة کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری بهکارگیرا آزمون و
خطا در انمامدادن کارها و ووایف تخصصی است.
يادگيری از طريق شرکت در جلسات تخصصي کاری

مقولة کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری جلسات کارا تخصصی به مفاهیمی مانند یاادگیرا
از طری جلسات کارا بینواحدا ،جلسات کارا با همکااران و جلساات طوفاان فکارا اشاار
میکند .علیرغم تنوع کم مفاهیم این مقوله ،فراوانی این مفاهیم در متن روایات بسایار زیااد باود
است.
يادگيری از طريق شناسايي و بهکارگيری مشاور ايراني

منظور از این مقوله کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری بهکارگیرا مؤسسات متاور ،متورت
با استادان دانتگا  ،تتام با دانتگا ها و اجراا پروژ هاا متترک با آنان ،و تتام و داشتن ارتبا
با مدرسان بیرون از سازمان است .بختی از این مفاهیم میتوانند باا یاادگیرا از طریا باازخورد
همپوشانی داشته باشند ،اما بهدلی تنوع این مفاهیم ،این مقوله بهطور ممنا شناسایی شد.
يادگيری از طريق شناسايي و بهکارگيری مشاور خارجي

این مقوله به کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری بهکارگیرا شرکتهااا متااورة خاارجی و
تماس با آنها براا دریافت اطالعات اشار میکند.
يادگيری از طريق مرشدی در دورههای تربيت مربي

این مقوله مربو به کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری انمامدادن فتالیتهااا تخصصای باه
کمکمربی و مربیگرا است .این مقوله فراوانی بسیار کمی دارد ،اما بهدلی وجاود ایان مقولاه در
پیتینة تیقی و شناختهشدن این روش بهعنوان یکی از مؤخرترین روشهاا یاادگیرا ایان مقولاه
بهطور ممنا بررسی خواهد شد.
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يادگيری از طريق مشاهدة رفتارها و فعاليتهای کاری ديگران

کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری بازدید از خودروسازان داخلی و خارجی ،یادگیرا ناشای
از متاهدة نیوة انمامدادن کار توسب دیگران یا متصدیان کار مفاهیم تتکی دهندة ایان مقولاهاناد.
البته بازدید از خودروسازان میتواند در مقولة آموزشهاا داخلی و خارجی نین دستهبنادا شاود،
اما در اینما منظور از بازدید از خودروسازان داخلی و خارجی متاهدة فرایندها و نیوة انماامدادن
کارها و فتالیتها است.
يادگيری از طريق مشاهدة فيلم و مستندات تصويری

این مقوله شام کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری متاهدة فیلمهاا تخصصی یا سیداهاا
تصویرا است.
يادگيری از طريق مطالعة گزارشها ،مجالت ،مقاالت و کتب تخصصي چاپي

یکی از مقوالت مهم در یادگیرا کارشناسان و مدیران منابع انسانی کسب دانه ،مهارت و بصیرت
از طری مطالتة کتب ،مقاالت ،هندبوکها ،گنارشها تخصصی ،پایاننامهها و نامههاا ادارا است.
مفاهیم یادشد تتکی دهندة مقولة یادگیرا از طری مطالتة گنارش ها ،مماالت ،مقااالت و کتاب
تخصصی چاپی بود و این مقوله یکی از یدیمیترین روشهاا یادگیرا میباشد.
يادگيری از طريق مطالعة مطالب و مقاالت تخصصي بهطور الکترونيکي يا در سايتهای اينترنتي

کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طریا باهکاارگیرا مطالاب منتترشاد در ساایتهاا ،مطالتاة
پاورپوینتها ،اسالیدهاا تخصصی و سایر فایا هااا در فرمات الکترونیکای ،بررسای و مطالتاة
سایتهاا دیگر خودروسازان مفاهیم تتکی دهندة این مقولهاند.
يادگيری از طريق مطالعه و تحليل موضوعات استراتژيک سازمان

این مقوله از یک طرر ،مبین منبتی جدیاد در یاادگیرا کارشناساان و مادیران مناابع انساانی در
شرکت ایرانخودرو یتنی منبع «چالهها و سیاستهاا ساازمان» اسات و از ساوا دیگار ،شاام
کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری مطالتة استراتژاهااا ساازمان ،مطالتاة شارح ممموریات
واحدها ،و مطالتة برنامهها و نمودار سازمانی در سطن شرکت و گرو است.
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يادگيری از طريق کار تيمي و جمعي در پروژههای کاری

مقولة یادشد شام کسب دانه ،مهارت و بصیرت از طری مفاهیمی مانناد انماامدادن وواایف و
فتالیتهاا تخصصی بهطور گروهی ،متارکت در کمیتهها ،شوراها و کارگرو ها است.
بحث و نتيجه
نتایج این پژوهه نتان میدهد کارشناسان و مدیران منابع انسانی در صنتت خودرو از چهار منباع
انمامدادن ووایف کارا ،انتتارات و آموزش ،تتامالت انساانی -اجتمااعی و منباع سیاساتهاا و
چالههاا سازمان براا یادگیرا بهر می برند .علیرغم اینکه شناسایی منابع یادگیرا کارشناساان
و مدیران در پیتینة تیقی به شک متخص و متماین انمام نگرفته بود ،در پژوهههاا پیتین سه
منبع اول بهنوعی مورد اشار یرار گرفته است .اما دربارة منبع چهارم یتنی سیاستها و چالههااا
سازمانی ،میتوان بیان کرد در پیتینة تیقی به آن توجهی نتد است .بهعبارت بهتر ،وجاه تمااین
منابع یادگیرا بهدست آمد در این پژوهه در مقایساه باا پاژوهههااا انماامگرفتاه در گذشاته
یادگیرا از منبع سیاستها و چالههاا سازمانی است.
در پژوهههاا انمامگرفته در زمینة روشها و منابع یادگیرا کارآفریناان (میمادا الیاسای و
آینهساز 920 ،؛ میمدا الیاسی و همکاران ) 92 ،سه منبع یادگیرا شناسایی شد بود .این منابع
عبارت اند از یادگیرا از منبع تتامالت انسانی -اجتماعی ،یادگیرا از منبع آماوزش و انتتاارات و
یادگیرا از منبع انمامدادن فتالیتهاا کارا.
همچنین ،با توجه به نتایج پژوهه داون ( ،) 220منابع یادگیرا عبارتاناد از تاممینکننادگان/
متتریان ،شرکت یبلی ،عتویت حرفهاا ،پدر ،آموزش دانتگاهی ،ریبا.
اگرچه میتوان منابع شناساییشد در این پژوهه را در سه دستة تتامالت انسانی -اجتمااعی،
آموزش و انتتارات و انمامدادن فتالیتهاا کارا طبقاهبنادا کارد ،شناساایی منباع یاادگیرا از
چالهها و سیاستهاا سازمانی بهعنوان وجه تماین این پژوهه متهود است.
دربارة روشهاا یادگیرا مدیران و کارشناسان مدیریت مناابع انساانی در صانتت خاودرو در
ممموع 99 ،روش شناسایی شد .در مقایسه با پژوهههاا انماامگرفتاه در گذشاته تناوع و تتادد
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روشهاا بهدست آمد در پژوهه ما بسیار جامعتر و سااختیافتاهتار اسات .درباارة روشهااا
یادگیرا مالک -مدیران نتاایج پاژوهه داون ( ) 220نتاان داد مالاک -مادیران از چهاار روش
بازخورد ،آزمایهکردن ،ستی و خطا ،و شناسایی فرصتها در امر یادگیرا بهر میبرند .همچنین،
در پژوهتی که دربارة روشهاا غیررسمی یادگیرا در مییب کار انماام گرفتاه اسات (
2008

& Berg

 ،)Chyung,روشهاا یادگیرا شناساییشد عبارت بودند از انتکاس از دانه یبلی و اعمال

یبلی ،صیبت چهر بهچهر  ،ایمی  ،ستی و خطا ،جستوجوا وب ،خواندن ممالت و روزنامهها،
متاهد  ،طرح پرسه و تاالرهاا گفتوگو .
در مقایسه با این پژوهه که در سال  9000انمام گرفته اسات ،نتاایج نتاان مایدهاد درباارة
روشهاا یادگیرا در مییب کار ،پژوهه حاضر از جامتیت و تناوع خاوبی در نتاایج برخاوردار
است .وجه تماین این پژوهه در این بخه یتنی جامتیت روشهاا یاادگیرا شناسااییشاد در
این پژوهه ،میتواند بهدلی بررسی دیی متون مصاحبهها ،بررسی کام پیتینة تیقیا و طراحای
سیستماتیک و روشمند پرسههاا مصاحبه باشد.
پيشنهادها
براساس یافتههاا پژوهه ،پیتنهادهاا زیر براا پژوهههاا آتی و برناماههااا اجرایای توصایه
میشود:
 این پژوهه با رویکرد کیفی انمام گرفته است ،پیتنهاد میشاود پاژوهههااا متاابه باارویکرد کمی یا آمیخته در سایر صنایع یا جامتهها و نمونههاا آمارا همگن و غیارهمگن
انمام گیرد.
 با توجه به تمخیر اجتنابناپذیر ویژگی شخصیتی و مییطی از جمله میایب کسابوکاار بارروشهاا یادگیرا ،پیتنهاد میشود پژوهه در زمینة تمخیر مؤلفههاا فردا و مییطای بار
1. Forum
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یادگیرا کارشناسان و مدیران منابع انسانی با درنظرگرفتن ویژگی تقویتکنندگی و ویژگای
بازدارندگی به تفکیک انمام گیرد.
 از جنبة اجرایی -کاربردا برگنارا دورة آموزشی «منابع و روشهاا یادگیرا کارشناساانو مدیران منابع انسانی» براا متولیان فتالیتهاا منابع انسانی توصیه میشود.
 از جنبة اجرایای -کااربردا توصایه مایشاود شایساتگی «یاادگیرا از عما و تتاامالتاجتماعی» در نظام ارزیابی رفتارها و عملکرد متولیان منابع انسانی صنتت خودرو پیهبینای
شود.
 از جنبة اجرایی – کاربردا توصیه میشود جلسات و نتساتهااا «تباادل یاادگیراهاااحاص از عم و تتامالت اجتماعی» توسب مدیران و متولیان توانمندتر براا کارشناساان و
مدیران تاز کار طراحی و برگنار شود.
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