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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮاي ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه
ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ از اﯾﻦرو اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد:
اﻫﺪاف ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ و داﻧﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران وﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺒﺎدل آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﮐﺴﺐ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺎزه ﻋﻠﻤﯽ
 ﻣﺸﺎرﮐﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻتﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا
 ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه /ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ارﺳﺎل ﯾﺎ در ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺮﯾﻪاي ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي درج در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
 ﺗﺄﯾﯿﺪ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ -ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ

»راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎپ در ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ«

رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﯾﺮ در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ارﺳﺎل
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺿﺮورﯾﺴﺖ.
§

ﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ )ﮐﺎﻣ ً
ﻣﻮارد ﺳﺘﺎرهدار و اﻟﺰاﻣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ( درج ﮔﺮدد.

§

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ورد و ﭘﯽ دي اف( ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺎﻣﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

§

ارﺳﺎل ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﯾﻞ  jpgو ﺑﺎرﮔﺬاري در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ.

-1ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
ﻣﺠﻠﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻼت ﯾﺎ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

 -2روش ﺗﺪوﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Wordدر ﺳﺎﯾﺰ ! A4ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ) Width:21و  (Height: 29.7ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ
ﺣﺎﺷﯿﻪاي  5,35ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ و  4از راﺳﺖ و ﭼﭗ ،ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  B Nazaninو اﻧﺪازه ﺣﺮوف
 12و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﺮ  1ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم اﺻﻮل ﻧﮕﺎرﺷﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﺪون اﺷﺘﺒﺎه و
ﺧﻂﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه؛ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت آن از  25ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﺟﺰاي زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

 -2-1ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان
ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ﺑﯽﻧﺎزﻧﯿﻦ و
ﺳﺎﯾﺰ  10و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  1ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 -2-2ﭼﮑﯿﺪه
ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  250ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪف ،روش ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺎﺷﺪ.
 -2-3واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  5واژه ﮐﻠﯿﺪي ،درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در اﻧﺘﻬﺎي ﭼﮑﯿﺪه اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 -2-4ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻣﺮور ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي آنﻫﺎ ﻫﺪف
ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
 -2-5روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﯿﻮه اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮح آﻣﺎري و روشﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد.
 -2-6ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده و از ﺟﺪول ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ،ﻧﻤﻮدار و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 -2-7ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه و
درﺑﺎره آنﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﻻزم را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -2-8ﻣﻨﺎﺑﻊ

§

راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺎﺑﻊ درون ﻣﺘﻨﯽ

ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻻزم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﺮ ﮐﺠﺎي ﻻزم
ﻣﺘﻦ ،ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈ ﺮ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ آورده ﺷﻮد .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
EndNoteدر ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﯾﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ Vancouverرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

§

راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺘﻦ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ  Times New Romanو اﻧﺪازه  10ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ )ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ را ﻧﯿﺰ از ﻗﺴﻤﺖ ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ .رﻓﺮﻧﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﻠﯽ وﻧﮑﻮور درج ﻣﯽﮔﺮدد(.
1- Lancaster S, Milia LD, Cameron R. Supervisor Behaviors that
Facilitate Training Transfer. Journal of Workplace Learning.
2013; 25(1): 6-22.
2- Abtahi H. Training and Development of Human Capitals. 2004.
Tehran: Pooyand Publication.
3- Paul S, Stein F, Ottenbacher K.J, Liu Y. The Role of Training
on Research Productivity among Managers. Training Journal.
2010; 9(1): 24-40.

§

راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ:

 -1ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Wordدر ﺳﺎﯾﺰ ! A4ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ) Width:21و  (Height: 29.7ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ
ﺣﺎﺷﯿﻪاي  5,35ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ و  4از راﺳﺖ و ﭼﭗ ،ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  B Nazaninو اﻧﺪازه
ﺣﺮوف  12و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﺮ  1ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم اﺻﻮل ﻧﮕﺎرﺷﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﺪون
اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻂﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه؛ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت آن از  25ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

 -2ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ﺑﯽﻧﺎزﻧﯿﻦ ) (B Nazaninﺑﺼﻮرت ﺑﻮﻟﺪ ) (Boldو ﺳﺎﯾﺰ 12
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 -3اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﭘﺎراﮔﺮاف در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داراي ﺗﻮ رﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4ﻣﻌﺎدلﻫﺎي ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺎﻣﯽ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺷﻮﻧﺪ .ارﺟﺎﻋﺎت زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ
ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ  Times New Romanو اﻧﺪازه  8ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﺣﺮف اول ﺑﺼﻮرت ﺑﺰرگ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺪد ،ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺪد و ارﺟﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -5رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻧﮕﺎرش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل:
·

ﻣﯽ ﮔﺮدد

û

ﻣﯽﮔﺮدد ü

·

ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي û

ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ü

·

ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ û

ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ü

·

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ

·

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ û

û

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

ü

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ü

 -6در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪاول ،ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎ ،اﺷﮑﺎل و ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ:
 اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪاول ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎره وﻋﻨﻮان ﺟﺪاولﻫﺎ در ﺑﺎﻻ و ﻣﻨﺒﻊ آنﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ذﮐﺮ ﮔﺮدد )ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺪاول و اﺷﮑﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﻓﺮﻧﺲ
داده ﺷﻮﻧﺪ(.
 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪاول و ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﯾﻞ ورد ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﺑﯽﻧﺎزﻧﯿﻦ )ﺑﺮاي ﻣﻮاردﻓﺎرﺳﯽ( و  Times New Romanﺑﺮاي ﻣﻮارد ﻻﺗﯿﻦ و ﺑﺎ اﻧﺪازه  10ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺟﺪول ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻋﻨﻮان و واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎم ارﻗﺎم ﺟﺪولداراي واﺣﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان واﺣﺪ را در ﻋﻨﻮان ﺟﺪول در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮد.
 ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻨﻮان و ﻣﺘﻦ ﺟﺪول ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي آﻣﺎري ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﺪول ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺶ از دو ﺟﺪول آورده ﺷﻮد.
 ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎره،ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﺿﺢ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺎ و داراي ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ .ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﯾﺎ
ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪهاﻧﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 ﺟﺪاول ،ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﻋﮑﺲﻫﺎ در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻣﻌﻤﻮل ﺗﺎﯾﭗ ﮔﺮدد.
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ،ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽﮐﻠﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن )داﻧﺸﺠﻮ ،اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور( اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﻢ از ﺟﺪاول ،اﻋﺪاد و ارﻗﺎم و ...ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ« در اﻧﺘﺨﺎب ،وﯾﺮاﯾﺶ و
ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ آزاد اﺳﺖ.
*** ﻣﺠﻠﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻖ رد ،ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ وﯾﺮاﺳﺘﺎري ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد و از اﻋﺎده ﻣﻘﺎﻻت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
*** ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻻت از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ آدرس  www.istd.saminatech.irاﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
*** از زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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چکیده
پژوهش حاضر باهدف شناسایی ابعاد و مؤلفههای شایستگیهای دستیاران آموزشی در محیط یادگیری الکترونیکی
انجام شده است .روش پژوهش از نظر هدف کاربری و از منظر گردآوری اطالعات ازنوع کیفی -اکتشافی است .جامعه آماری
پژوهش ،دستیاران متخصص و باتجربه در محیط یادگیری الکترونیکی بوده است .برای نیل به هدف پژوهش ادبیات ،مبانی
نظری و تجربی تحقیق مطالعه شد .هم چنین با استفاده از روش مصاحبه اکتشافی نیمه ساختار یافته با  22نفر از
متخصصین در زمینهی موضوع ،به صورت هدفمند ،اطالعات گردآوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .بر اساس نتایج پژوهش ،مدل شایستگیهای دستیاران در چهار بعد :شایستگیهای تخصصی  -حرفهای
(آموزشی ،پژ وهشی ،دانش موضوعی ،مدیریت کالس) شایستگیهای میان فردی ارتباطی -اجتماعی (فعالیت تیمی و
تعاملی) ،شایستگی های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات (تفکر فناوری اطالعات و ارتباطات ،دانش فناوری اطالعات و
ارتباطات ،مهارت فناوری اطالعات و ارتباطات) و شایستگیهای عمومی و فردی (ادراکی ،خالقیت و نوآوری ،اخالق و
رفتاری) شناسایی و طراحی شد.
واژههای کلیدی :دستیار آموزشی ،آموزش عالی ،فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی ،شایستگی ،پژوهش کیفی.
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 -1مقدمه
ورود فناوری های اطالعات و ارتباطات ،افزایش دسترسی به کامپیوتر در آموزش عالی و مواجهشدن
دانشگاهها با چالشهایی مانند افزایش تقاضا برای آموزش ،نیاز به فعالیتهای اقتصادی با هدف تهیة
منابع جدید و کاربرد فناوری اطالعات برای ارائة خدمات آموزش در بازار جهانی ،سبب شده است که
دانشگاهها دربارة نقشهای سنتی خود تجدیدنظر کرده و ساختارهای سازمانی جدید را ایجاد کنند ()1
نتیجة این تغییر ساختار خلق مدل جدیدی از نظام یاددهی-یادگیری تحت عنوان آموزش الکترونیکی
شده است .این شیوه از آموزش ،ابزار مهمی در آموزش عالی عصر دیجیتال محسوب شده و سبب ایجاد
محیط یادگیری مبتنی بر یادگیرنده ،انعطافپذیری در روشهای یادگیری ( )2و معرفی تغییرات فرایند
تدریس-یادگیری در نظام آموزش عالی شده است ( .)3در واقع طی سالهای اخیر آموزش عالی از
طریق یکپارچگی اینترنت و فناوری های مبتنی بر وب به عنوان بخشی از تجارب یادگیری دانشجویان با
تغییرات سریعی مواجه شده است ( )4لذا کیفیت طراحی و ارائة اینگونه آموزشها مانند آموزش
حضوری به دروندادهای متعددی از قبیل مدرس ،یادگیرنده ،ابزارهای فناورانه و طراحی آموزش ،نظام
منابع مالی ،سیاستهای آموزشی و نظایر آن بستگی دارد ( )5که از میان عوامل برشمرده ،مدرسان ()6
و دستیاران آموزشی این دورهها دارای اهمیت ویژهای هستند  .به عبارتی دیگر ،دورههای الکترونیکی
نیازمند مدرسانی است که برای آماده شدن و برگزاری دوره ،توجه دقیق و زمان بیشتری را صرف
نمایند .از سوی دیگر بررسی تحقیقات انجام شده نشان میدهد که نرخ موفقیت بسیاری از دورههای
یادگیری الکترونیکی بسیار پایین است و بسیاری از فراگیران پس از چند هفته مطالعه ،عالقمندی و
اشتیاق خود را برای حضور در دوره را از دست میدهند ( )7و دورههای یادگیری الکترونیکی با مسائلی
مانند دسترسی ،محتوا ،کیفیت یادگیری ،اعتبار دوره ،مسائل مربوط به تعلیم و تربیت ،مشارکت ضعیف
فراگیران روبه رو است .محققان پیشنهاداتی محتلفی برای حل چالشهای دورههای مذکور و بهبود
کیفیت آن ارائه نمودهاند ( )8اما به نظر میرسد علیرغم اهمیت تمامی عوامل نظام یادگیری
الکترونیکی مدرسان و به ویژه دستیاران آموزشی نقش پررنگ تری در ارتقای کیفیت این نوع
آموزشها دارند ( .)9دستیاران آموزشی به دانشحویان برجسته دوره دکتری ،کارشناسی ارشد و در
موارد خاص دانشجویان دکتری اطالق می شود که در تدریس دروس نظری و عملی زیر نظر استاد
همکاری مینمایند و نقش مهمی در تسهیل فرایند یاددهی-یادگیری ایفا مینمایند .به عبارتی
دیگربکارگیری دستیاران آموزشی در فرایند یادگیری سبب میشود  ،نگرانی مدرسان را به طور مستقیم
کاهش و همچنین در بلندمدت در تعامل و برقراری ارتباط با فراگیران و به تبع آن افزایش
دستاوردهای یادگیری دانشجویان در دورههای یادگیری الکترونیکی مفید باشد .دستیاران آموزشی
میتوانند دانشجویان را به بحثهای گروهی همزمان و غیر همزمان ،اتاقهایی گفتگو و کنفرانسهای
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برخط تشویق کنندو با برقراری روابط و بسط گفت و گو میان یادگیرندگان ،آنها را به تعامل و
مشارکت بیشتر ترغیب و در مواقع الزم از نظرات منطقی و صحیح پشتیبانی نمایند ( .)10نتایج
بررسیها نشان میدهد اهمیت نقش دستیار به عنوان تسهیل گر فرایند یاددهی  -یادگیری دردهههای
گذشته مورد توجه ویژه برنامهریزان آموزشی نیز قرار گرفته است و برنامه بهکارگیری دستیار آموزشی
در دانشگاه و به خصوص محیط یادگیری الکترونیکی ،به عنوان کمک به یادگیری فراگیران ،در جهت
مسیری برای بهبود و افزایش اثربخشی یادگیری در دانشگاههای بین المللی اجرا میشود ( .)11،12اما
علی رغم تمام این توجهات تاکنونی پژوهش جامعی در خصوص شناسایی شایستگیهای مورد نیاز
دستیاران آموزشی در بستر الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی انجام نشده است و این در حالی
است کهعدم توجه به شایستگیهای مورد نیاز آنها سبب ایجاد چالشهای خواهد شد ،لذا هدف اصلی
تحقیق حاضرشناسایی شایستگیهای مورد نیاز دستیاران آموزشی در بستر الکترونیکی میباشد.
مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

اشتغال دانشجویان تحصیالت تکمیلی به صورت نیمهوقت برای کمک به آموزش و تحصیل در
مقطع کارشناسی در دانشگاهها در حال افزایش است .مؤسسات آموزش عالی در انگلستان 1به طور
فزایندهای از دانشجویان فارغالتحصیل برای کمک به آموزش دانشجویان کارشناسی استفاده میکنند و
در دانشگاههای آمریکای شمالی (که بیش ترین تحقیقات در آن انجام گرفته است) از فارغالتحصیالن
تحصیالت تکمیلی به عنوان دستیاران آموزشی ،به ویژه در مقطع کارشناسی استفاده میکنند .اما
علیرغم تمام این تالش ها بسیاری از مؤسسات آموزش عالی با چالشهایی در مورد چگونگی
بهکارگیری ،صالحیتها و شایستگیهای دستیاران آموزشی در محیط آموزشی و بهره مندی از آنها
مواجه هستند .به طور مثال :پس از مطرحشدن زمینه بهکارگیری دستیار آموزشی در دانشگاههای
انگلستان ،مدیران ،سیاستگذاران و برنامهریزان جهت کاربرد و یادگیری از تجربه دانشگاههای آمریکای
شمالی تحقیقات و بررسیهای زیادی انجام دادند .در این خصوص دانشگاههای انگلستان برخی از دالیل
مهم از تجربه آمریکای شمالی را در انتخاب ،صالحیتهای الزم ،آماده سازی ،آموزش ،نظارت ،مشاوره
دستیاران آموزشی مورد بررسی قراردادند .عالوه بر آن ،تجاربی را که مربوط به مسائل عملی و اجرایی
(از جمله ارتباطات و مدیریت تعارض) ،مسائل آموزشی (مانند شیوه های انتقال مفاهیم) ،مسائل شخصی
(از جمله :مسائل مربوط به هویت ،خود ارزشی و مسائل مربوط به توسعه حرفهای و هم چنین موارد
ابهام و نامشخص در نقش دستیار را مورد بررسی و ارزیابی قراردادند .دستیار آموزشی در آمریکای
شمالی ،یک موقعیت رسمی شناختهشده در نظام آموزش عالی است .فرایند انتخاب میبایست عادالنه،

. HEIs
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شفاف و سازگار باشد و نتیجه بهره مندی از دستیاران در فرایند یاددهی -یادگیری میتواند به طور
جدی در معرض اثربخشی یادگیری دانشجویان قرار گیرد .معیارهای مهم انتخاب که اغلب با کارایی
مرتبط هستند ،معموالً شامل دانش موضوعی مناسب و جنبههای دانشگاهی دانشجویان آموزشهای
قبلی ،تجربه تدریس و ضوابط استفاده از زبان انگلیسی برای غیر انگلیسیزبانان نیز از مواردی است که
نسبت به آن تاکید میشود .عالوه بر آن دستیاران آموزشی موثر ،می توانند مسائل مربوط به نگرانیهای
فراگیران را نیز مدیریت کنند .هم چنین مواردی مانند توانایی مقابله با استرس ،تعیین اهداف
واقعبینانه ،اولویتها ،توضیح انتظارات ،برنامهها و فعالیتها در فضای کالس درس و مباحثات (به ویژه
برای فراگیران ورودی جدید) ،نحوه انجام بحثها و گفتگوهای کالسی به صورت دانش افزایی فردی و
گروهی ،چگونگی پیشرفت مهارتهای خود راهبری و استقالل فراگیران و هم چنین نحوه اندازهگیری و
ارزیابی پیشرفت دانشجویان ( .)13نتایج بررسی پیشینهی تحقیقات مرتبط نشان میدهد در خصوص
اهمیت نقش دستیاران و شایستگیها آن ها در داخل و خارج از ایران تحقیقات اندکی انجامشده است
که در ادامه به برخی از مهمترین و مرتبط ترین آنها پرداخته خواهد شد .به طور مثال بومن)2013(1
و میداوز )2015(2اظهار میدارند که در دانشگاههای مدرن از دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی
انتظار می رود که به عنوان دستیار آموزشی و یا پژوهشی انجام وظیفه کنند و این عالوه بر کسب
مهارت آموزش و پژوهش از نظر اقتصادی نیز برای آنان مقرون به صرفه است و برنامههای آموزشی
دستیاران به عنوان یک رویکرد موثر برای توسعه مهارتهای ایشان است .این پژوهشگران در تحقیقات
خود سه نتیجه یادگیری برای دستیاران را شناسایی کردند:
• بهبود خود کارآمدی 3مدرسان
•

تاکید بر آموزشهای یادگیرنده محور

•

کاهش اضطراب ()14،15

استاتون دارلینگ )1989( 4مطرح کردند که اجتماعی شدن اولیه دستیاران حیاتی و مهم
است ،زیرا مهارتها ،رفتار و نگرشهای توسعهیافته یک دستیار تأثیر زیادی بر توسعه آینده یک
دانشگاه دارد ( .)16میلر و همکاران )2001( 5اظهار میدارند که دستیاران میتوانند یک جامعه
آموزشی موثر ایجاد کنند .این جامعه آموزشی می تواند موجب تغییر در فرهنگ آموزش و در
نتیجه باعث افزایش رضایت دانشجویان و اساتید گردد (.)17
1
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هاردی و همکاران )2012( 1اظهار میدارند که دستیاران آموزشی به فرصتهای توسعه حرفهای
موثر و مناسبی نیاز دارند که اصول معناداری را ارائه دهند و هم چنین ابزارهای استراتژیک مفیدی
برای آموزش آنها باشند .در این پژوهش محقق ،برداشتهای دستیاران را در رابطه با ماهیت ،محتوا و
مشخصات طراحی آموزش و توسعه برای تدریس در دانشگاه را مطرح میکند .جامعه آماری پژوهش
متشکل از  210دستیار آموزشی در دانشگاه تحقیقاتی آمریکا بود .در این پژوهش دستیاران برداشتان را
از طیفی از عناصر طراحی جلسات و فعالیتهای آموزشی گزارش کردند .دستیاران آموزشی دریافتند
که آموزش به یادگیری و توسعهشان کمک کرده و مهارتها و راهبُردهای مفید را برای تدریسشان
ترویج میدهد .جلسات استراتژیک متمرکزتر ،امتیاز باالتری نسبت به جلسات عمومیتر داشتند ،اگرچه
که جلسات استراتژیک بر مبنای جلسات بنیادی تر قرار گرفتند .ویژگیهای طراحی دوره که دستیاران
آموزشی آن را گزارش کردند و کمک بیشتری به توسعهشان میکرد ،عبارت بودند از :مهارت سخنرانی،
طراحی ساختاری رویدادها ،کیفیت مطالب و پشتیبانی .هشتاد درصد دستیاران آموزشی گزارش کردند
که قصدشان کمک به یادگیری درباره نظریه و تمرین آموزش بود ( .)18به اعتقاد لوینسون)2006(2
مدرس الکترونیکی به مهارتهایی نیاز دارد که این مهارتها شامل سه دسته از مهارتهای؛ فنی،
تربیتی و ارتباطی است .وی وظایف مربوط به دستیاران آموزشی را به شرح زیر بیان میکند:
•

ارائه اطالعات روشن درباره تکالیف؛

•

ارائه اطالعات جامع درباره محتوا و موضوع یادگیری؛

•
•

مباحثه با یادگیرندگان درباره موضوعات پیچیده؛
مذاکره و تصمیمگیری؛

•

نظارت بر پروژهها و تکالیف؛

•

کمک به حل تعارضها در بحث؛

• شرکت در تاالر گفت و گو؛
• ارائه بازخورد شفاهی و کتبی به یادگیرندگان (.)19
نتایج پژوهش ویدرت )2016(3بیانگر این است که دستیاران در خود اظهاری مسئولیتها ،وظایف و
مزایای خود را مطرح کردند که کسب تجربه دستیار بودن به عنوان مربی ،همراهی دانشجویان و
هماهنگی فعالیتها با اساتید برای آنها ارزشمند و بیشترین رضایت را داشتند (.)20
بابر )2017(1هم چنین مطرح کردند بیشترین مسئولیت نسبت به مسئولیتهای دیگر آنها کمک
معنوی به فراگیران است .در این پژوهش دستیاران نقش خود را به صورت مجزا در دو بخش مزایای
1
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فردی و تعهدات اجتماعی معرفی کردند ( .)21بومن )2013(2در پژوهش خود به این نتیجه دست
یافتند که برنامههای آموزشی دستیاران به مسئولیتهای فعلی و آینده آموزشی آنها کمک میکند
بنابراین این برنامه باید به صورت مستمر مورد ارزیابی قرا گیرد و اثربخشی آنها بررسی گردد .در این
پژوهش اثربخشی یک کارگاه آموزشی برای دستیاران با سطوح مختلف تجربه و فرهنگهای متفاوت
مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در طول دورهی آموزش ،خود کارآمدی و رفتارهای
آموزشی مؤثر شرکتکنندگان به طور معنیداری افزایش یافته است .اگرچه شرکتکنندگان از
برنامههای آموزشی ویژه دستیاران بهرهمند شدند عالوه بر آن نیاز به فرصتها توسعه آموزش برای
دستیاران وجود دارد ( )14یافتههای پژوهش فیلز و گرانگ )2013(3نشان داد که دانشجویان در
اظهارات خود دستیاران را به عنوان افرادی معرفی کردند که کمککننده و تقویتکننده فعالیتهای
آن ها هستند ،عالوه بر آن به عنوان مربیانی که همیشه در دسترس هستند و نقش موثری در فرایند
یاددهی-یادگیری دارند .آنها اظهار میدارند که رابطه معناداری بین ویژگیهای حرفهای و رفتاری
دستیاران با سه متغیر اصلی پژوهش (کمک -فهم-دسترسی) وجود دارد .در نهایت پژوهشگران
پیشنهاد و توصیه طراحی و برنامهریزی آموزشی حرفهای را برای دستیاران آموزشی مطرح کردند (.)22
ریوس )2016(4در پژوهش خود عنوان کردند که دستیاران آموزشی نقش مهمی در مأموریت آموزشی
دانشگاهها (به ویژه در دورههای مقدماتی دارند) اما کمبود دادههای تجربی در مورد چگونگی آماده
سازی برای نقشهای تدریس آنها وجود داردآنها در این پژوهش چارچوبی را برای برنامهریزی توسعه
حرفهای دستیاران 5با سه متغیر اصلی زمینه ،6متغیر تعدیلکننده 7و متغیر نتایج و پیامد 8طراحی
کردند .متغیرهای نتایج و پیامد فراتر از رضایت دستیاران است و مربوط به تغییرات شناختی دستیاران
در نگرش ،دانش و مهارت آنها در برنامه توسعه حرفهای است ( .)23کیستون و همکاران)2016(9
معتقدند که بسیاری از اعضای هیئتعلمی با دستیاران در کالس های درس به صورت مشترک کار
میکند .در این همکاری می بایست مشارکت موثری صورت گیرد و تعریف مشخصی از مسئولیت هم
استاد و هم دستیار وجود داشته باشد .در واقع فرایند یاددهی -یادگیری به صورت تیمی بین سه عضو
استاد -دستیار و با محوریت فراگیران صورت گیرد .این مقاله دستورالعملهایی را برای دستیاران
1
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آموزشی باهدف یادگیری تیمی در کالس درس و با کاربرد پنج اصل ارائه میدهد .این پنج اصل
عبارتاند از -1 :افزایش تعامل چهره به چهره  -2وابستگی متقابل مثبت  -3پاسخگویی فردی و گروهی
 -4مهارتهای کار تیمی  -5تحلیل و پردازش گروه ( .)24سوهانی و فرنچ )2013( 1در پژوهش خود با
عنوان نیازسنجی آموزشی دستیاران به نتایج زیردست یافتند آن ها مطرح کردند :دستیاران آموزشی
مهندسی معموالً "شناخت و دانش کمی نسبت به دستیاران سایر رشتهها با برنامههای آموزشی و تعلیم
و تربیت دارند .هدف این مقاله طراحی و مدیریت یک دوره جهت توسعه حرفهای دستیاران آموزشی در
رابطه با اهداف و مسئولیتهای آموزشیشان است .این پژوهش  24مؤلفه نیازهای حرفهای دستیاران را
با  4عامل از طریق تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی کرد .این  4عامل عبارتاند از -1 :برقراری
ارتباطات شفاف و روشن -2م دیریت دانشجویان  -3بازخورد به موقع و ارزیابی  -4دانش و مدیریت
دوره ،هم چنین نتایج تحقیق نشان داد انگیزههای درونی همبستگی مثبت و معناداری با این چهار
عامل دارد( .)12بارلی 2و همکاران ( )2015دریافتند حضور دانشجویان در محیط یادگیری الکترونیکی
با توجه به اینکه تعامل چهره به چهره کمتری با یکدیگر و اساتید خوددارند به حمایت آموزشی
بیشتری نیاز دارد تا بتوانند به طور موثرتری نتایج یادگیری را درک کنند .با توجه به اینکه در
محیطهای یادگیری دیجیتال حجم کاری افزایش مییابد تیم آموزش مجبور به بازبینی راههای
مدیریت مدرسان و فراگیران شدند .استفاده از دستیاران آموزشی با مهارتهای ویژه فناوری اطالعات و
ارتباطات در یادگیری آنالین به خصوص مهارتهای مدیریت زمان ،مهارتهای نوشتاری و مهارتهای
برقراری ارتباط در فضای دیجیتال میتواند منجر به افزایش یادگیری فراگیران شود .اگرچه فراگیران
هم چنان با مدرسان خود تعامل دارند اما زمان بیشتری به کمک مدرسان جهت ارتباط و تعامل به
دانشجویان اختصاص داده میشود ( .)25با توجه به موارد مطرحشده میتوان گفت شناسایی صالحیت -
ها و توسعه حرفهای دستیاران آموزشی تأثیر به سزایی در اثربخشی آموزشهای الکترونیکی دارد .با
توجه به اهمیت موضوع و هم چنین ایفای درست نقش دستیاران در محیط یادگیری ،میبایست
دستیاران آموزشی شایستگیهایی را کسب و مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نسبت به
بهبود و توسعه آنها برنامهریزی کنند .با توجه به موارد مطرحشده میتوان گفت پژوهش حاضر باهدف
شناسایی شایستگی های کلیدی دستیاران آموزشی در محیط یادگیری الکترونیکی و ارائهای
پیشنهادهایی در خصوص توسعه و بهبود آن انجام شده است .در این خصوص ابتدا مطالعات
کتابخانهای ،بررسی منابع مرتبط مانند سایت تحلیل مشاغل ( )ONETجهت استخراج اطالعات
صورت گرفت در مرحله بعدی مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و مطلعین کلیدی شامل دستیاران

. Sohoni & French
. Bourelle

1
2
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و اساتید دانشگاهی صورت گرفت .بر این اساس در پژوهش حاضر به منظور تحقق اهداف ذیل صورت
پذیرفت.
 .1شناسایی مؤلفههای مرتبط با شایستگیهای کلیدی دستیاران آموزشی در بستر الکترونیکی
 .2طراحی الگوی شایستگیهای دستیاران آموزشی در بستر یادگیری الکترونیکی.

 -2روش پژوهش
تحقیق کیفی حاضر با تکنیک مصاحب ه نیمه ساختار یافته و با رویکردی اکتشافی انجام پذیرفت.
بدین صورت که جهت شناسایی مفاهیم و مؤلفههای شایستگی های دستیاران آموزشی در بستر
الکترونیکی از مصاحبه های نیم ساختار یافته با خبرگان و متخصصان در این موضوع استفاده شد.
مصاحبه نیمه ساختار یافته بدین دلیل انتخاب شد که در این تکنیک ،عالوه بر اینکه امکان تبادل
نظرات و تفکرات وجود دارد ،میتوان بحث دربارهی موضوع را در جهت دستیابی به اهداف پژوهش
هدایت نمود  .همچنین در طول فرایند مصاحبه امکان مشاهده احساسات و رسیدن به باورها و
اعتقادات مصاحبه شونده درباره موضوع پژوهش نیز وجود دارد .جامعه پژوهش حاضر شامل؛ دستیاران
آموزشی در محیط یادگیری الکترونیکی در شهر تهران بودند .روش نمونهگیری در این تحقیق به
صورت هدفمند بوده است .در پژوهش حاضر در مصاحبهی شماره  ،18مشخص گردید که یافتهها تکرار
میشوند و جهت اطمینان بیشتر  4مصاحبه دیگر هم انجام شد .جزئیات تعداد نمونه و دالیل انتخاب
آنها در جدول شماره ( )1آمده است.
به منظور انجام مصاحبه ،محققان با الهام از ادبیات و مبانی نظری موضوع پژوهش به انتخاب چند
محور برای مصاحبه و دریافت نظرات متخصصان پرداخته و این محورها در قالب موضوعات کلی تر
(مهمترین شایستگیهای دستیاران آموزشی در بستر الکترونیکی ) تنظیم و با مصاحبه شوندگان در
میان گذاشته شد .مدت زمان مصاحبههای انجامشده بین  40تا  80دقیقه و اکثر مصاحبهها با کسب
اجازه از افراد ضبط و سپس فایلهای صوتی در قالب فرمهای ثبت نتایج ثبت گردید .گردآوری اطالعات
تا زمانی ادامه یافت که فرایند تجزیه ،تحلیل و اکتشاف به اشباع نظری رسید .برای تجزیه و تحلیل
داده ها با توجه به ماهیت کیفی اطالعاتی که از مصاحبه به دست آمده و استخراج مفاهیم مشابه در
آنها از روش کدگذاری دادههای کیفی و با در نظر گرفتن مراحل ذیل انجام گرفت -1:مرور دادهها-2 ،
تدوین راهنمای کدگذاری -3 ،سازماندهی دادهها -4 ،طبقهبندی دادهها -5 ،کدگذاری باز-6 ،
کدگذاری محوری -7 ،تدوین گزارش نهایی و در نهایت و  -8تحلیل دادههای کیفی.
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 -3یافتههای پژوهش
محقق برای دستیابی به اطالعات در خصوص شایستگیهای دستیاران آموزشی در بستر الکترونیکی
با مطلعان کلیدی که تماس نظری و عملی ممتدی با مسئله پژوهش داشتند ،مصاحبه نموده و تجارب
و نگرشهای آنها را در این خصوص جویا شد .در خصوص تحلیل مرحلهای یافتهها باید گفت که ابتدا
تالش شد تا کدهای باز استخراج شوند و در مرحلهی بعدی آن مفاهیم در قالب مقولههای بزرگتری
قرار گرفتند .بعد از این مرحله سعی شد که مفاهیم شناساییشده نیز در قالب دستههای بزرگ مفهومی
طبقهبندی گردند که جزئیات این دو مرحله در جداول شماره  2و  3نشان داده شده است .همانگونه
که در جدول شماره ( )1نشان میدهد ،صاحبنظران در مصاحبههای  22به طیف نسبت ًا وسیعی از
شایستگی های دستیاران آموزشی در بستر الکترونیکی اشارهکردهاند .به منظور جمعبندی و شناسایی
مؤلفههای اصلی ،کدها (مفاهیم) شناساییشده در جدول شماره  2به صورت خالصه ارائهشده و در
مرحله بعد مؤلفههای اصلی شناسایی میگردد.
جدول شماره  :1مفاهیم استخراجشده از مصاحبه با خبرگان
کد

مفاهیم (کدها) شناسایی شده

مصاحبه

داشتن چشمانداز مناسب برای آینده فردی و سازمانی ،برقراری روابط اجتماعی و تعامالت گروهی ،باور یادگیری الکترونیکی ،اشراف کامل
به موضوع و محتوای دروس اشراف کامل  ،پاسخگویی به سئواالت دانشجویان ،ایجاد بحث های تکمیلی در تاالر گفتمان ،رفع ابهامات
م1

م2

م3

دانشجویان ،شناخت و پذیرش محیط یادگیری الکترونیکی ،جدیت در کار در کنار انعطاف در مواقع الزم ،تذکر مداوم به دانشجو ،مبنی
بر اینکه عدم مشارکت وی ب ه مرور باعث بروز و تشدید مشکل می گردد ،توانایی برقراری روابط مؤثر و مناسب با دانشجویان ،توانایی برنامه
ریزی و هدفمندی.
برقراری روابط اجتماعی و تعامالت بین افراد ،تدریس ،تقویت  ،ریسکپذیری و حمایت از کارهای تیمی ،ارزش تلقی شدن ،جستوجوی
دانش و مشارکتپذیری ،انگیزش درونی و بیرونی ،صرف وقت برای پژوهش و مطالعه ،آشنایی و توانایی کار کردن با پرتال دانشگاه،
توانایی ایجاد فضای آرام و مناسبی برای یادگیری و کاهش استرس دانشجو در طول تحصیل ،ایجاد فضای تعاملی در فضای الکترونیکی،
آشنایی و ارتباط با فضای یادگیری الکترونیکی.
توسعه شخصی و ارتقا ،آگاهی از مباحث تخصصی رشته ،تعامالت بین افراد ،تقویت ارتباطات غیررسمی ،تسلط فرد بر روشهای تحقیق ،
پاسخگویی به دانشجو در خصوص مشکالت درسی ،بازخورد به هنگام از طریق ابزارهای الکترونیکی ،مهارت کار در فضای وب و فناوری
اطالعات ،تالش دستیاران با همراهی تیم های فنی و اجرایی دانشگاه و پشتیبانی تیم مدیریتی دانشگاه در جهت بهبود فرایند یادگیری
موثر.
تعامل اجتماعی ،خالق و نوآور بودن ،تمایل به مشارکت جویی ،عالقهمندی به یادگیری مستمر ،تخصص ،استقالل عمل ،پرسشگری،

م4

استقالل اندیشه ،تمایل به ادای وظایف با روشهای متفاوت ،درگیر نمودن ذهنی و یادگیری دانشجویان ،عالقمند و مشتاق به حرفه ی
معلمی ،تنظیم استانداردهایی برای رفتار دانشجویان در کالس.
ارتقا و توسعه شخصی ،مورد احترام قرار گرفتن ،شناخته شدن از سوی دیگران ،پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی ،یادگیری مباحث
تخصصی ،فعالیت تخصصی -علمی و اجتماعی ،درک انتظارات متقابل ،توجه به هنجارهای رفتاری ،صداقت ،روحیه کار تیمی ،جدی و با

م5

پشتکار ،پیگیربودن ،منظم بودن ،دارای زمان کافی ،آموزش به صورت دانشجو محور – یادگیرنده محور ،فراهم کردن زمینههایی جهت
درگیر کردن دانشجویان با محتوای آموزشی ،یادگیری مبتنی بر تجربه ،قدرت رویارویی با چالشها و تغییرات.
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ادامه جدول شماره  :1مفاهیم استخراجشده از مصاحبه با خبرگان
کد

مفاهیم (کدها) شناسایی شده

مصاحبه

پایش و پیگیری مستمر دانشجویان و تماس با ایشان و درخواست مشارکت بیشتر ،برنامهریزی فعالیتها بر اساس زمان ،اولویتبندی
کارها ،تسهیل ارتباطات دو طرفه  ،شناخت کامل امکانات سامانههای یادگیری الکترونیکی ،ارائه راهنماییها ،مشاوره با دانشجویان و ارائه
م6

م7

تجربیات تحصیل در محیط یادگیری الکترونیکی و فضای الکترونیکی ،آشنایی با امکانات فنی و ابزارها به منظور بهره گیری از تمامی
قابلیتهای سامانههای یادگیری الکترونیکی ،مهارت های ارتباطی به منظور رفع مشکالت و ابهامات دانشجویان ،سعی در تشویق
دانشجویان در کارهای گروهی و تقویت کار گروهی در بین ایشان ،مطالعه منظم ،تالش و پشتکار.
توانایی پرسشگری و به چالش کشیدن دیگران ،انگیزه فردی ،یادگیری و کسب تجربه  ،تسهیل ارتباطات دو طرفه ،شأن و منزلت
اجتماعی ،احترام به دانشجویان ،مدیریت زمان ،حفظ حرمت حرفه معلمی ،رفع مشکالت دانشجو و افزایش یادگیری و کاهش استرس.
نوآوری و خالقیت ،استقالل عمل ،شهامت در ابراز ایدههای نو ،توانایی های تدریس ،تواناییهای شناختی ،امیدواری ،تمایل به یادگیری

م8

مستمر ،به موقع انجام دادن کارها و صرف وقت برای تحقیق ،تمایل به اجرای کارهای تیمی ،سالمت رفتاری و روی باز در برخورد با
دانشجویان ،تجربه کافی در حوزه تدریس و ارتباط مناسب با دانشجویان.
پردازش اطالعات ،خالقیت ،تعامالت و ارتباطات غیررسمی ،مهارت فناوری اطالعات ،تدریس ،روحیه کار جمعی ،آرامش خاطر ،مدیریت

م9

زمان ،هدفگذاری و اولویتبندی ،بیان خوب برای ارائه مطالب  ،ایجاد چالش در ذهن دانشجو و مطرح نمودن بحثه ای چالشی و
مفهومی مرتبط با درس در تاالر مباحث تخصصی ،برنامهریزی و مدیریت زمان ،استفاده از سبکهای تدریس و تعامل متفاوت ،تسلط بر
محیط الکترونیکی.

م 10
م 11

م 12

کنجکاوی ،پرسشگری ،داشتن تفکر خالقانه ،تعامالت بین فردی ،تعامالت درون فردی ،تبادل تجربه ،تدریس ،در کنار اساتید بودن و
یادگیری از آنان ،ارتقای فردی ،توسعه فردی و حرفه ای ،ارتباط برقرار کردن از طریق ایمیل و پیگیری فعالیتهای دانشجویان.
مهارتهای فردی و اجتماعی ،شناخت سیستم الکترونیکی ،ارتباطات الکترونیکی در پرتال ،مهارت در گفتگوهای آنالین ،تعامل با استاد و
دانشجویان ،مهارت تعامل با سیستم های فنی و ارتباطات ناهم زمان ،در زمان بروز مشکالت
عوامل سخت افزاری و نرمافزاری ،همکاری افراد با یکدیگر ،عضویت در شبکههای اجتماعی ،داشتن خط مشیهای رسمی و هماهنگ با
اساتید ،وجود فرصتهای گوناگون برای توسعه حرفهای در داخل و خارج دانشگاه ،سازماندهی دانشجویان به گروههای کوچک همیاری و
تعیین ناظران یا نمایندگان ،مسئول های مرتبط با پویایی های گروه.
تسلط بر موضوع ،توانایی تجزیه و ترکیب اطالعات ،تسلط به زبان انگلیسی ،فرهنگ کار گروهی ،عشق و ایثار ،انگیزههای درونی ،داشتن

م 13

رازداری ،صداقت و تعهد ،تعامل ،درک انتظارات متقابل و همدلی و سرمایه اجتماعی  ،آشنایی دانشجویان با منابع تکمیلی و لینک ها و
سایت های مفید.
یادگیری مستمر ،انگیزههای فردی ،رشد و خود شکوفایی ،خالقیت ،تواناییهای تخصصی ،رعایت اصول اخالقی ،برقراری ارتباطات قوی و

م 14

به هم پیوسته ،سرمایه اجتماعی ،دسترسی آسان دانشجویان به دستیاران ،راه اندازی کانالهای اطالعرسانی و گروه های علمی مرتبط با
درس ،ارائه یک برنامه روشن و تعریفشده ،از جمله اهداف یادگیری و نحوه ارزیابی ،پایش پیشرفت یادگیرندهها و دادن بازخورد مثبت و
منظم به آنها.
نظم و مسئولیت پذیری ،پذیرش فرهنگ یادگیری الکترونیکی ،مهارت هماهنگی بیشتر در محیط الکترونیکی نسبت به محیط یادگیری

م 15

م 16

سنتی ،ایده پردازی و خالقیت ،روحیه کار تیمی ،صبور بودن ،هم دلی و حامی بودن ،پشتیبانی و ارتباطات غیررسمی در جهت ح ل
مسائل یادگیری ،تشویق مسئولیتپذیری دانشجویان در یادگیری خود ،روشن نمودن نحوه برقراری ارتباطات مانند؛ پست الکترونیکی و
غیره.
عالقه به یادگیری الکترونیکی ،مسلط بودن بر محتوای درس ،نظم ،مدیریت زمان ،هماهنگی مستمر با استاد ،تسهیل گیری ،ایجاد انگیزه
در دانشجویان ،انعطافپذیری باال ،راهنمایی و آموزش فردی ،توانایی انتخاب و سازماندهی محتوا برای محیط آموزش مجازی مهارت کار
با سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی و نرمافزارهای آموزش مجازی ،رعایت کنترل و انضباط دانشجویان در محیط آموزش مجازی.
بهروز بودن اطالعات ،برنامهریزی در فعالیت ها ،عالقه به فعالیت در محیط الکترونیکی ،مدیریت فضای الکترونیکی ،امین بودن و مورد
اعتماد دانشجو و استاد درس ،ارائه بازخورد از تکالیف انجام شده به وی و گفتن نقاط قوت و ضعف کار دانشجویان ،مدیریت فضای

م 17

الکترونیکی و مدیریت کالس ،در دسترس بودن دستیار ،تعامل و همکاری مشترک با اعضای هیأت علمی دانشگاههای دیگر ،ایجاد
فرصتهایی برای دانشجویان جهت تجربه ،اکتشاف ،بازخورد و عمل.
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ادامه جدول شماره  :1مفاهیم استخراجشده از مصاحبه با خبرگان

م 18

پیگیری سؤاالت و مشکالت علمی دانشجو ،تسهیل و تسریع ارتباط بین استاد و دانشجو ،رفع اشکاالت  ،ترغیب به مشارکت فراگیران رفع
مشکالت آموزشی ،استفاده از ایده های جدید به منظور هدایت فضای یادگیری الکترونیک و مدیریت بر درس ،یادگیری تیمی ،درگیر
کردن همه دانشجویان و ایجاد فضایی هم افزایی ،صبر و حوصله در برطرف نمودن مشکالت دانشجویان در حوزه درسی و راهنمایی آنها،
انتقال تجارب شخصی در حوزه رشته تحصیلی ،بهروز نمودن اطالعات در حوزه درس مربوطه ،توانایی برقراری ارتباط خوب و محترمانه
با دانشجویان.

م 19

کنار آمدن و پذیرش این محیط به حداکثر رساندن تعامل و رقابت سالم بین دانشجویان ،نظم ،دانش فنی ،تعهد اخالقی،
مسئولیتپذیری ،سرعت و دقت عمل ،حمایت فنی و علمی ،فراهم کردن بستر علمی و رقابتی مناسب و سالم انگیزه دانشجویان ،قوت
قلب برای دانشجویانُ ،باحوصله و رفتار مناسب ،توانایی برقراری ارتباط موثر با دانشجویان -یعنی هم شنونده خوبی باشد و هم گوینده -
و هم بتواند بازخورد مناسب و به موقع ارائه دهد ،مهارتهای نوآوری و خالقیت در زمینه تدریس در محیط مجازی ،برنامهریزی مناسب
دوره آموزشی و به کارگیری استراتژی های یادگیری.
تجربه تدریس ،پرورش مهارتها و توانایی برای تدریس در آینده ،پذیرش نقاط ضعف و توسعه نقاط قوت ،شناسایی تهدید ها و فرصت
های یادگیری و رشد خود ،کسب تجربه در جهت نقش استاد شدن ،در کنار و همراه استاد بودن ،یادگیری از استاد (نحوه برخورد و رفتار

م 20

با فراگیران) – هم رفتاری و هم تخصص علمی ،دستیابی به نکاتی جهت تدریس که فقط با کسب تجربه عملی حاصل میشود،
مدیریت مسائل و مشکالت ،توانایی تفهیم کردن مطالب به دانشجویان در فضای الکترونیکی ،مهارت برقراری ارتباط به صورت نوشتاری.
توجیه کردن و مراعات کردن دانشجویان ،نظم و انضباط ،حمایت و پشتیبانی ،مسئولیت پذیری ،تعامل مستمر با استاد ،در کنار و همراه
دانشجو بودن ،پیشرفت در حوزه تدریس و آموزش ،تعهد نسبت به یادگیری دانشجو ،حمایتهای فنی ،کمک فردی و شخصی به

م 21

دانشجویان در پرتال آموزشی ،کاربرد جمالت عاطفی و انگیزهبخش ،تسلط به موضوع و محتوای درس ،سابقه پژوهشی در درس ارائهشده
و سابقه تدریس در این زمینه ،پشتکار و خالقیت ،آشنایی با کار کردن با سیستم الکترونیکی ،تسلط بر موضوع درس ،مکمل استاد بودن
در بحثهای مرتبط با درس و هدایت دانشجویان در مسیر درست.
انگیزه دادن مشارکت و همیاری بیشتر به صورت کالمی ،تقویت کردن ،بازخورد دادن ،همراهی و دلگرمی به دانشجویان ،داشتن برنامه ای
مشخص و از قبل تعیین شده با هماهنگی با استاد ،انجام فعالیت های مشارکتی و انگیزشی ،طبقهبندی کردن فعالیتهای دانشجویان بر

م 22

اساس تاالرهای موجود و تعریف شده ،تسلط و تخصص به موضوع درسی و محتوا ،آشنایی با پرتال و ابزارهای به کارگیری آن ،مهارت
جستجوگری و پژوهش ،مهارت کالمی و نوشتاری ،تقویت جنبههای پویا و تعاملی یادگیری با تشویق دانشجویان به تشکیل گروههای
کوچک و همکاری با یکدیگر.

منبع( :یافتههای نگارندگان)
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جدول شماره  :2دستهبندی مفاهیم شناساییشده در قالب مقولههای اصلی (مؤلفهها)
مفاهیم شناسایی شده مرتبط
تسلط بر محتوای درس ،مطالعه منابع بهروز و جدید ،آگاهی از مباحث تخصصی رشته ،رشد
حرفه ای ،تسلط بر دانش موضوعی

مقوله اصلی

کد مصاحبه

(مؤلفهها )

شونده

دانش موضوعی

م  ،1م  ،5م ،13
 ،16م  ،17م ،18
م 22

آموزش گروه های کوچک و بزرگ ،سنجش و ارزیابی مستمر و مداوم ،کسب و انتقال تجربیات
آموزشی ،تسهیم دانش ،تدریس با کمک و همراهی استاد ،مشاوره آموزشی و درسی ،نظارت و
پیگیری مستمر فعالیت های دانشجویان در پرتال ،ارائه منابع آموزشی تکمیلی ،استفاده از
مثالهای کاربر دی جهت تسهیل فرایند یاددهی -یادگیری  ،استراتژی های آموزشی یادگیرنده
محور ،استراتژی های یادگیری متنوع ،انتخاب و کاربرد آموزش متناسب با سبک فردی،
روشهای مناسب آموزشی برای موقعیتهای جدید یادگیری ،طراحی طرح درس در سطح
وسیع و در هر یک از عناصر تدریس ،پیشنویس و توسعه مواد دیجیتال ،پیشنویس و توسعه

م  ،1م  ،2م  ، 3م
 ،4م  ،5م  ، 6م ،8
آموزش

م  ،10م  ،12م
 ،14م  ،16م ،18
م  ،20م 22

فعالیتهای یادگیری ،پیشنویس و توسعه فعالیتهای ارزیابی ،سازماندهی و تسهی ل مشارکت
دانشجویان.
بهکارگیری طیفی از ابزارهای جستجوی اطالعات ،هدایت دانشجویان در فعالیتهای پژوهشی
و پروژه ها ،معرفی منابع و رفرنس های تکمیلی و اضافی مرتبط با درس ،تشخیص سایت ها و
مطالب معتبر از غیر معتبر در فضای وب ،نحوه تهیه یک کار پژوهشی ،توانایی استفاده از

م  ،2م  ،3م  ، 4م
پژوهش

موتورهای جستجوی تخصصی (پایگاه اطالعات علمی).
تنظیم استانداردهایی برای رفتار دانشجویان در کالس ،شناسایی دالیل بد رفتاری دانشجویان
و به کارگیری تکنیکهایی برای اصالح آن ،شناسایی و توسعه نظام های برای ثبت پیشرفت
فعالیتهای کالسی دانشجویان و پیشرفت تکتک آنها ،مدیریت زمان در محیط آنالین،
کنترل و نظم کالس ،ایجاد و جو کالس به صورت پویا و بانشاط.

مشارکت با دانشجویان ،ایجاد انگیزه همیاری و کار گروهی به دانشجویان ،همراهی با گروه
فراگیران ،مدیری ت و رهبری تیم کاری دانشجویان ،انعطافپذیری و سازگاری ،نقش حمایتی و
تقویت روحیه فراگیران ،مذاکره و تعامل در تیم ،هدایت و نظارت کار تیمی ،ایجاد رقابت سالم
و سازنده بین اعضای گروه ،تحلیل و پردازش گروه ،هدایت و راهبری دانشجویان ،مدیریت و

 ،8م  ،10م  ،13م
 ،18م 22
م  ،4م  ،5م  ، 6م

مدیریت کالس

 ،7م  ،9م  ،11م
 ،16م  ،17م ،18
م  ،20م 22
م  ،1م  ،2م  ، 3م
 ،4م  ،5م  ، 6م ،7

فعالیت تیمی و
گروهی

رهبری تیم کاری دانشجویان ،هدایت و نظارت کار تیمی.

م  ،8م  ،9م  ،10م
 ،11م  ،12م ،13
م  ،14م  ،15م
 ،16م  ،17م ،18
م  ،19م  ،20م
 ،21م 22
م  ،1م  ،2م  ، 3م

انعطاف پذیری ،نفوذ و تأثیر در دانشجویان ،دارا بودن هوش هیجانی و اجتماعی ،تواناییهای
گفتاری و نوشتاری به شیوه ساده و منطقی با ساختار مناسب و قابل درک ،توجه به مسائل
ویژه دانشجویان و مشاوره به آن ها ،قدرت بیان مطالب و انتقال مفاهیم ،اعتماد دوطرفه،
شفافیت در روابط بین فردی.

ارتباطات

 ،4م  ،5م  ، 6م ،7
م  ،8م  ،9م  ،10م
 ،11م  ،12م ،13
م  ،14م  ،15م
 ،16م  ،17م ،18
م  ،19م  ،20م
 ،21م 22

داشتن چشم انداز مناسب برای آینده فردی و سازمانی ،شناسایی فرصتها و تهدیدها ،خود
راهبری ،خود تنظیمی ،خودآگاهی ،تفکر سیستمی ،تصمیمگیری ،برنامهریزی هدفمند ،ادراک
اجتماعی ،آگاهی و درک از واکنشهای فراگیران در موقعیتهای مختلف ،شناسایی موقعیتها،
تفکر انتقادی.

م  ،1م  ،2م  ، 3م
ادراک

 ،5م  ،9م  ،10م
 ،12م  ،14م ،19
م  ،20م  ،21م 22
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ادامه جدول شماره  :2دستهبندی مفاهیم شناساییشده در قالب مقولههای اصلی (مؤلفهها)
مفاهیم شناسایی شده مرتبط

تفکر خالق ،حل مسئله با رویکرد نوآورانه ،هوشیاری و تحلیل محیط ،استقبال از ایدههای
جدید ،تفکر و عمل بدیع ،پذیرش چالش.

مقوله اصلی

کد مصاحبه

(مؤلفهها )

شونده
م  ،2م  ،3م  ، 4م
 ،5م  ،7م  ، 8م ،9

خالقیت و نو آوری

م  ،10م  ،13م
 ،14م  ،15م ،17
م  ،19م ، 21
م  ،1م  ،2م  ، 3م
 ،4م  ،5م  ، 6م ،7

هم دلی ،سعهصدر ،کمک معنوی ،مسئولیتپذیری ،پاسخ گویی ،رفتار عادالنه و عدم تبعیض
بین دانشجویان (عدالت و انصاف) ،احترام و درک جایگاه دانشجویان ،تشویق ،خوشاخالقی و
منش مدرسی ،داشتن صداقت و شفافیت در رفتار و گفتار ،ایجاد حس آرامش و اطمینان،

رفتاری و اخالق

تعهد نسبت به یادگیری ،نظم و ترتیب.

م  ،8م  ،9م  ،10م
 ،11م  ،12م ،13
م  ،14م  ،15م
 ،16م  ،17م ،18
م  ،19م  ،20م
 ،21م 22
م  ،1م  ،2م  ، 6م

آشنایی با محیط الکترونیکی ،مأنوس بودن با یادگیری الکترونیکی ،انگیزه و باور فناوری،
پذیرش فرهنگ یادگیری در م حیط الکترونیکی ،باور و اعتقاد به یادگیری در محیط آنالین،
نگرش مثبت به یادگیری الکترونیکی.

تفکر فناوری
اطالعات

دانش سختافزاری و نرمافزاری و الکترونیک :دانش مربوط به صفحه مدار ،پردازشگرها،
تراشهها ،تجهیزات الکترونیکی و سخت افزار و نرمافزار ،سواد فناوری اطالعات و ارتباطات.

دانش فناوری
اطالعات

مهارتهای پایه ای فناوری ،مهارت کار در فضای وب و فناوری اطالعات ،مدیریت تاالرها،
مدیریت گ فتگو و تاالر گفتمان ،کاربرد صحیح مواد و ابزارهای یادگیری تعاملی ،مدیریت و
برنامه ریزی زمان در محیط الکترونیکی ،بازخورد به هنگام با استفاده از ابزارهای ارتباطی هم
زمان و ناهم زمان ،کنترل و نظارت بر مباحث تخصصی در فضای الکترونیکی ،مهارت نوشتاری
در فضای الکترونیکی ،مدیریت پوشهها و پروندهها ،ارزیابی کیفیت منابع نوشتاری ،توانایی
ارتباط برخط با فراگیران (کالسهای آنالین) ،مدیریت شبکههای اجتماعی ،درک مطلب :درک
جمالت و پاراگراف های نوشتهشده در اسناد مربوط به کار.

 ،11م  ،12م ،15
م  ،16م  ،17م
 ،19م  ،21م 22
م  ،1م  ،2م  ، 6م
 ،11م  ،12م ،15
م  ،16م  ،17م
 ،19م  ،21م 22
م  ،2م  ،3م  ، 6م

مهارت فناوری
اطالعات

 ،7م  ،9م  ،10م
 ،11م  ،12م ،15
م  ،16م  ،17م
 ،19م  ،20م ،21
م 22

منبع( :یافتههای نگارندگان)

جدول شماره ( )3مفاهیم مستخرج از مصاحبهها ،ادبیات نظری و پیشینه پژوهش را در ابعاد  4گانه
و مؤلفههای  12گانه به تفکیک نشان میدهد.
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جدول شماره  :3ابعاد ،مؤلفههای شناساییشده
ابعاد

مؤلفهها
دانش موضوعی

شایستگیهای تخصصی -حرفهای

آموزش
پژوهش
مدیریت کالس

شایستگیهای میان فردی (ارتباطی -اجتماعی)

شایستگیهای عمومی
ادراکی و (فردی)

فعالیت تیمی و گروهی
ارتباطی
ادراکی
خالقیت و نوآوری
رفتاری و اخالق
تفکر فناوری اطالعات

شایستگیهای فناوری اطالعات و ارتباطات

دانش فناوری اطالعات
مهارت فناوری اطالعات

منبع( :یافتههای نگارندگان)

همانگونه که در شکل شماره  1مشاهده میشود ،محققان با بررسی و تحلیل دقیق مصاحبههای
انجامشده و بعد از کسب نظرات افراد مصاحبه شونده ،مؤلفههای دوازده گانه شایستگیهای دستیاران
آموزشی در بستر الکترونیکی را به چهار دسته کلتر به شرح ذیل تقسیمبندی نمود.
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نمودار  :1مدل نهایی تحقیق
منبع( :یافتههای نگارندگان)

 -4بحث و نتیجه گیری
این پژوهش باهدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های شایستگی دستیاران آموزشی در محیط یادگیری
الکترونیکی به منظور طراحی یک مدل شایستگی انجام گرفته است .به اعتقاد بوچر )2013(1هر تجربه
یادگیری اثربخش  4جزء دارد و یادگیرنده در مرکز آن است .یادگیری تنها درون بافت یا زمینه و از
طریق کنش متقابل بین فرد و محیط یادگیری ایجاد میشود .در طراحی محیطهای یادگیری مؤثر ،به
خصوص دورههای یادگیری الکترونیکی ،تعامل و ارتباطات دانشجویان و درگیری با محتوای یادگیری را
باید در نظر گرفت .دانش جدید باید بر پایه دانش قبلی یادگیرنده و با آن مرتبط باشد .همان طور که
قبالً ذکر شد یکی از عناصر اصلی در محیط یادگیری الکترونیکی و در فرایند یاددهی – یادگیری
مدرس میباشد .مدرس با نقش تسهیل گری خود ،می تواند این محیط و یادگیری فراگیران را حمایت و

. Boettcher
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پشتیانی کند  .یکی از عناصر مهم دیگر که در کنار استاد می تواند نقش حمایتی و پشتیبانی و تسهیل
گری را داشته باشد ،دستیار آموزشی استاد است .دستیار آموزشی تحت نظارت استاد و با هماهنگی او
می تواند نقش تأثیرگذاری را در فرایند یاددهی – یادگیری ایفا کند .در این سیستم نقش مدرس و
دستیار آموزشی ،طراحی و توسعه تجربه یادگیری ،هدایت و حمایت از یادگیرندگان و بررسی نتایج
یادگیری است .دستیار آموزشی باید تحت حمایت و هماهنگی با استاد درس ،در محیط یادگیری
الکترونیکی فعالیت و مشارکت داشته باشد.
دستیار باید به طور مستمر و پیوسته با دانشجویان در تعامل باشد .هم چنین فراهم کردن محیطی
تعاملی و انجام فعالیتهای تیمی و گروهی ،مشارکت در فعالیتهای کالسی و ارائه بازخورد به موقع،
پشتیبانی و تسهیل گری در پیشرفت دانشجویان را بر عهده داشته باشد .بنابراین میتوان مطرح کرد،
در محیط یادگیری الکترونیکی بهکارگیری روشهایی که نیازمند تعامل ،همکاری و تشریک مساعی
دانشجویان در انجام دادن و وظایف و فعالیتها میباشد از عوامل مهم و ضروری فرایند یاددهی –
یادگیری میباشد؛ که یکی از مهمترین عناصر در دستیابی به چنین محیطی وجود دستیاریان آموزشی
متخصصی است که دارای دانش ،نگرشها و مهارتهای الزم جهت هدایت دانشجویان باشد؛ بنابراین
وجود دستیار آموزشی متخصص و متبحر از نظر علمی ،برخوردار از مهارتهای ارتباط میان فردی،
مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،هم چنین تسهیلکننده فرایند یاددهی  -یادگیری از اهمیت
بسیار برخوردار است.
در این پژوهش با مطالعه اد بیات و شناسایی دانشگاههای الکترونیکی که از دستیار آموزشی بهرهمند
میشوند و عالوه بر آن مصاحبه با  22نفر از دستیاران متخصص و باتجربه ،شایستگیهای دستیاران
آموزشی شناسایی شد .این شایستگیها در  4بعد و  12مؤلفه شناسایی شدند که عبارتاند از:
شایستگیهای حرفهای و تخصصی
•
•

دانش موضوعی
آموزش

•

پژوهش

•

مدیریت کالس

شایستگیهای فناوری اطالعات و ارتباطات
•
•
•

تفکر و باور فناوری اطالعات و ارتباطات
دانش فناوری اطالعات
مهارت کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
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شایستگیهای میان فردی (اجتماعی و ارتباطات)
•
•

فعالیت تیمی و گروهی
ارتباطی و تعاملی

شایستگیهای فردی و عمومی
•

ادراکی

•

خالقیت و نوآوری

•

اخالق و رفتاری

نتایج پژوهش با پژوهشهای پارک ،میلنر و همکاران ،بومن ،میداوز ،ریوس و همکاران ،فیلز و
گرانگ ،هاردی و همکاران ،وایدر و همکاران ،بابر و همکاران و در نهایت سوهانی و همکاران مطابقت
دارد ( .)11 ،21 ،20 ،16 ،18 ،22 ،23 ،15 ،14 ،17 ،13برای مثال شایستگیهای حرفهای و تخصصی
با تحقیقات پارک ،میلنر و همکران ،بومن ،میداوز ،هاردی و همکاران ،وایدر و همکاران و در نهایت
سوهانی و همکاران (  )11 ،20 ،18 ،15 ،14 ،17 ،13شایستگیهای فناوری اطالعات و ارتباطات با
تحقیقات بورل و همکاران ،بابر و همکاران ( )21 ،25شایستگیهای ارتباطی و اجتماعی با تحقیقات بابر
و همکاران  ،پارک ،سوهانی و همکاران ،هاردی و همکاران ( )18 ،11 ،13 ،21و شایستگیهای عمومی
با پژوهشهای پارک ،میلنروهمکاران ،بومن ،میداوز ،فیلزوگرانگ ،هاردی و همکاران ،وایدر و همکاران
( )20 ،18 ،22 ،15 ،14 ،17 ،13مطابقت دارد .بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش و نتایج تحقیقات
دیگر در راستای به کارگیری دستیار آموزشی در محیط یادگیری الکترونیکی و شایستگیهای مورد نیاز
ایشان پیشنهادها زیر جهت بهبود کیفیت و توسعه حرفهای دستیاران آموزشی توصیه میگردد.
پیشنهادها

بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .1الگوی مفهومی پیشنهادی این پژوهش به عنوان مبنایی برای انتخاب و انتصاب ،تدوین برنامهها و
فعالیتهای بالندگی دستیاران آموزشی در دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد؛
 .2با توجه به ابعاد به دست آمده برای شایستگیهای دستیاران (تخصصی -حرفهای ،میان فردی
(اجتماعی -ارتباطی) ،فناوری اطالعات و ارتباطات و فردی) و زیر مقولههای مربوط به آنها ،پیشنهاد
میشود در برنامهریزی و اجرای برنامهها و فعالیتهای توسعه دستیاران به این ابعاد توجه ویژهای بشود؛
 .3برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور تبادلنظر و تجربه اساتید و دستیاران درباره روشهای جدید
تدریس و ارزشیابی و آشنایی با فناوریهای جدید اطالعات،
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 .4نشستهای مشترک و تعامل هر چه بیشتر اساتید با دستیاران جهت بهرهمندی از نظرات و تجارب
اساتید در خصوص فعالیتهای یادگیری و تدریس آنالین
 .5برگزاری کارگاههای آموزشی جهت رشد و توسعه حرفهای دستیاران آموزشی با موضوعات زیر:
• آماده سازی سخنرانیهای جذاب؛
•

ارائه بازخورد مؤثر؛

•
•

ارزیابی پیوسته و مداوم؛
برقراری ارتباط با دانشجویان و برخورد با شرایط دشوار؛

•

آموزش در زمینه ارتباطات فرهنگی بین فرهنگی؛

•

یادگیری فعال در محیط یادگیری الکترونیکی و پرتال آموزشی؛

•
•

تعامل و مدیریت کالسهای بزرگ الکترونیکی؛
آموزش مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و بحثهای آنالین؛

•

تسلط بر تسهیالت انجمن بحث آنالین  -راهنمای منابع با پیشنهادها عملی،
پیشنهادهایی برای تولید محتوا ،استراتژی های مدیریت زمان؛
ایجاد و تسهیل مشارکت آنالین و موثر و موثر  -شامل راهبردهای گفتگو موثر ،طراحی

•
•
•

فعالیتها و ارزیابی مشارکت؛
نحوه تهیه و تعدیل بحثهای آنالین برای یادگیری آنالین – به عنوان بهترین شیوهها
برای افزایش کیفیت بحث آنالین
تسهیل بحث گروهی :درک توسعه گروهی و پویایی؛

•

آموزش ایجادی محیط آرام و دل پذیر برای دانشجویان به صورت مشارکتی و با همکاری

•

همه دانشجویان؛
آموزش مهارت های راهنمایی و مشاوره به دانشجویان به صورت عمومی و ویژه؛

•

مهارتهای حمایتی و پشتیبانی در محیط الکترونیکی؛

•

مهارت های مذاکره و کار تیمی ،آموزش و ارتباط برقرار کردن با دانشجویان خجالتی و
افرادی که اعتمادبهنفس کمتری دارند.
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شناسایی موانع اجرای اثربخش مربی گری مدیریتی در یک واحد خدمات مرکز داده
دربرابر عملکرد نامطلوب کارشناس
گلنوش شریفان

*1

سید بابک علوی

2

(تاریخ دریافت1396/10/23 :؛ تاریخ پذیرش)1397/02/31 :
چکیده
هدف این پژوهش ،شناسایی موانع اجرای اثربخش مربیگری مدیریتی «در مواجهه مدیر با عملکرد نامطلوب
کارشناس» و مکانیزمهای اثرگذاری آن موانع ،در یک واحد سازمانی خدمات مرکز داده بود .پژوهش با راهبرد نظریهپردازی
دادهبنیان انجام شد .جمعآوری داده از طریق مصاحبههای انفرادی نیمهساختاریافته با هجده نفر ،متشکل از هشت مدیر و
ده کارشناس ،و با نمونهگیری نظری انجام گرفت .نتایج متشکل از پنج مانع میشود که یکی از آنها ویژگی زمینهای صنعت
مرکز داده است و در تحقیقات قبلی تأثیر آن بر مربیگری در این صنعت بررسی نشدهبود .دو مانع دیگر از پنج مانع نیز در
مطالعات قبلی معرفی نشدهبودند .عامل اصلی پیونددهنده موانع یافتشده این است که مدیر و یا کارشناس در مواقعی،
موقعیت عملکرد نامطلوب را به عنوان موقعیتی برای مربیگری در نظر نمیگیرند .مکانیزمهای اثرگذاری موانع در مطالعات
قبلی بررسی نشدهبود و در این تحقیق سه مکانیزم اصلی شناسایی شدهاست .اول اینکه عوامل شناساییشده مانع بروز
رفتارهای مربیگری از جانب مدیر در برابر عملکرد نامطلوب کارشناس میشوند .دوم اینکه برخی عوامل مانع یادگیری
کارشناس با وجود بروز رفتارهای مربیگری مدیر میشوند .سوم اینکه موانع باعث تضعیف رابطه کاری مدیر و کارشناس با
وجود بروز رفتارهای مربیگری مدیر میشوند .چند پیشنهاد به سازمانهای ارائهدهنده خدمات مرکز داده ارائه میشود .اول
اینکه مدیران و کارشناسان با تقویت خودآگاهی و ذهنآگاهی خود ،با تشخیص هوشیارانه در لحظه ،از موقعیتهای عملکرد
نامطلوب تا حد امکان به عنوان فرصت مناسبی برای مربیگری بهره ببرند و نیز سازمان رویکردهای هیجانی حامیانه مدیران
را در برقراری ارت باط با کارشناسان در مواجهه با عملکرد نامطلوبشان ترویج کند .دوم اینکه مدیران و کارشناسان منابع
انسانی جهت آموزش قابلیتهای غیرفنی مورد نیاز کارشناسان ،اقدام کنند .سوم اینکه روشهای انگیزشی برای یادگیری
کارشناسان به مدیران آموزش دادهشود و سازوکارهای انگیزشی نیز در جهت تقویت انگیزش یادگیری در حوزههای مورد
نیاز طراحی شود.
واژههای کلیدی :مربی گری مدیریتی ،موانع (مانع) ،مرکز داده ،عملکرد نامطلوب.

 -1کارشناس ارشد  ،MBAدانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران ،مسؤول مکاتباتgolnoosh .sharifan@gmail.com :
 -2دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
مربی گری هنر تسهیل عملکرد ،یادگیری و توسعه شخص دیگر است ( ) 1که آن شخص را قادر
میسازد تا مهارتها و شایستگی های خود را جهت دستیابی به عملکردی مستقل بهبود بخشد ( .)2اگر
مربیگری به صورت اثربخش اجرا شود ،می تواند دستیابی کارشناس به اهداف کاریاش را تسهیل کند،
اما اگر به صورت اثربخش اجرا نشود ،مدیریت عملکرد سازمان با چالشهای فراوانی روبهرو خواهد شد
( .)3در ادبیات مربیگری ،انواع گوناگونی از مربیگری در سازمان نظیر مربیگری بیرونی ،درونی و
اجرایی معرفی شده است ( )4- 7اما منظور از مربیگری در این تحقیق ،مربیگری از نوع مربیگری
مدیریتی است .مربیگری مدیریتی فعالیت مدیریتی کوتاهمدتی است ( )8که از طریق ارائه راهنمایی،
تشویق و حمایت به کارکنان کمک میکند که یاد بگیرند و در عملکرد مسائل کاری بهبود یابند (.)9
تفاوت مربیگری مدیریتی با رویکرد سنتی مدیریت این است که مدیر به جای اینکه بهسادگی از
اقدامات و نتایج نامطلوب گذشته انتقاد کند ،رفتارهای مطلوب در آینده را به صورت مشارکتی و با
جهتگیری توسعه قابلیتها برای کارشناس مشخص میکند ( .)10رفتار کلیدی در مربیگری ،ارائه
بازخورد دقیق و عادالنه به پرورشیاب در مورد موضوعی خاص است ( .)3،10در مربیگری با رویکرد
مستقیم مربی مستقیماً راهحلها و اقدامات را به فرد مقابل میگوید ،اما در رویکرد غیرمستقیم مربی از
مطرحکردن پیشنهاد مستقیم اجتناب میکند و زمینه یادگیری را در زمان مناسب برای فرد مقابل
فراهم میکند تا فرد با داشتن و تقویت حس عاملیت خود در پی حل مسایل باشد (.)1
مربی گری رویکردی نوین در یادگیری و توسعه کارکنان ایجاد کردهاست .در سالهای اخیر مشاهده
میشود که الگوی فعالیتهای توسعهای از «فراگیری از طریق دورههای آموزشی رسمی» به «توسعه به
عنوان یک مدل مشارکت» تحول یافته است و مدل مشارکت مذکور تعامالت اجتماعی کارشناس را در
قالب مربی گری و همچنین تجارب روزانه او را در فعالیتهای چالشی مورد توجه قرار میدهد ( .)11با
وجود اینکه هدف اصلی دوره های آموزشی این است که تغییر رفتاری پایداری در کارشناس ایجاد شود،
اما تحقیقات نشان میدهد که دوره آموزشی بهتنهایی برای بهکارگیری دانش و مهارت انتقالیافته در
این دورهها ،کافی نیست ( .)12هم چنین با توجه به باالرفتن سرعت تغییرات محیطی ،الزم است که
سازمانها مدیرانی داشته باشند که تحت مربی گری رشد کنند و بتوانند مربی دیگران نیز باشند تا
بتوانند دانش درونی و مهارتهای باارزش ترین منابع انسانی شرکت را به مدیران آینده منتقل کنند
(.)13
با وجود شناختهشدهبودن مربیگری به عنوان ابزاری توسعهای در سازمانها ،بسیاری از مدیران
فرصت بهرهمندی مؤثر از آن را نمییابند ( .)8،13علیرغم پذیرش نقش مربیگری در مزیت رقابتی
سازمان ،مدیران به ندرت به این فعالیت میپردازند و معموالً مهارتهای الزم برای اجرای آن را نیز
ندارند ( .) 14به طور مثال گروهی از مدیران دانمارکی ،در بین وظایف مدیریت منابع انسانی خود ،برای
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مربی گری اهمیت کمتری نسبت به سایر وظایف قائل بودهاند ( .)15به عالوه ،مهارتهای مربیگری
ممکن است به درستی به کار نروند ،یا مربیگری در موقعیتهای نامناسبی و یا با نیت نامناسبی به کار
گرفته شود ( .)16حتی مدیران باتجربه نیز ممکن است در اجرای برخی مهارتهای مربیگری با مشکل
مواجه شوند (.)17
با توجه به اهمیت و اثربخشی مورد انتظار از مربیگری ،به نظر میرسد که برطرفکردن موانع
مربیگری جهت افزایش اثربخشی آن دارای اهمیت زیادی باشد .این تحقیق این موانع را در زمینه
سازمانی خدمات مرکز داده 1بررسی کردهاست .نمونههایی از چنین مراکز داده را میتوان در بانکها،
شرکت های فروش الکترونیکی و خدمات اینترنتی مشاهده کرد .در صنعت فناوری اطالعات ،مرکز داده
محیطی است که اسباب و شرایط پردازش ،ذخیرهسازی ،شبکه سازی ،مدیریت و توزیع داده را در
سازمان فراهم میکند ( .) 18به همین دلیل تقریباً هر نهاد یا کاروکسبی که داده تولید یا مصرف
می کند ،احتیاج به در اختیار داشتن یا دسترسی داشتن به مرکز داده دارد ( .)19سیستمهای مرکز
داده« ،حساس برای مأموریت سازمان »2هستند ( ،)20به این معنی که عدم موفقیت آنها باعث اختالل
در ارائه خدمات حیاتی به مشتریان خواهد شد ( .)21از این رو ویژگی «دسترسپذیری» مرکز داده
بسیار مهم است .دسترس پذیری به این معناست که مرکز داده در طول سال ،چه درصد زمانی در
دسترس باشد .مطابق یکی از استانداردها ،مرکز داده تنها  27دقیقه در سال میتواند خاموش باشد
(.)22
تحقیق در مورد مربی گری ،به طور خاص در زمینه خدمات مرکز داده از دو جنبه حائز اهمیت
است ،اول اینکه ،علی رغم پیشرفت تجهیزات فنی مرکز داده ،دلیل اصلی بسیاری از اختالالت در
خدمات مرکز داده خطای انسانی است و مقابله با آن شاید بسیار دشوار باشد ( )23-25و هزینه اختالل
در خدمات مرکز داده باالست ( .)20،26فقدان دسترسی سریع و قابل اطمینان به داده میتواند به
معنی از دست دادن مشتری و درآمد برای کاروکسب باشد (.)19
دوم ،تأثیر ویژگیهای زمینهای این صنعت بر مربیگری بررسی نشدهاست .برخی منابع مرتبط با
صنعت مرکز داده به چالشهای مدیریت منابع انسانی این صنعت اشاره کردهاند که از جمله آنها چالش
آموزش کارکنان ( )27و مقابله با رخداد خطای انسانی در نگهداشت مرکز داده ( )28بودهاست .بهعالوه،
4
بررسی مدیریت منابع انسانی در سازمان مکزیکی کیونتورکس 3به عنوان یکی از الگوهای موفق
خدمات مرکز داده ،نشان می دهد که برخورداری از دانش فنی باال برای ارائه خدمات باکیفیت کافی
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نیست بلکه الزم است کارکنان مرکز داده از قابلیتهای کلیدی نظیر تصمیمگیری در شرایط بحرانی و
کار تیمی برخوردار باشند و از آموزش و همچنین مربیگری بهره ببرند ( .)29با این وجود در
جستوجویی که در پایگاه داده گوگل اسکالر 1برای تأثیر ویژگیهای صنعت مرکز داده یا خدمات
پشتیبانی بر مدیریت منابع انسانی در این صنعت انجام شد ،مقالهای یافت نشد .همچنین در این پایگاه
داده منبعی یافت نشد که مربیگری را در صنعت مرکز داده یا صنعت فناوری اطالعات که اعم از
صنعت مرکز داده است بررسی کرده باشد.
با مرور پیشینه تحقیقاتی این موضوع نیز این نتیجه حاصل شد که اشتباهات مربیگری ،و عوامل و
موانع مؤثر بر اثربخشی مربیگری نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است ( )14و موانع یادگیری و
بهکارگیری مهارتهای مربیگری ،چندان بررسی نشدهاست ( .)16البته در جستوجو برای موانع و
عوامل مؤثر بر اجرای اثربخش مربی گری منابعی یافت شدند که در این بخش آورده شدند ،اما اکثر این
منابع حاصل تجربیات نویسندگانشان (نظیر  )3،30و یا نتایج مطالعات کیفی (نظیر  )31،32بودند که
قابل تعمیم به زمینه های متفاوت با زمینه مورد بررسی در تحقیق نبود .لذا این تحقیق با هدف
پاسخگویی به این خالء تحقیقاتی انجام شدهاست .بنابراین با توجه به اهمیت جلوگیری از خطای
انسانی در مراکز داده ،هدف تحقیق یافتن موانع اجرای اثربخش مربیگری در مواجهه مدیر با عملکرد
نامطلوب کارشناس و شناسایی مکانیزمهای تأثیر آنها ،در زمینه خدمات مرکز داده بود.
چارچوب نظری و سؤاالت تحقیق

برخی محققان موافق به کارگیری چارچوب نظری در تحقیق کیفی نیستند اما برخی معتقدند
به کارگیری چارچوب نظری در تحقیق کیفی مناسب است و نقش آن در تحقیق کیفی متفاوت با
تحقیق کمّی است بدین صورت که در تحقیق کیفی ،چارچوب نظری که از ادبیات موضوع میآید ،به
طراحی سؤاالت اولیه برای جمعآوری داده و تعیین مفاهیم اولیه برای نمونهگیری نظری کمک میکند
( .)33در این تحقیق از چارچوب نظری برای طراحی سؤاالت مصاحبههای ابتدای تحقیق کمک
گرفتهشد که هنوز نظریهای از دادهها شروع به شکلگیری نکردهبود .البته با توجه به ماهیت اکتشافی
تحقیق ،سؤاالت اولیه به صورت کلی و باز طراحی شدند و محقق در طرح سؤاالت پیگیرانه 2حین
مصاحبه ،خود را محدود به آنها نکرد .به عالوه ،محقق در ادامه فرایند جمعآوری و تحلیل دادهها،
چارچوب نظری را مد نظر قرار نداد و مطابق با مفاهیم یافتشده پیش رفت .در این بخش ابتدا پیشینه
تحقیق که بر چارچوب نظری تأثیر گذاشتهاست با جزئیات بیشتری مرور میشود .سپس چارچوب
نظری ارائه میشود.

. Google scholar
. Follow-up questions
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درخصوص مفهوم اثربخشی مربیگری ،نتایجی در سطح فردی و سازمانی برای مربیگری عنوان
شدهاست .نتایج سطح فردی در تحقیقات بیشتر برای پرورشیاب ذکر شدهاست نظیر اینکه مربیگری
منجر به بهبود عملکرد کاری فرد میشود و آگاهی بیشتری نسبت به نقصهای عملکردی ایجاد میکند
()13؛ به کارشناس در حل مسائل و برطرفکردن موانع عملکرد کمک میکند ( )3،34و باعث تسریع
یادگیری و توسعه میشود ( .)1،34به نتایج اندکی نیز درباره مربی اشاره شدهاست که شامل کسب
محبوبیت مدیر میان کارشناسانش و سازمان ( )30و کمک به مدیریت زمان برای مدیر است .هرچند
مدیر برای توسعه کارشناسش باید ابتدا وقت بگذارد ،اما مدیر پس از حصول نتایج میتواند کارهای
بیشتری به کارشناس واگذار کند ( .) 13نتایج سازمانی شامل بهبود عملکرد سازمانی ( ،)34،35کاهش
مدت زمان انجام پروژه تیمی ( )34و افزایش یادگیری سازمانی ( )13،36میشود .به عالوه ،مربیگری
هزینه آموزشی به سازمان تحمیل نمیکند و باعث کاهش هزینههای روشهای غیراثربخش رشد و

توسعه کارکنان میشود (.)13
در ادبیات مربیگری عوامل گوناگونی که میتوانند بر بروز و اثربخشی مربیگری تأثیر بگذارند
معرفی شدهاند ( .)34اولین باور مهم در بروز رفتار مربی گری ،باور مدیر و کارشناس به مفیدبودن
مدیریت عملکرد و تعامالت زیرمجموعه آن است ( .)3به عالوه ،هاگن 1در مروری که بر ادبیات
مربیگری مدیریتی داشتهاست ( ،)34ویژگیهای مربی شامل ادراک مثبت از تغییر ویژگیهای فردی،
پذیرش ابهام ،درک ارزش کار تیمی ،احساس رضایت شخصی از کمک به توسعه کارکنان و ارزش قائل
بودن برای افراد در تقدم بر وظایف را منجر به بروز رفتار مربیگری معرفی کردهاست.
کمبود وقت اولین عاملی است که مانع بروز رفتارهای مربیگری از سوی مدیر میشود (.)32،37
مخصوصاً وقتی که تعداد زیردستان مدیر در ساختار سازمان زیاد میشود ،مدیریت زمان ممکن است
تبدیل به چالش بزرگی شود ( .) 3،8به عالوه ،بسیاری از مدیران علی رغم اینکه ممکن است مدیر خوبی
ادراک شوند ،اما با مربی گری ناآشنا هستند یا مهارت کافی برای انجام آن ،خصوصاً برای ارائه بازخورد
سازنده ،را ندارند ( .)31،37،38همچنین تمایل مدیر به استفاده از سبک رهبری کنترلکننده که در آن
کارشناس همواره از مدیر تبعیت کند مانع از بروز رفتارهای مربیگری میشود ( .)30مانع دیگر این
است که در بعضی موارد با اینکه مدیر پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد به کارشناس ارائه میدهد ،اما
اظهارنظر و پیشنهادهای مدیر بیشتر مبتنی بر نظرات شخصی اوست تا اینکه بر مبنای شواهد عینی
باشد ( .) 31میزان بازبودن کارشناس نسبت به دریافت بازخورد نیز میتواند واکنشهای گوناگونی از
قدردانی تا افسردگی و خشم او را ایجاد کند ( .) 3همچنین اگر کارشناسان نسبت به یادگیری یا تغییر
مقاومت کنند ،سبک مربیگری کارآمد نخواهد بود (.)37
. Hagen
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کیفیت رابطه مربیگری نیز روی فرایند و اثربخشی مربیگری اثرگذار است ( )3،7رابطهای خوب
بین مربی و پرورش یاب روی تعامل اثربخش و حصول نتیجه اثر میگذارد ( .)8البته رابطهای تعاملی با
کیفیت باال ممکن است منجر به مشارکت مربی در رفتارهای فعاالنه مربیگری شود ،اما این مربیگری
منجر به کسب نتیجه نگردد ( .)7مهم ترین عاملی که بیش از همه روی کیفیت رابطه مربی و
پرورشیاب تأثیر مثبت دارد ،اعتماد دوطرفه است (.)3،8،13
شرایط سازمانی نیز می تواند بر بروز و اثربخشی رفتارهای مربیگری مدیر تأثیر بگذارد .آموزش
مربیان در مورد مهارتهای مربیگری ( ،)3،34فرهنگ تمایل جمعی به یادگیری سازمانی ( )34و
استقرار سیستم جبران خدمت مناسب برای مربیگری ( )35می تواند احتمال بروز این رفتارها را
افزایش دهد .اما در شرایطی که نتایج اقتصادی مربیگری برای سازمان مشخص نیست ،نسبت به
اقدامات دیگری که تأثیرات مالیشان مشخصتر است ،در اولویت کمتری قرار میگیرد (.)32
درخصوص سازمان های ایرانی ،در تحقیقی که در شرکت ملی نفت ایران انجام شدهاست ،فقدان توجیه
و آگاهی افراد ،فرهنگ سازمانی ،کافی نبودن حمایت مدیریت و ساختار سازمانی هرمی و سلسله مراتبی
از موانع اصلی بهکارگیری مربیگری شناسایی شدهاند ( .)39البته در آن تحقیق مربیگری مدیریتی به
طور خاص مدنظر نبودهاست و حوزه کلیتری را جهت استقرار مربیگری در سیستم آموزش شرکت
دربرمیگرفتهاست.
با توجه به موضوع تحقیق و پیشینه آن ،چارچوب نظری (شکل ) مبتنی بر مدل پایه یادگیری ()40
طراحی شد که در آن تصمیم گیر ،وضعیت فعلی دنیای واقع را با هدف مطلوب مقایسه و جهت نیل به
هدف اقدام می کند و در صورت نرسیدن به نتیجه در بار اول ،این چرخه تکرار میشود .این مدل
می تواند چرخه ارتباط دهنده اشتباه کارشناس و اقدام مدیر را جهت اصالح آن بهخوبی مدل کند.
مطابق مدل ،مدیر برای یاددادن موضوعی به کارشناس «اقدام برای یادگیری» کارشناس میکند .اقدام
او تأثیری را در دنیای واقع بر روی «سطح یادگیری و عملکرد کارشناس» میگذارد .او از وضعیت
یادگیری و عملکردی کارشناس با توجه به «اطالعات عملکردی» باخبر میشود و درصورتیکه با توجه
به این اطالعات ،با عملکرد نامطلوب کارشناس مواجه شده باشد ،رفتاری دربرابر آن انجام میدهد تا
یادگیری و عملکرد مورد نظرش برای کارشناس حاصل شود.
چارچوب نظری عالوه بر عناصر چرخه پایه یادگیری ،عنصر دیگری هم دارد که «ویژگیهای زمینه
کاری» نظیر شرایط سازمانی است .این عنصر مطابق با پیشینه تحقیق میتواند روی «تصمیم و اقدام
مدیر» تأثیر ب گذارد .موانع اثربخشی رفتارهای مدیر دربرابر عملکرد نامطلوب کارشناس میتواند در همه
بخشهای این مدل وجود داشته باشد.
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سطح یادگیری و عملکرد
کارشناس

تصمیم و اقدام مدیر برای
یادگیری  /بهبود عملکرد کارشناس

ویژگی های زمینهی کاری

اطالعات عملکردی
چرخه عمومی یادگیری

شکل  :1چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر مدل پایه یادگیری ()40

سؤاالت تحقیق به صورت زیر است:
 )1چه عواملی و چگونه مانع اجرای مربیگری در مواجهه مدیر با عملکرد نامطلوب کارشناس میشوند؟
 )2چه عواملی و چگونه مانع اثربخشی مربی گری درصورت اجرا ،در مواجهه مدیر با عملکرد نامطلوب
کارشناس میشوند؟

 -2روش پژوهش
با توجه به ویژگی های اکتشافی موضوع انتخابی و میزان ادبیات موجود مرتبط با آن ،مناسب
تشخیص داده شد که برای یافتن پاسخ به سؤال تحقیق ،پژوهشی از نوع کیفی اکتشافی و با رویکرد
نظریهپردازی دادهبنیان انجام پذیرد ( .) 41زیرا به نظر می رسید که برای تبیین اثربخشی فرایند
مربی گری مدل جامعی که پشتوانه نظری و تجربی قوی داشته باشد و بتوان آن را مورد استفاده قرار
داد ارائه نشدهبود ( .)34عالوهبراین ،بخشی از سؤال تحقیق نیازمند بررسی مکانیزمهای اثربخشی و
عوامل تأثیرگذار بر رابطه بین رفتارهای مربی گری و حصول نتایج مورد انتظار آن است که نیازمند
تحقیقی کیفی بود .اما تنها تحقیقات اندکی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر رابطه بین رفتارهای
مربیگری و اثربخشی آنها پرداختهاند و با اتکا بر آنها نمیشد فرضیهای برای موانع اثربخشی فرایند
مربیگری ارائه کرد ( .) 34همچنین این تحقیق در زمینه خدمات مرکز داده که زمینه کاری جدیدی
است ،انجام شدهاست که نیاز به رویکردی اکتشافی در بررسی موضوع داشت.
روش انتخاب شرکت کنندگان

دادهها از یک واحد خدمات مرکز داده جمعآوری شد .کارشناسان در واحد سازمانی مورد بررسی
دانشور بودند که خصوصیات آنها عبارتاند از استفاده از فناوری اطالعات در کار ،داشتن تحصیالت
رسمی سطح باال و طبیعت غیرروتین کار ( .)42مربی گری مدیریتی برای این واحد اهمیت داشت زیرا
جذب ،انگیزش و نگهداشت دانشوران بااستعداد و لزوم انجام کارهای پیچیده و چالشی باعث اهمیت
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مربیگری مدیریتی میشود ( .)43واحد مورد بررسی متشکل از  12تیم تخصصی بود که هر کدام
متشکل از کارشناسان و یک تیملیدر بهعنوان مدیر بود .تحقیق در رده سازمانی کارشناسان و مدیران
رده اول انجام شد .زیرا پس از نمونهگیری های اولیه مشخص شد که به دلیل تفاوت نوع وظایف در
ردههای گوناگون سازمان ،پدیده مربیگری و موانع آن در الیههای باالتر مدیریتی با الیههای پایینتر
فنی متفاوت هستند.
با توجه به رویکرد نظریهپردازی دادهبنیان از نمونهگیری نظری بهره گرفتهشد .در نظریهپردازی
دادهبنیان برای اشباع مفاهیم و تبیین روابط بین آنها ،نمونهگیری بر اساس نظریهای که مبتنی بر
تحلیل دادهها در حال شکلگرفتن است ( ) 44و از مفاهیم به دست آمده در دادهها ،ویژگیها و ابعاد
آنها انجام میشود ( .)45به همین علت شرکت کنندگان همگی در ابتدای تحقیق مشخص نبودند ،بلکه
به تدریج و با تکمیل مفاهیم به دست آمده از دادهها مشخص شدند.
در نمونه گیری نظری در ابتدای تحقیق که هنوز مفاهیمی از دادهها به دست نیامدهاست ،سراغ
نمونههایی میرویم که مفهوم مورد نظر ما را تجربه کردهباشند ( ،)46بنابراین در گزینش کارشناسان،
افرادی انتخاب شدند که اشتباهی را بیش از یک بار تکرار کردهبودند زیرا این موضوع نشان میداد که
در قبال اشتباهشان مربیگری اثربخشی را تجربه نکردهبودند .بهعالوه ،در نمونهگیری نظری در ابتدای
تحقیق ،سراغ نمونههای غنی از اطالعات راجع به موضوع میرویم ( )41که این کار نمونهگیری هدفمند
محسوب میشود و در تحقیقات کیفی کاربرد دارد ( .)47به همین دلیل برای انتخاب مدیران در ابتدای
تحقیق ،نمونهگیری هدفمند با استراتژی «نمونهگیری براساس شدت )47( »1انجام شد که در آن دو
گروه مدیر انتخاب شدند .یکی مدیرانی که مربیان اثربخش تری نسبت به سایر مدیران شناخته
میشدند .دوم مدیرانی که کمتر نقش مربی را برای کارکنانشان ایفا میکردند .نمونهگیری هر دو گروه
امکان مقایسه را در بین دو گروه فراهم میکرد (.)47
نمونه های مناسب از طریق فرد مطلعی در سازمان و مصاحبه شوندگان معرفی شدند که در ادامه
بیشتر توضیح دادهشدهاست .در مجموع  18نفر از  8تیم مختلف ،متشکل از  8مدیر و  10کارشناس
انتخاب شدند.
ابزار و فرایند جمعآوری و تحلیل دادهها

برای جمعآوری داده از ابزار مصاحبه انفرادی نیمه ساختاریافته استفاده شد .روند جلسه مصاحبه به
این شکل بود که در ابتدای مصاحبه ،توضیح مختصری درباره مفهوم مربیگری مدیریتی و هدف
تحقیق به مصاحبهشونده ارائه میشد .سپس در مورد محرمانهماندن دادهها و هویت شرکتکننده به او
اطمینان داده میشد و در صورت موافقت مصاحبهشونده جلسه مصاحبه ضبط میشد .سؤاالت
. Intensity sampling

1
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مصاحبه های اولیه مطابق با چارچوب نظری تحقیق طراحی شد تا روایی سؤاالت مصاحبه افزایش یابد.
همچنین برای تقویت روایی ،سؤاالت به یک متخصص مربی گری ارائه شد و با توجه به بازخورد ایشان
تکمیل شد .عالوهبراین ،سؤاالت مصاحبه ها مطابق با مفاهیم برآمده از تجزیه و تحلیل دادهها تکامل
یافت.
در روش نظریهپردازی دادهبنیان ،تئوری بر مبنای دادههای جمعآوریشده در مورد پدیده مورد
مطالعه شکل میگیرد ( .)41منظور از تئوری ،یک طرح تحلیلی انتزاعی از یک فرایند یا کنش -واکنش
است ( .)46برای شکل گیری و توسعه تئوری ،مطابق روش کوربین و استراس ( )45در تجزیه و تحلیل
نتایج سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد.
ابتدا متن هر مصاحبه به صورت کلمهبهکلمه پیاده و سپس کدگذاری باز انجام شد .کدگذاری فرایند
شکلگیری و توسعه مفاهیم از داده است ( .) 33در کدگذاری باز به وقایع /اقدامات /تعامالت ،همچنین
ابعاد مختلفشان و ویژگی هایشان ،برچسب مفهومی یا همان کد اختصاص مییابد و همچنین ،مفاهیم و
ویژگی ها و ابعاد آنها به طور مستمر با سایر مفاهیم مقایسه میشود تا مفاهیم شبیه به یکدیگر در یک
گروه یا زیرگروه دستهبندی شوند (.)45
پس از کدگذاری باز ،کدگذاری محوری انجام شد که در سطح انتزاعی باالتری از کدگذاری باز انجام
میشود ( .)41در کدگذاری محوری ارتباط بین گروه و زیرگروههایش مشخص میشود ( .)45برای
افزایش رو ایی نتایج تحقیق ،برای دو مورد از مفاهیمی که برای محقق کمتر واضح بودند از محقق کیفی
دیگری یاری گرفتهشد .در این موارد ایشان بخشهایی از مصاحبهها را که مربوط به این مفاهیم میشد
بدون اطالع از کدهای محقق اول ،کدگذاری کرد .مقایسه کدهای ایشان با کدهای اولیه موجب آشنایی
با مفاهیم مورد نظر از دیدگاهی دیگر و تسهیل تصمیمگیری در مورد کدهای اختصاصیافته به آنها
شد .عالوه براین بازخوردهایی که محقق دیگری در فرایند تجزیه و تحلیل دادهها ارائه کردند ،باعث
افزایش حساسیت محقق نسبت به مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری شد.
کد گذاری انتخابی فرایندی است که در آن همه گروهها حول گروهی اصلی وحدت مییابند ( )45و
همچنین محقق با توجه به مدل ایجاد شده از گروهها ،گزارههایی پیشنهاد میدهد که روابط بین
گروههای مدل را توصیف میکند ( .)46پس از اینکه سطح انتزاع گروههای تشکیلشده باالتر رفت ،با
بررسی روابط بین گروه ها مدلی یکپارچه از آنها شکل گرفت .همچنین ،مکانیزمهای تأثیرگذاری موانع
شناسایی و تبیین شد تا جایی که بتوان در مورد تأثیر موانع گزارههای قابل دفاعی ارائه داد که قابل
تست کردن به صورت کمّی در تحقیقات بعدی باشند .به عالوه ،گروه اصلی که سهم اصلی در توضیح و
شکلگیری همه موانع یافتشده داشتهباشد ،شناسایی شد.
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 -3یافتههای پژوهش
در این بخش ابتدا مدل جمعبندی یافتههای تحقیق معرفی میشود که بر اساس سازهها و روابط
شناساییشده بین آنها شکل گرفتهاست .سپس سازههای اصلی مدل با اتکا بر یافتههای تحقیق توضیح
داده خواهد شد.
نتایج را میتوان به صورت شکل  2مدل کرد .این مدل بخشی از فرایند مدیریت عملکرد سازمان است و
در توضیحات ،هر رابطه آن با شماره مربوط ،مثال «ر »1درخصوص رابطه  ،1مشخص شدهاست .در این
مدل ریشه های عملکرد نامطلوب منجر به پیشامد عملکرد نامطلوب میشوند (ر .)1این ریشهها متشکل
از عوامل مربوط به خود کارشناس و ویژگیهای بستر کاری هستند .عملکرد نامطلوب کارشناس،
رفتارهایی را از سوی مدیر در برابر عملکرد نامطلوب به دنبال دارد (ر .)2رفتارهای مدیر در مقابل
عملکرد نامطلوب کارشناس ممکن است با تأثیرگذاشتن روی ریشههای عملکرد نامطلوب ،از تداوم
عملکرد نامطلوب در حوزه مورد نظر یا تکرار اشتباه پیشگیری کنند (ر )3چنین رفتارهایی زیرمجموعه
رفتارهای مدیریت عملکرد محسوب میشوند .نتیجه دومی که ممکن است رفتارهای مدیر در برابر
عملکرد نامطلوب کارشناس در پی داشتهباشند تضعیف یا قطع رابطه کاری مدیر با کارشناس است که
شامل رابطه مربیگری نیز میشود (ر .)4به طور مثال گاهی اوقات مدیر در مقابل عملکرد نامطلوب
کارشناس اقدام به قطع همکاری میکند .گاهی اوقات نیز مدیر با مشاهده تداوم عملکرد نامطلوب
کارشناس در مورد وظیفهای مشخص ،وظیفه مورد نظر را از او سلب میکند ،بدینترتیب رابطه
مربیگری خود را با کارشناس در این حوزه قطع میکند .موانع از طریق جلوگیری از بروز رفتارهای
یاددهندگی از سوی مدیر (ر ،7ر ،)8جلوگیری از یادگیری کارشناس علیرغم رفتارهای مربیگری مدیر
(ر )9و یا تضعیف رابطه کاری مدیر و کارشناس (ر ،5ر ،)6مانع اجرای اثربخش مربیگری میشوند.
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بستر کاری
4

5

راب ه ی کاری مدیر و کارشنا
3
زمینهی ارتبا ی مدیر با کارشنا
درمقابل عملکرد نام لوب

رویکرد هی انی
یر امیانه
مدیر در واکنش
به کارشنا
در بال عملکرد
نام لوب
6
یر ابل بول بودن
عملکرد نام لوب در
وزه ی مورد نظر از
نظر مدیر

ری ه های عملکرد
نام لوب کارشنا

رفتارهای مدیر
دربرابر عملکرد
نام لوب
کارشنا

7

عملکرد
نام لوب
کارشنا

2

ویژگی های
بستر کاری

1

عوامل مربو
به کارشنا

9

8

روری نبودن
یاددهی ابلیت
مورد نظر توس
شخ دی ر از نظر
مدیر

باالبودن هزینه
اشتباه

عی بودن
ان یزش یادگیری
کارشنا در
وزه مورد نظر

موانع اجرای ا ربخش مربی گری مدیریت در مواج ه ی مدیر با عملکرد نام لوب کارشنا

شکل  :2مدل جمعبندی موانع اجرای ا ربخش مربیگری مدیریتی در مواج ه مدیر با عملکرد نام لوب
کارشنا  .منبع( :یافتههای ن ارندگان)

ویژگیهای زمینهای

با توجه به اینکه نتایج تحقیقات کیفی بستگی به زمینه مورد بررسی دارد ،ویژگیهایی که بر
عملکرد نامطلوب کارشناس یا فرایند مربیگری تأثیر داشتند ،استخراج شدند و در جدول فهرست
شدهاند .این جدول نشان میدهد که دو ویژگی می توانند منجر به عملکرد نامطلوب کارشناس شده و
یکی از آنها مانع اجرای اثربخش مربیگری است .درخصوص ویژگی «باالبودن هزینه اشتباه» در بخش
«موانع اجرای اثربخش مربیگری» توضیح داده شده است.
جدول  :1ویژگیهای زمینه کاری
گروه فرعی

کد

 24در  7بودن کار (لزوم پاسخگویی
شبانهروزی)

0.112

نداشتن قابلیت سازگاری با این ویژگی ،ریشه عملکرد نامطلوب

استرسزایی باالی کار

0.114

ریشه عملکرد نامطلوب

0.321

باال بودن هزینه اشتباه

0.113

مانع اجرای اثربخش مربیگری

0.721

منبع( :یافتههای ن ارندگان)

نقش در سایر گروه ها

کد
0.3121
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رفتارهای مدیر در برابر عملکرد نام لوب کارشنا

رفتارهای مدیر دربرابر عملکرد نامطلوب کارشناس شناسایی شدند تا مشخص شود موانعی که در
پاسخ به سؤال تحقیق معرفی خواهند شد ،موانع اثربخشیِ چه پدیدهای هستند .این رفتارها در پنج
دسته دستهبندی شده و در جدول  2فهرست شدهاند .ممکن است مدیر در هر موقعیت یک یا ترکیبی
از این رفتارها را به کار برد .این رفتارها به جز رفتار عدم مداخله ( )0.561زیرمجموعه مدیریت عملکرد
محسوب میشوند ،زیرا میتوانند منجر به بهبود عملکرد فرد یا تیم بشوند .از میان این رفتارها ،برخی از
آنها میتوانند از جمله رفتارهای مربی گری باشند ،به این معنی که مدیر با این رفتارها یادگیری
کارشناس را تسهیل میکند .تعدادی از رفتارهای مربیگری شناساییشده ،رفتارهای یاددهندگی
محسوب میشوند ،به این معنی که مدیر با این رفتارها در فرایند یادگیری کارشناس وارد میشود.
جدول  :2رفتارهای مدیر دربرابر عملکرد نام لوب کارشنا
گروه فرعی

کد

زیرگروه فرعی

کد

پیداکردن ریشه عملکرد نامطلوب

0.510

-

-

آگاه سازی کارشناس از بروز عملکرد نامطلوب

0.531

ابراز لزوم جلوگیری از عملکرد نامطلوب
تذکر به کارشناس درمورد
جلوگیری از عملکرد نامطلوب

0.530

اقدام برای کسب دانش و مهارت
بیشتر توسط کارشناس

0.540

به تعویق انداختن انجام وظیفه
مورد نظر توسط کارشناس

0.550

عدم تالش برای بهبود عملکرد
کارشناس

0.560

درخواست برای توجه بیشتر کارشناس به موضوع
مورد نظر

کارکرد
مدیریت عملکرد/
مربیگری

0.532
0.533

یادآوری درمورد شیوه جلوگیری از اشتباه

0.534

هشدار به کارشناس در مورد عواقب تکرار اشتباه

0.535

راهنمایی دوباره به صورت مستقیم یا غیرمستقیم

0.541

انجام دادن وظیفه مورد نظر بهصورت مشترک با
کارشناس

0.542

کمک گرفتن از شخص سومی در فرایند یادگیری
کارشناس

0.543

مدیریت عملکرد/
مربیگری

مدیریت عملکرد/
مربیگری /یاددهندگی

درنظرگرفتن دوره آموزشی

0.544

سلب موقت انجام وظیفه مورد نظر

0.551

کاهش کوتاه مدت فشار کاری

0.552

مدیریت عملکرد /در
شرایطی مربیگری

عدم مداخله برای سازگارشدن کارشناس با شرایط
شغلی استرسزا

0.561

بدون کارکرد

سلب همیشگی انجام وظیفه مورد نظر

0.562

قطع همکاری

0.563

مدیریت عملکرد/
قطع مربیگری

منبع( :یافتههای ن ارندگان)

موانع اجرای ا ربخش مربیگری مدیریتی در مواج ه مدیر با عملکرد نام لوب کارشنا

موانع شناساییشده در جدول فهرست شده و در ادامه توضیح دادهشدهاند و گزارههایی درباره تأثیر
هر مانع پیشنهاد شدهاست .مفاهیم هر گزاره پیشنهادی در ادامه مطابق یافتههای تحقیق معرفی شده،
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گزارهها در شکل  2نیز رسم شده و در توضیح هر مانع با شماره رابطه (مثالً گ )1-1مشخص شده
است که هر بخش مربوط به کدام رابطه شکل است.
جدول  :3موانع اجرای ا ربخش مربیگری مدیریتی در مواج ه مدیر با عملکرد نام لوب کارشنا
کد

بسامد

گروه فرعی
ضرورینبودن یاددهی قابلیت مورد نظر توسط شخص دیگر از نظر مدیر

0.71

5

غیرقابل قبول بودن عملکرد نامطلوب در حوزه مورد نظر از نظر مدیر

0.72

6

باال بودن هزینه اشتباه
رویکرد هیجانی غیرحامیانه مدیر در واکنش به کارشناس پس از رخداد عملکرد نامطلوب

0.73
0.74

5
6

ضعیف بودن انگیزش یادگیری کارشناس در حوزه مورد نظر

0.75

11

منبع( :یافتههای ن ارندگان)

•
مفاهیم گزاره پیشنهادی شناساییشده:
 )1ضروری نبودن یاددهی قابلیت مورد نظر توسط شخص دیگر از نظر مدیر ( :)0.71این مفهوم لزوم ًا
به این معنی این نیست که مدیر انتظار دارد کارشناس قابلیت مورد نظر را به صورت ذاتی دارا باشد یا
اینکه از قبل کسب کرده باشد .بلکه حتی اگر کارشناس قابلیت مورد نظر را نداشتهباشد ،مدیر انتظار
دارد که خود کارشناس آن را به دست آورد و فکر می کند که الزم نیست شخص دیگری آن را به
کارشناس یاد دهد.
 )2بروزندادن رفتارهای «اقدام برای کسب دانش و مهارت کارشناس» از سوی مدیر دربرابر عملکرد
نامطلوب کارشناس :مدیر رفتارهای یاددهندگی را (که در جدول مشخص شدهاند) بروز نمیدهد.
توضیح رابطه شناساییشده:
در تحلیل مصاحبه ها مشخص شد که مدیران هنگام مواجهه با عملکرد نامطلوب کارشناس در برخی
زمینه ها مانند دانش و مهارت فنی حوزه فناوری اطالعات اقدام به انجام رفتارهای یاددهندگی میکنند.
اما اگر این دید گاه را داشته باشند که دانش و مهارت در زمینهای (نظیر قابلیت سازگاری با شرایط
سخت شغلی و مهارت فنی حوزه غیر از فناوری اطالعات) احتیاج به یاددادن ندارد ،اقدام به رفتارهای
یاددهندگی نمی کنند و از رفتارهای دیگر نظیر تذکر ( )0.530و عدم مداخله ( )0.561استفاده
میکنند( ،گ .)1-1برای مثال تیم لیدری که در قبال اشتباهات فنی کارشناسانش به آنها توضیح و
راهنمایی ارائه می داد ،درباره یادگرفتن کار تیمی انتظار داشت که کارشناسان خودشان در حین انجام
وظایف آن را یاد بگیرند .وی در قبال کارشناسی که کار تیمیاش ضعیف بوده رفتار «تذکر دادن» را به
کار میگرفتهاست (گ:)1-1
« ببینین شخصی بود اینجا که  ...روحیه همکاری نداشت .وقتی هم که کارشو شروع کرد فکر کرد
که باید به صورت انفرادی کار بکنه ،و خب ما اینجا به صورت انفرادی کار نمیکنیم .یه تیمه که داره
رورینبودن یاددهی ابلیت مورد نظر توس شخ

دی ر از نظر مدیر
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کار میکنه ،شخص دیده نمیشه .یه تیم همیشه دیده میشه .و خب روشهای خودشو به کار میبرد و
من بارها سر این مسئله بهش تذکر دادم».
با توجه به توضیحات باال ،میتوان گزاره زیر را پیشنهاد داد.

گزاره پیشنهادی  -1اگر مدیر دیدگاه ضرورینبودن یاددهی قابلیت مورد نظر توسط شخص دیگر را
داشته باشد ،باعث بروز ندادن رفتارهای «اقدام برای کسب دانش و مهارت کارشناس» از سوی مدیر
دربرابر عملکرد نامطلوب کارشناس میشود.
•
مفاهیم گزاره پیشنهادی شناساییشده:
 ) 1غیر قابل قبول بودن عملکرد نامطلوب در حوزه مورد نظر از نظر مدیر ( :)0.72انتظار اینکه
کارشناس هیچ گاه در حوزه مورد نظر عملکرد نامطلوب نشان ندهد.
 ) 2رویکرد هیجانی غیرحامیانه مدیر در واکنش به کارشناس در قبال عملکرد نامطلوب :رویکرد
هیجانی ،شکل ارتباطی و زبان اندام مدیر در قبال عملکرد نامطلوب که متأثر از هیجانات اوست .مطابق
یافتهها این رویکرد میتواند حامیانه («تشویق آمیز» و «آرام و محترمانه») یا غیرحامیانه
(«سرزنشآمیز» و «تند و گزنده») باشد.
توضیح رابطه شناساییشده:
غیر قابل قبول بودن عملکرد نامطلوب در حوزه مورد نظر از نظر مدیر باعث میشود که اگر عملکرد
نا مطلوبی در آن حوزه رخ دهد ،مدیر دلخور یا عصبانی شود و به صورت غیرحامیانه با کارشناس رفتار
کند .مثالً درمورد رفتار بروز یافته مدیر در مواجهه با اشتباهات غیر قابل قبول ،یکی از کارشناسان ابراز
میکند( :گ:)1-2
«تیملیدرمون بسیار آدم حساسیه .یعنی به کوچکترین اشتباه [واکنش تند نشون میده] ،بسیار
آدم جدیایه تو کار و ،دیگه حاال نمیدونم ،برخوردش برخورد خیلی تندیه[ .میگه] که نباید ای ن
اشتباه صورت میگرفت [نشان از غیرقابل قبول بودن اشتباه]».
با توجه به توضیحات باال میتوان گزاره زیر را پیشنهاد داد.
یر ابل بول بودن عملکرد نام لوب در وزه مورد نظر از نظر مدیر

گزاره پیشنهادی  - 2غیر قابل قبول بودن عملکرد نامطلوب کارشناس در حوزه مورد نظر از نظر مدیر،
میتواند منجر به رویکرد غیرحامیانه مدیر در واکنش به کارشناس درقبال عملکرد نامطلوب شود.
•
نتایج نشان می دهد که یکی از موانع ،باال بودن هزینه اشتباه ،ناشی از زمینه کاری واحد سازمانی مورد
بررسی است .شایان توجه است که این عامل که اهمیت بروز رفتارهای مربیگری را هنگام رخداد
اشتباه بیشتر میکند ،خود مانع اجرای اثربخش مربیگری در این موقعیت میشود.
باال بودن هزینه اشتباه
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مفاهیم گزاره پیشنهادی شناساییشده:
 )1باالبودن هزینه اشتباه :اشتباهکردن در بستر کاری مورد بررسی ،برای شرکت کارفرما هزینه باالی
مالی و برای شرکت مورد بررسی (پیمانکار) هزینه باالی مالی و احتمال ازدستدادن مشتری به دلیل
ازدسترفتن اعتماد نسبت به سازمان را به دنبال دارد.
 ) 2اعتماد به کارشناس برای دستیابی به عملکرد مطلوب در حوزه مورد نظر :اعتمادی که مدیر برای
دستیابی کارشناس به عملکرد مطلوب در حوزهای خاص به کارشناس دارد.
 ) 3عدم کفایت اعتماد در حوزه مورد نظر :شرایطی که اعتماد مدیر به کارشناس برای دستیابی به
عملکرد مطلوب در حوزه مورد نظر کمتر از حد الزم برای سپردن وظیفه در آن حوزه است.
 )4سلب دائمی انجام وظیفه مورد نظر یا قطع همکاری :نسپردن وظیفهای خاص یا هیچ وظیفهای (در
حالت قطع همکاری) به کارشناس
توضیح روابط شناساییشده:
گ  :1-3یافتههای تحقیق نشان می دهد که کاهش اعتماد مدیر به کارشناس برای دستیابی به عملکرد
مطلوب در حوزه مورد نظر (به علت اشتباه کردن یا تکرار آن از سوی کارشناس) باعث میشود اعتماد
مدیر به کارشناس برای سپردن وظیفه در حوزه مورد نظر کافی نباشد (گ.)1-3
گ  : 2-3باالبودن هزینه اشتباه باعث می شود عدم کفایت اعتماد در موقعیتهای بیشتر و سریعتری
بروز کند (گ )2-3زیرا باالب ودن هزینه اشتباه باعث افزایش حد مورد نیاز اعتماد برای واگذاری وظایف
میشود.
گ  :3-3درصورت عدم کفایت اعتماد ،وظیفه بهطور موقت یا دائم از کارشناس سلب میشود یا قطع
همکاری رخ میدهد (گ  )3-3و مدیر ،کارشناس را در این حوزه مربیگری نمیکند.
به عنوان مثالی از مکانیزم باال ،یکی از کارشناسان در مقایسه شرکت خودشان با شرکتهای دیگر بیان
میکند:
« ما میزان خطاشو [خطای کارشناس در دوره سه ماهه ابتدای ورود به کار] ثبت میکنیم .اگه
مثال  20تا کار به اون شخص سپرده شده ،اگه از اون  20تا کار تقریبا  70درصدشو خوب انجام بده
می تونیم بهش اعتماد بکنیم .اما اگه نه ،میزانش زیر  70درصد باشه ،اون بازه سه ماه دیگه تمدید
می شه  ...سه ماه بعدی باز همین روند ادامه پیدا میکنه تا اینکه خودشو به اون درجه برسونه .اگه
نتونه ،واقعا ازش میخوایم که بره  ...ولی میگم ،شرایط شرکت ما خیلی خاصه ،چون من جاهای
دیگهای هم کارکردم ،اینقدرحساسیت باال نبوده .به طرف زمان بیشتر داده میشد  ...ولی اینجا بعد
سه ماه اگه نتونه اون چیزایی که الزمه رو جواب بده ،واقعا جدا میشه از شرکت».

36

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال پنجم ،شماره  ،16بهار 1397

با توجه به یافتههای تحقیق میتوان گزاره زیر را پیشنهاد داد:

گزاره پیشنهادی  - 3کاهش اعتماد به کارشناس برای دستیابی به عملکرد مطلوب در حوزه مورد نظر،
باعث عدم کفایت اعتماد به او پس از چند بار تکرار عملکرد نامطلوب میشود (گ .)1-3این موضوع
باعث سلب دائمی انجام وظیفه مورد نظر از کارشناس یا قطع همکاری با او خواهد شد (گ.)3-3
باالبودن هزینه اشتباه باعث میشود عدم کفایت اعتماد در موقعیتهای بیشتر و سریعتری بروز کند
(گ.)2-3
•
مفاهیم گزاره پیشنهادی شناساییشده:
 ) 1رویکرد هیجانی غیرحامیانه مدیر در واکنش به کارشناس در قبال عملکرد نامطلوب :در مانع دوم
توضیح دادهشد  .یک رفتار مشخص از مجموعه رفتارهای جدول  ،که ممکن است یک رفتار مربیگری
باشد یا نباشد ،هم میتواند به صورت ح امیانه و هم غیرحامیانه بروز کند ،و این بستگی به رویکرد
هیجانی در بروز رفتار دارد .به عنوان مثال رفتار « تذکر به کارشناس درمورد جلوگیری از عملکرد
نامطلوب ( »)0.530ممکن است بسته به رویکرد هیجانی مدیر ،به دو شکل حامیانه یا غیرحامیانه اجرا
شود.
 )2نامطلوب بودن حس کارشناس از رابطه با مدیر :آزاردهندگی حس کارشناس از رابطه با مدیر
 ) 3تضعیف رابطه کارشناس با مدیر یا قطع رابطه از جانب کارشناس :تضعیفشدن رابطه اجتماعی
دوطرفه و نسبتی که بین دو نفر در نقش مدیر و کارشناس و به جهت حصول اهداف کاری ایجاد
میشود .این رابطه ممکن است آن قدر تضعیف شود که قطع شود.
توضیح روابط شناساییشده:
گ  :1-4تحلیل دادهها درخصوص مدیرانی که در برخی موقعیتها رفتارهای مربیگری را نسبت به
کارشناسان بروز میدهند ،نشان می دهد اگر هنگام بروز رفتار مدیر دربرابر عملکرد نامطلوب کارشناس
(که ممکن است رفتار مربی گری باشد یا نباشد) مدیر با رویکرد عاطفی غیرحامیانه با کارشناس ارتباط
برقرار کند ،کارشناس حس نامطلوبی از برقراری رابطه با مدیرش پیدا میکند (گ.)1-4
گ  :2-4حس نامطلوب کارشناس از رابطهاش با مدیر باعث میشود این رابطه ،که شامل رابطه
مربیگری نیز میشود ،تضعیف شود (گ .)2-4این حس نامطلوب می تواند آن قدر آزاردهنده باشد که
وی نتواند آن را تحمل کند و منجر به قطع همکاری رسمی از سوی کارشناس شود (گ .)2-4بنابراین
رویکرد غیرحامیانه مدیر در رفتارش باعث میشود حتی در صورت بروز رفتارهای مربیگری مدیر
درقبال عملکرد نامطلوب کارشناس ،رفتارها اثربخش نباشند.
رویکرد هی انی یر امیانه مدیر در واکنش به کارشنا

پس از رخداد عملکرد نام لوب
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به عنوان مثال کارشناسی در مورد جلسه ارائه بازخورد به کارشناسان که تیم لیدر در آن رفتارهای تذکر
( )0.530و راهنمایی (( )0.541از رفتارهای مربیگری) را بروز میدادهاست بیان میکند (گ 1-4و
گ:)2-4
همین دو تا [فایل] رو که چک کرد چهار ساعت طول کشید ،آخرشم به نتیجه خوبی نرسیدیم .
هم عصبانی شد ،هم ناراحت که «انتظارم خیلی بیشتر از اینا بود .شما به من بعضیاتون با
داکیومنتاتون توهین کردین .یه کپی پیست معمولی بود ،من انتظار نداشتم ،و اون دو نفر مخصوصا
که داکیومنت خودشون [مورد صحبت تیملیدر] بود خیلی ناراحت شدن .شاید هنوزم رابطهشون چیز
[خوب] نیست».
نقل قول زیر از یک کارشناس مثالی از ترک همکاری به دنبال رویکرد غیرحامیانه است:
«[ مدیرم در مقابل اشتباهم] به هر حال کارای خاص خودشونو دارن ،میل میزنن ،زنگ میزنن
[میخندد] ،ولی بیاحترامی نمی کنن .من خودم اگه جایی بهم ،بدونم که یه درصد داره بیاحترامی
میشه اصن یه لحظه هم نمی تونم کار کنم .چیزی که واقعا برام مهمه و باعث میشه که من ادامه بدم
اینه که واقعا بی احترامی توی کار نیست».
اگر مدیر با رویکرد غیرحامیانه رفتار مربیگری بروز دهد ،اگرچه ممکن است یادگیری و بهبود عملکرد
برای کارشناس اتفاق بیفتد ،اما این عامل رابطه مدیر و کارشناس را به عنوان زمینهای که مربیگری در
آن اتفاق میافتد ،تضعیف میکند .بنابراین مانعی برای اثربخشی مربیگری در نظر گرفتهمیشود.

با توجه به توضیحات باال ،میتوان گزاره زیر را پیشنهاد داد:
گزاره پیشنهادی  -4اگر مدیر هنگام بروز رفتار در برابر عملکرد نامطلوب کارشناس ،رویکرد هیجانی
غیرحامیانه داشته باشد ،باعث ایجاد حس نامطلوب در کارشناس نسبت به رابطه با مدیر خواهد شد
(گ .)1-4بدین ترتیب رابطه کارشناس با مدیر ،که شامل رابطه مربیگری نیز میشود ،تضعیف و یا قطع
میشود(گ.)2-4
•
مفاهیم گزاره پیشنهادی شناساییشده:
 )1ضعیفبودن انگیزش یادگیری کارشناس در حوزه مورد نظر ( :)0.75انگیزش در اینجا به معنی
فرایندهایی به کار رفتهاست که منجر به شدت ،جهت گیری و تداوم تالش فرد در جهت رسیدن به
هدفی مشخص میشود ( )48و ضعف آن به معنی ضعیفبودن این فرایندهاست.
 )2کمبودن تالش کارشناس برای یادگیری ،علیرغم بروز رفتارهای مربیگری مدیر دربرابر عملکرد
نامطلوب کارشناس :کارشناس برای یادگیری به قدر کافی تالش نمیکند.
 )3پایین بودن سطح دانش یا مهارت کارشناس :کمتر بودن سطح دانش یا مهارت کارشناس از حد
کافی برای داشتن عملکرد مطلوب که نشان میدهد کارشناس وظیفه مورد نظر را یاد نگرفتهاست.
عی بودن ان یزش یادگیری کارشنا

در وزه مورد نظر
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توضیح روابط شناساییشده:
گ :1-5ضعف انگیزش یادگیری کارشناس در حوزه مورد نظر باعث میشود علیرغم بروز رفتارهای
مربیگری مدیر ،وی جهت یادگیری تالش کافی نکند (گ.)1-5
گ :2-5کمبودن تالش کارشناس برای یادگیری ،باعث میشود یادگیری برای او حاصل نشده و
درنتیجه به دانش و مهارت کافی دست پیدا نکند (گ  .)2-5به عنوان مثال یکی از تیملیدرها اظهار
داشت که در صورتی که کارشناس انگیزه یادگیری و بهبود عملکرد خود را نداشته باشد به نتیجه
مطلوب نمیرسد (گ ،) 2-5زیرا با وجود راهنمایی مدیرش در مورد چگونگی بهبود عملکرد (که مطابق
جدول یک رفتار مربیگری است) تالشی برای یادگیری و بهبود عملکرد خود نمیکند (گ:)1-5
«من [هنگام بازخورد دادن درمورد عملکرد نامطلوب] میگم که «این راه برای بهبودش وجود
داره .این کارم انجام بده باز نتیجه رو به من بده ».اگه ببینم که اون کارو [وظیفه مورد نظرو] انجام
میده ،ولی همون نتیجه قبلی رو برمیگردونه ،مثال هیچ فعالیتی روش انجام نداده ،باز معلومه که
نخواسته».
اگرچه برخی از رفتارهایی که مدیران انجام میدهند می توانند انگیزش کارشناس را برای یادگیری یا
بهبود عملکرد تقویت کنند (نظیر ارتباط تشویقآمیز) ،اما در تحلیل دادهها مشخص شد که تیملیدرها
برای تقویت انگیزش کارشناسانی که سطح انگیزه یادگیری آنها بسیار پایین بودهاست اقدامی نکردهاند
یا درصورت اقدام ،رفتار آنها نتیجهبخش نبودهاست .بهطوری که درنهایت رفتار سلب دائمی وظیفه مورد
نظر یا قطع همکاری را درپیشگرفتهاند.
با توجه به نتایج تحقیق ،میتوان گزاره زیر را پیشنهاد داد:

گزاره پیشنهادی  -5ضعف انگیزش یادگیری کارشناس باعث میشود که علیرغم بروز رفتارهای
مربی گری از سوی مدیر در قبال عملکرد نامطلوب کارشناس ،تالش کارشناس برای یادگیری کم باشد
(گ  ،)1-5بنابراین کارشناس به دانش یا مهارت کافی دست پیدا نمیکند (گ .)2-5
•
در تحلیل دادهها گروه «موانع اجرای اثربخش مربی گری مدیریتی در مواجهه مدیر با عملکرد نامطلوب
کارشناس ( »)0.70در پاسخ به سؤاالت تحقیق (س 1و س ) 2شکل گرفت که شامل پنج گروه
میشوند .در مورد مکانیزم تأثیر موانع یافتشده ،پنج گزاره پیشنهاد شد که به طور خالصه نماینده سه
مکانیزم تأثیر بودند .یکی اینکه این موانع مانع بروز رفتارهای مربیگری مدیر در مقابل عملکرد
نامطلوب کارشناس میشوند (گ1و گ 2در پاسخ س .)1دوم اینکه با وجود بروز رفتارهای مربیگری
مدیر دربرابر عملکرد نامطلوب کارشناس ،مانع یادگیری کارشناس میشود (گ 5در پاسخ س )2سوم
مدل نظری برآمده از اتصال گزارههای پی ن ادی
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اینکه با وجود بروز رفتارهای مربیگری ،باعث تضعیف یا قطع رابطه مدیر-کارشناس میشوند (گ 2و
گ 4در پاسخ س .)2شکل  3گزارههای پیشنهادی را نشان میدهد.
اجرانکردن مربیگری

1

1-3

اعتماد به کارشنا برای
دستیابی به عملکرد م لوب در
وزهی مورد نظر

2

یر ابل بول بودن
عملکرد نام لوب در
وزه ی مورد نظر از نظر
مدیر

روری نبودن یاددهی
ابلیت مورد نظر توس
شخ دی ر از نظر
مدیر

1-1

3 -3

عد کفایت اعتماد در وزه
مورد نظر

4

5

عی بودن ان یزش
یادگیری کارشنا در
وزه مورد نظر

سل

دا می ان ا و یفه ی مورد
نظر یا ع همکاری

2-3
ویژگی
بستر
کاری

3

باال بودن هزینه اشتباه

1- 2

رویکرد هی انی
یر امیانه مدیر در
واکنش به کارشنا
در بال عملکرد نام لوب

بروز ندادن رفتارهای ا دا برای
کس دانش و م ارت کارشنا
از سوی مدیر دربرابر عملکرد
نام لوب کارشنا

اثربخش نبودن اجرای مربیگری
1-4

1-5

نام لوب بودن س کارشنا
راب ه با مدیر

از

ک بودن ت ش کارشنا برای
یادگیری علی ر بروز
رفتارهای مربیگری مدیر دربرابر
عملکرد نام لوب کارشنا

2-4

ت عی راب ه کارشنا با مدیر
یا ع راب ه از جان کارشنا

2-5

دانش م ارت

پایی بودن س
کارشنا

شکل  :3گزارههای پی ن ادی در یک ن اه
منبع( :یافتههای ن ارندگان)

کد انتخابی در پاسخ به سؤال تحقیق

با بررسی موانع یافت شده مشخص شد که یک مفهوم اصلی این موانع را به یکدیگر پیوند میدهد و
آن «محسوبنکردن موقعیت عملکرد نامطلوب در حوزه مورد نظر به عنوان موقعیت مربیگری
( »)0.701است .به عبا رت دیگر ،مدیر یا کارشناس ،موقعیت عملکرد نامطلوب در حوزه مورد نظر را
مصداق موقعیت مربیگری نمیدانند .مانع «ضرورینبودن یاددهی قابلیت مورد نظر توسط شخص دیگر
از نظر مدیر ( »)0.71نشان می دهد که مدیر در رویارویی با عملکرد نامطلوب در حوزه مورد نظر ،ریشه
عملکرد نامطلوب را نیازمند یاددادن نمی داند و بنابراین به موقعیت عملکرد نامطلوب به چشم موقعیت
مربیگری نگاه نمیکند .مانع « غیرقابل قبول بودن عملکرد نامطلوب در حوزه مورد نظر از نظر مدیر
( »)0.72نشان می دهد که اشتباه در حوزه مورد نظر از نظر مدیر قابل قبول نیست .بنابراین مدیر به
موقعیت عملکرد نامطلوب در چنین حوزهای به چشم موقعیت مربی گری نگاه نمیکند ،زیرا آن موقعیت
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زمان یادگیری کارشناس نیست و کارشناس پیش از آن باید به دانش و مهارتی دست مییافته که
عملکرد نامطلوب رخ ندهد .همین مانع مطابق گزاره پیشنهادی  2باعث میشود مانع دیگر یعنی
« رویکرد غیرحامیانه مدیر در واکنش به کارشناس در قبال عملکرد نامطلوب ( »)0.74پدیدار شود .مانع
«باالبودن هزینه اشتباه ( »)0.73نیز باعث می شود که مدیر موقعیت عملکرد نامطلوب را برای
مربی گری مناسب نبیند ،بلکه مطابق گزاره پیشنهادی  3وظیفه مورد نظر را به کلی از کارشناس سلب
کرده و یا تصمیم به قطع همکاری بگیرد .مانع «ضعیف بودن انگیزش یادگیری کارشناس در حوزه مورد
نظر ( »)0.75نیز باعث می شود که کارشناس در رویارویی با عملکرد نامطلوب خود ،تمایلی به شرکت
در فرایند مربیگری نداشتهباشد و لذا موقعیت عملکرد نامطلوب را یک موقعیت مربیگری نمیانگارد.
ارائه کد انتخابی باال در این تحقیق به این معنی نیست که کد باال همه موانع مربیگری را در
مواجهه مدیر با عملکرد نامطلوب کارشناس دربرمیگیرد ،بلکه گروههای دیگری نیز ممکن است خارج
از آن وجود داشته باشند (که برخی از آنه ا در این تحقیق نیز یافت شدند اما به اشباع نرسیدند) و
شناسایی آنها نیازمند تحقیقات بیشتری است.
 -4بحث و نتی ه گیری
بحث نظری گزارههای پی ن ادی

مانع پیشنهادی در گزاره پیشنهادی  ،1در ادبیات مربیگری یافت نشد اما مطالب مرتبطی در
ادبیات اشاره میکند که مدیران نظریههایی ذهنی به عنوان پیشفرض دارند که میتواند مانعی برای
واکنش صحیح آنها نسبت به عملکرد نامطلوب باشد .مطابق تحقیقی که در مورد تأثیر تئوریهای
ضمنی فرد روی ارزیابی عملکرد انجام شدهاست ( ،)49میزان باور مدیران به تغییرپذیری افراد رابطه
مثبتی با تشخیص عملکرد مطلوب و نامطلوب کارشناس و همچنین تصدیق پیشرفت او دارد .مطابق
نتایج تحقیقی دیگر ( ،)50باور مدیر به تغییرپذیری افراد رابطه مثبتی با مربیگری کارکنانش و کیفیت
بازخوردهای او جهت بهبود عملکرد کارکنان دارد.
در ارتباط با گزاره پیشنهادی  ،2مطالبی در ادبیات ر فتار سازمانی درباره خشونت و پرخاشگری در
محل کار یافت می شود .به طور مشخص یکی از پیشایندهای پرخاشگری در محل کار ،رویدادهای
ناکامیبخش 1است که در آن شخص دیگری در رفتارِ هدفمند فرد مداخله میکند بهطوریکه مانع از
بههدفرسیدن او میشود ( .)51البته این رویدادها تنها درصورتی باعث خشم فرد میشوند که فرد،
رفتار ناکام کننده شخص دیگر را عمدی و همچنین غیرعادالنه ،ناروا یا غیرقابلتوجیه تلقی کند (.)51
عملکرد نامطلوب کارشناس در این تحقیق نیز میتواند رویدادی ناکامیبخش برای مدیر باشد ،زیرا مانع

. Frustration-inducing events

1
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از رسیدن مدیر به اهداف عملکردیاش میشود« .غیرقابل قبول بودن عملکرد نامطلوب کارشناس از
نظر مدیر» نیز شکلی از توجیهناپذیری یا ناروا بودن اشتباه است .بنابراین میتواند در عصبانیشدن
مدیر نقش داشتهباشد.
مکانیزم تأثیرگذاری مانع گزاره پیشنهادی  3را ممکن است بتوان با مدل اعتماد سازمانی ( )52نیز
توضیح داد (شکل  .)4در مدل اعتماد سازمانی ،چهار عامل پیشایند شکلگیری اعتماد هستند :ادراک
اعتمادکننده از سه ویژگی «توانایی ،1خیرخواهی 2و یکپارچگی »3فرد مورد اعتماد و «گرایش
اعتمادکننده به اعتماد .»4در ز مینه سازمانی تحقیق میزان توانمندی کارشناس برای انجام وظیفه مورد
نظر روی میزان اعتماد مدیر به او برای انجام آن وظیفه تأثیر می گذارد .بروز رفتاری اعتماد مدیر به
کارشناس این است که انجام وظیفه مورد نظر را به طور مستقل به او بسپارد .ریسک ادراکشده در
زمینه مورد بررسی تحقیق ،همان «هزینه اشتباهکردن» است و چون میزانش باالست ،سپردن وظایف
به اشخاص دیرتر اتفاق می افتد یا در صورت کاهش اعتماد به آنها ،سلب وظیفه مورد نظر از آنها زودتر
اتفاق می افتد .اگر پس از واگذاری وظیفه به کارشناس ،از او عملکرد نامطلوب بروز یابد ،باور مدیر به
توانمندی او در انجام وظیفه مورد نظر کاهش مییابد.
هزینه اشتباه
 -باال است-

میزان م لوبیت
عملکرد کارمند

س ردن یا سل
ان ا و یفه ی
مورد نظر

اعتماد مدیر به
کارمند برای
ان ا و یفه ی
مورد نظر

ادرا مدیر از
توانایی کارمند
برای ان ا
و یفه ی مورد
نظر

شکل  :4جای ذاری مکانیز تأ یر باال بودن هزینه اشتباه در مدل اعتماد سازمانی ()52

در خصوص گزاره پیشنهادی  4در ادبیات مربیگری پیشنهاد شدهاست که موفقیت مربیگری
مدیریتی مبتنی بر رابطه اثربخش بین مدیر و کارشناس است ( )7و در گزاره پیشنهادی  ،4تضعیف آن
مانع اثربخشی مربیگری درنظرگرفتهشدهاست .مکانیزم پیشنهادی ،در ادبیات رهبری سازمانی نیز
مطرح شدهاست .مطابق آن ،بسیاری از مدیران از روبهروشدن با کارکنانشان درباره رفتارهای نامناسب یا
عملکرد ضعیف اجتناب می کنند ،زیرا چنین تعامالتی معموالً منجر به تعارضی هیجانی میشود که مانع
1

. Ability
. Benevolence
3
. Integrity
4
. Propensity to trust
2
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مقابله با مشکل مورد نظر می شود و یا این کار را به قیمت احترام و اعتماد کمتر بین دو نفر انجام
میدهد .افراد نسبت به انتقاد حالت تدافعی پیدا میکنند زیرا عزت نفس آنها را تهدید میکند ،بنابراین
بازخورد اصالحی اگرچه به پیشرفت کارشناس کمک می کند ،اما باید طوری داده شود که رابطه مدیر و
کارشناس حفظ شود یا بهبود یابد ( .)53بهعالوه مطابق با نظریه خودتعینی ،میزان برآوردهشدن نیاز
ارتباط اجتماعی روی انگیزههای درونی کارشناس برای تغییر رفتار پایدار و عملکرد مناسب تأثیر دارد
( .)54این نشان میدهد که در رابطه مربی گری ،پاسخگویی مدیر به نیاز رابطه اجتماعی کارشناس از
طریق حمایت میتواند روی کیفیت مربیگری تأثیر بگذارد.
در ارتباط با گزاره پیشنهادی  ،5در مورد انگیزش یادگیری کارشناس در ادبیات مدیریت منابع
انسانی مطالب مرتبطی یافت می شود .انگیزش یادگیری کارشناس ،اثربخشی دوره آموزشی را بیشتر
میکند ( )55،56و بر روی به کارگیری مهارتهایی که در دوره آموزشی یاد دادهشدهاند ،تأثیر مثبت
دارد ( .)57به عالوه ،ارتباطات سرپرستان با کارکنان در دورههای آموزشی ،بر کسب قابلیتها و عملکرد
شغلی کارکنان تأثیر مثبت دارد و انگیزش یادگیری کارکنان ،تأثیر سرپرستان را در این مورد تقویت
میکند ( .) 58به عبارت دیگر انگیزش یادگیری کارکنان براثربخشی رفتارهای تسهیلگر سرپرستان در
دوره آموزشی تأثیر مثبت دارد .البته گاهی اوقات تأثیر حمایت مدیر بر انتقال مهارتها در دوره
آموزشی مهارتهای بین فردی ،1بیشتر از تأثیر انگیزش یادگیری کارشناس است ( .)59این موضوع بر
اهمیت بروز رفتارهای حامیانه در مربیگری تأکید میکند ،درحالیکه شرکتکنندگان در این تحقیق
وزن زیادی برای تأثیر انگیزش یادگیری کارشناس در یادگیریاش قائل بودند .از منظر نظریه
خودتعینی نیز انگیزه درونی کارشناسان روی تغییرات رفتاری پایدار و عملکرد اثربخش آنها تأثیر
مستقیم دارد ،بنابراین اگر مدیر بخواهد در مواجهه با عملکرد نامطلوب کارشناسان ،به تغییر رفتار آنها
کمک کند ،الزم است که جهت درونیشدن انگیزه آنها برای یادگیری بکوشد .مطابق نظریه خودتعینی،
این هدف با برآورده کردن سه نیاز استقالل ،شایستگی و ارتباط اجتماعی کارشناس میسر میشود (.)54
مکانیزم تأثیرِ ضعف انگیزش یادگیری کارشناس را بر یادنگرفتن او میتوان به کمک نظریه انتظار
وروم ) 48( 2نیز توضیح داد .مطابق نظریه انتظار ،اگر کارشناس بار اول به سطح عملکرد مورد نظر
مدیرش دست نیابد ،ممکن است انتظار او برای حصول به عملکرد درصورت تالش کاهش یابد،
بدین ترتیب ،شدت تالش او برای یادگیری و حصول به عملکرد مطلوب کاهش مییابد .در این صورت
احتماالً عملکردش نیز بهبود نخواهد یافت و درنتیجه انتظار او برای دستیابی به عملکرد مطلوب کمتر
و کمتر میشود .این موضوع باعث میشود انگیزش او برای یادگیری ضعیف و ضعیفتر شود.
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بدینترتیب کارشناس در حلقهای مخرب به دام می افتد که بهبودنیافتن عملکرد او باعث تضعیف
انگیزش او و تضعیف انگیزش او موجب بهبودنیافتن عملکرد او میشود.
مرور نتایج و س

نظری

دستاوردی که تحقیق حاضر داشتهاست ،یکی از این لحاظ است که با رویکردی اکتشافی موانع
اجرای اثربخش مربی گری مدیریتی در مواجهه مدیر با عملکرد نامطلوب کارشناس ،و مکانیزمهای
اثرگذاری آنها را شناسایی کردهاست .پنج مانع مربیگری با سه مکانیزم اثر شناسایی شدهاند که بر
مبنای آنها پنج گزاره پیشنهاد و مدلی یکپارچه از یافتهها ارائه شدهاست .موانع یافتشده حول یک
گروه اصلی وحدت می یابند با این مضمون که مدیر یا کارشناس موقعیت عملکرد نامطلوبی که پیش
آمدهاست را به عنوان موقعیت مناسب مربیگری نمی بینند ،بنابراین مدیر رفتارهای مؤثر مربیگری از
خود نشان نداده و یا کارشناس برای یادگیری تالش نمیکند .همانطور که در مقدمه بیان شد،
تحقیقات علمی و با ارائه شواهد تجربی در زمینه موانع اجرای اثربخش مربیگری مدیریتی اندک است
و در این زمینه شکافی در ادبیات مربیگری وجود دارد .بنابراین نتایج این تحقیق میتواند گامی جهت
غنیترکردن ادبیات حوزه مربی گری مدیریتی محسوب شود .به عالوه با مرور ادبیات مشخص شد که
برای بروز و اثربخشی فرایند مربیگری عواملی شناسایی شدهاست .اما با توجه به مقاله مرور ادبیات
هاگن ( ) 34مدل جامعی در این زمینه که پشتوانه تبیینی قوی داشته باشد ،ارائه نشدهاست .در نتایج
تحقیق حاضر عالوه بر شناسایی موانع ،مکانیزم تأثیرگذاری آنها نیز تبیین شدهاست .این موضوع به
طراحی نظریهای درمورد عوامل مؤثر بر اجرا و اثربخشی مربیگری کمک میکند .عالوهبراین منابع
اندکی یافت شدند که به بررسی مربی گری یا مدیریت منابع انسانی در صنعت مرکز داده پرداختهباشند.
در تحقیق حاضر سعی بر شناسایی ویژگیهای زمینه مورد بررسی و تأثیر برخی ویژگیهای کاری بر
اجرای اثربخش مربیگری بوده است .از این نظر پژوهش حاضر از جمله موارد نادر تحقیقات حوزه
مدیریت منابع انسانی در زمینه کاری مرکز داده بهشمارمیآید.
در جستوجوی ادبیات مربیگری برای مقایسه یافته های تحقیق با نتایج تحقیقات قبلی ،برای سه
مورد از موانع نتایج مرتبطی در تحقیقات حوزه مربیگری مدیریتی یافت نشد .این سه مانع عبارتاند از:
دیدگاه ضرورینبودن یاددهی قابلیت مورد نظر توسط شخص دیگر از نظر مدیر ( )0.71و غیر قابل
قبول بودن عملکرد نامطلوب در حوزه مورد نظر ( )0.72و همچنین باالبودن هزینه اشتباه ( .)0.73برای
دو مورد دیگر از موانع ،عوامل مرتبطی در تحقیقات دیگر به عنوان عوامل اثرگذار بر اثربخشی مربیگری
شناسایی شدهاند .هرچند در تحقیقات قبلی بر خالف تحقیق حاضر ،مکانیزمی مبتنی بر دادهها در مورد
شیوه تأثیر آنها ارائه نشدهاست .اولین مانع ،رویکرد غیرحامیانه مدیر در واکنش به کارشناس در قبال
عملکرد نامطلوب ( )0.74است .در این مورد گرگوری و لوی ( )2010پیشنهاد کردهاند که موفقیت
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مربی گری مدیریتی مبتنی بر رابطه اثربخش بین مدیر و کارشناس است که شامل «ارتباطات اثربخش»
نیز میشود ( .)7اما آنها مکانیزمی برای چگونگی تأثیر این عامل بیان نکردهاند .همچنین این فرضیه که
رابطه مربیگری خوب منجر به اثربخشی مربیگری می شود هنوز با تحقیقات پشتیبانی و اثبات
نشدهاست ( .)7عالوهبراین یوکل ( )53بیان کرده است که برخی افراد نسبت به انتقاد حالت تدافعی
پیدا میکنند زیرا عزت نفس آنها را تهدید میکند و ممکن است حاکی از طرد شخصی باشد ،بنابراین
مدیری که پرخاشگری یا توهین می کند بعید است بتواند به فرد انگیزه بهبود عملکردش را بدهد (.)53
البته یوکل برای پشتیبانی این اظهارات داده تجربی ارائه نکردهاست .دومین مانع ،ضعف انگیزش
1
یادگیری کارشناس در حوزه مورد نظر ( )0.75است .بر اساس یافتههای تحقیق اسماعیل و همکاران
( ) 58انگیزش یادگیری کارکنان ،تأثیر ارتباطات سرپرستان با کارکنان در دورههای آموزشی را بر کسب
قابلیتها و عملکرد شغلی تقویت میکند.
محدودیتها

محدودیت روششناختی در جمعآوری دادهها این بود که مصاحبهشوندگان در مورد برخی از
رویدادهایی که در نمونهگیری نظری شناسایی شدهبودند و در موردشان از آنها سؤال میشد ،حضور
ذهن کافی نداشتند ،زیرا رویداد مربوط به گذشته دورتر آنها میشد .این محدودیت مربوط به روش
مصاحبه میشود که گذشتهنگر است .البته این نوع رویدادها درصد کمی از رویدادهای بررسیشده را
تشکیل می دادند .محدودیت دیگر مربوط به حساسیت نظری محقق بود .حساسیت نظری کمک میکند
که محقق در جلسه مصاحبه مفاهیم نیازمند پیگیری را شناسایی کند و می تواند هنگام تحلیل دادهها
کیفیت و سرعت شناسایی مفاهیم و روابط بین آنها را افزایش دهد .از آنجا که تحقیق حاضر نقطه
شروع آشنایی محقق با حوزه مربی گری مدیریتی بود ،حساسیت نظری او از جهت آشنایی تجربی با
موضوع اندک بود .اما مرور ادبیات موضوع به شکلگیری حساسیت نظری محقق کمک کرد و همچنین
حساسیت نظری به تدریج و با پیشرفت روند تحقیق توسعه یافت .محدودیت سوم این بود که کدگذاری
داده ها تنها توسط یک محقق انجام شد ،هرچند در مورد نتایج کدگذاری محوری ،انتخابی و بخشی از
کدگذاری باز ،از بازخوردهای محقق دوم بهره گرفتهشد و در مورد دو کد که فرد کدکننده مردد بود ،از
یک محقق سوم کمک گرفتهشد.
پی ن ادها

پیشنهاد اول این است که گزاره های نهایی پیشنهادی در مدل نظری ،در تحقیقات آتی به صورت
آماری آزمون شوند .پیشنهاد دوم این است که تحقیق در مورد موانع اجرای اثربخش مربیگری در

. Ismail, et al.

1

45

شناسایی موانع اجرای اثربخش مربیگری مدیریتی در یک واحد خدمات مرکز / ... :گلنوش شریفیان و سیدبابک علوی

سطوح باالتر سازمان نیز انجام شود .زیرا مربیگری در آن سطوح احتماالً با چالشهای متفاوتی از
سطوح پایینتر روبه روست .پیشنهاد سوم ،تحقیق برای شناسایی ریشه باورهای مدیر است که منشأ
شکلگیری برخی از مکانیزمهای مانعشونده جهت اجرای اثربخش مربیگری بودند .پیشنهاد آخر در
مورد توسعه شیوههای جمع آوری داده در این زمینه است .مصاحبه ها در نظریهپردازی دادهبنیان نقش
محوری ایفا میکنند ( )46اما پیشنهاد میشود که در تحقیقات کیفی آتی درخصوص مربیگری
مدیریت ،از شیوه های دیگری نیز نظیر مشاهده مستقیم یا بررسی اسناد یا موارد دیگر در تحقیقات
کیفی برای جمعآوری اطالعات استفاده شود تا محدودیتهای روششناختی شیوه مصاحبه را پوشش
دهد.
با توجه به نتایج تحقیق میتوان پیشنهادهایی کاربردی نیز به سازمانهای مشابه سازمان مورد
بررسی ارائه داد .البته باید توجه داشت که نتایج تحقیقات کیفی الزاماً قابل تعمیم نیستند و
پیشنهادهای کاربردی ارائهشده لزوماً برای سایر سازمانها کاربرد مفید ندارند.
پیشنهاد اول این است که این دیدگاه در مدیران و کارشناسان سازمان ترویج شود که اگرچه هزینه
اشتباه در آن زمینه کاری باالست و باید تالش شود تا حد امکان از عملکرد نامطلوب پیشگیری شود،
اما درصورت بروز موقعیتهای عملکرد نامطلوب از آنها تا حد امکان به عنوان فرصت مناسبی برای
مربی گری بهره ببرند .برای این کار ،هم به مدیر و هم به کارشناس پیشنهاد میشود که خودآگاهی خود
را در تعامالت و ذهنآگاهی 1خود را در قبال مربی گری تقویت کنند تا بتوانند با آگاهی بیشتر به لحظه،
موقعیتهای مربیگری را از جمله در زمان رخداد عملکرد نامطلوب هوشیارانه تشخیص دهند و آگاهانه
از آن موقعیت ها حداکثر استفاده را برای شرکت در فرایند مربیگری داشته باشند .پیشنهادی فرعی در
این راستا ،ترویج رویکردهای هیجانی حامیانه از سوی مدیران در برقراری ارتباط با کارشناسان
بهخصوص درمواجهه با عملکرد نامطلوب کارشناسان است .درپیشگرفتن رویکرد غیرحامیانه (بهعبارتی
رویکرد تند یا سرزنش آمیز) از طرف مدیر ،عالوه بر اینکه چالشی اخالقی هم برای مدیر و هم برا ی
سازمان از منظر رعایت حقوق کارشناسان ایجاد میکند ،مطابق نتایج تحقیق باعث ترک خدمت
کارکنان نیز میشود که میتواند هزینههای قابل توجهی را در حوزه منابع انسانی به شرکت تحمیل
کند .پیشنهاد دوم این است که مدیران و کارشناسان منابع انسانی به قابلیتهایی که از نظر برخی
مدیران یاددادن آنها ضروری نیست و عمدتاً قابلیت های غیرفنی هستند ،توجه کرده و جهت آموزش
آنها اقدام کنند .به طور مثال «استرسزایی باالی کار ( »)0.321از عوامل ایجادکننده عملکرد نامطلوب
شناسایی شدند .اما در نتایج تحلیل دادهها روشی برای افزایش توانمندی افراد جهت مقابله با فشار
شناسایی نشد .بنابراین پیشنهاد میشود که روشهای مدیریت استرس به مدیران و کارکنان آموزش
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 پیشنهاد سوم این است که در مورد مانع «ضعف انگیزش.دادهشده و بهکارگیری آنها ترویج شود
، واحد منابع انسانی،)» که در مصاحبهها نیز تکرار باالیی داشت0.741 کارشناس برای یادگیری (کد
 سازمان مکانیزمهای، به عالوه.مدیران را با شیوههای تقویت انگیزش یادگیری کارشناسان آشنا کند
انگیزشی خود را طی همفکری با مدیران و در جهت تقویت انگیزش یادگیری کارشناسان در حوزههای
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طراحی الگوي توسعه منابع انسانی ملی با رويكرد پويايی سيستم
رحمت اهلل پاکدل

*1

آرین قلی پور
سید حسین حسینی

2

3

(تاریخ دریافت1396/06/20 :؛ تاریخ پذیرش)1397/03/28 :
چکیده
بازطراحي نظامها و فرایندهاي مرتبط با هر یک از آنها ميتواند تأثیر چشمگیري در هدایت و مدیریت منابع انساني
کشور به سمت اهداف و آرمانهاي توسعه کشور داشته و از موازيکاري و اقدامات و فعالیتهاي غیر هدفمند و غیر
سیستمي جلوگیري نماید .این مقاله با هدف ارائه الگویي براي تبیین مؤلفهها و نحوه ارتباط و تعامل بین سیاستها،
استراتژيها ،برنامهها و اقدامات هریک از این سازمانها و وزارتخانههاي ذيربط در امر توسعه منابع انساني طراحيشده
است .بر همین اساس مبتني بر روش اکتشافي از روش گردآوري دادههاي کیفي دادههاي الزم براي تحلیل بر پایه رویكرد
سیستمي و برهمکنشهاي بین مؤلفههاي توسعه منابع انساني ملي ،زیرسیستمها و متغیرهاي سیستم استخراجشده است.
نتایج این پژوهش نشان ميدهد که سیستم توسعه منابع انساني ملي داراي زیرسیستمهاي اصلي تربیت و عرضه نیروي
انساني و بازار کار ميباشد .این دو زیرسیستم تحت سیاستگذاريهاي زیرسیستم مدیریت منابع انساني و رشد و توسعه
اقتصادي قرار دارند بهعبارتدیگر سیاستهاي بخش منابع انساني کشور بهعنوان درونداد زیرسیستم عرضه و بازار کار نیروي
انساني عمل ميکند .همچنین حلقههاي علي معلولي بهدستآمده از زیرسیستمهاي ششگانه این الگو ،متغیرهاي اثرگذار و
نحوه تعامالت آنها بر روي یكدیگر را ترسیم و بهعنوان مبنایي جهت ارائه راهكار ارائه گردید.
واژههای کلیدی :منابع انساني ،توسعه منابع انساني ملي ،رویكرد سیستمي.

* این مقاله برگرفته از رساله دکتري نویسنده مسئول ميباشد.
 -1دکتري مدیریت منابع انساني ،پژوهشگاه شاخص پژوه ،تهران ،ایران .مسئول مكاتباتpakdels@gmail.com :
 -2دانشیار مدیریت ،گرایش دولتي ،دانشكده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3دکتري مهندسي صنایع ،گرایش سیستم هاي اقتصادي و اجتماعي ،دانشكده فني ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
امروزه منابع انساني مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلي ایجاد مزیت رقابتي و قابلیتهاي
اساسي هر سازمان است .هاربیسون 1معتقد است منابع انساني پایه اصلي ثروت ملتها را تشكیل
ميدهند .سرمایه و منابع طبیعي نیز عوامل مهمي در تولید هستند ولي این انسانها هستند که سرمایه
را انباشت ميکنند ،از منابع طبیعي بهرهبرداري مينمایند ،سازمان اقتصادي ،اجتماعي و سیاسي را بنا
نموده و درمجموع توسعه را باعث ميشوند .کشوري که نتواند دانش و مهارت مردم خود را رشد و
گسترش دهد و از آن در اقتصاد ملي به بهترین وجه استفاده کند ،قادر نخواهد بود مشكالت
توسعهنیافتگي خود را حل نماید .مفهوم توسعه یكي از مفاهیم اساسي و بسیار مهم در جوامع امروزي
بوده ،چراکه با عبور از قرن بیست و یكم هرروز شاهد گستردگي و پیچیدگي جوامع و سازمانها
هستیم .ازاینرو نیاز ما به منابع انساني بهعنوان عوامل انساني توسعهیافته امري ضروري تلقي ميشود.
توسعه منابع انساني ،فرآیند تسهیل یادگیري سازماني ،عملكرد و تغییر از طریق مداخالت و فعالیتهاي
سازماندهي شده و اقدامات مدیریتي بهمنظور ارتقاي عملكرد ،توانایي ،آمادگي رقابتي و تجدید سازمان
ميباشد (.)1
در سالهاي اخیر نقش بالقوه توسعه سرمایه انساني در رشد و توسعه اقتصادي و ارتقـاي سطح
اجتماعي جوامع در سطح ملي ،تـوجه بسیاري از صاحبنظران در بخش توسعه منابع انساني را به خود
جلب کرده است ( .)2همچنین بررسي اهداف و برنامههاي سند چشمانداز  20ساله ،بیانـگر آن است که
راه رسیدن و دستیابي ایران به کشوري توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح
منطقه ،با بها دادن به منابع انساني و درواقع پیشرفت سرمایه انساني در سطح ملي ،امكانپذیر خواهد
بود (.)3
توسعه منابع انساني ملي مسئولیت و تعهد دولت در سطوح باالي تصمیمگیري است و سراسر جامعه
را بهمنظور هماهنگي تمامي فعالیتهاي مرتبط با توسعه انساني دربر ميگیرد .این هماهنگي موجب
افزایش کارایي ،اثربخشي ،رقابتپذیري ،رضایتمندي ،بهرهوري ،دانش ،معنویت و هر چهبهتر شدن
انسانها ميشود .توسعه منابع انساني شامل آموزشوپرورش ،سالمت ،امنیت ،آموزش سازماني ،توسعه
اقتصادي ،فرهنگ ،علوم و فناوري و سایر عوامل تأثیرگذار بر توسعه انساني را دربر ميگیرد ( .)4بدون
تردید توسعه منابع انساني ملي ،زمینه دستیابي به ارتقاي بهرهوري ،رقابتهاي محلي و جهاني ،بهبود
آموزشوپرورش و آموزش سازماني ،افزایش اشتغال ،توسعه و ثبات اجتماعي ،سالمت ملي ،توسعه ملي
و بینالمللي ،برابري نژادي ،همكاريهاي بومي و جهاني براي کشورها فراهم ميسازد (.)5

Harbison
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تحقیقات سازماني زیادي درزمینه توسعه منابع انساني صورت پذیرفته است که ازجمله آنها
ميتوان به طراحي الگوي توسعه منابع انساني در پلیس جمهوري اسالمي ایران متأثر از سهم کم تولید
ثروت کارکنان ناجا اشاره نمود ( .)6ارزشیابى و تراز منابع انسانى ،سفارشدهنده آموزش ،استمرار
آموزشوپرورش و چرخش شغلى از مهمترین موارد توسعه منابع انسانى در این سازمان ميباشند.
همچنین دلگشایي و همكاران ضمن ارائه الگویي پیشنهادي توسعه منابع انساني بخش بهداشت و
درمان ایران ،تأثیر مؤلفههاي اثرگذار مختلف را موردبررسي قرار داده و نشان دادند که بیشترین تأثیر را
به ترتیب مؤلفههاي منابع انساني ،منابع مالي و منابع فیزیكي دارند ( .)7اکبري پور ،با نگاهي به
وضعیت اشتغال و بیكاري فارغالتحصیالن دانشگاهي دریافت که بین وضعیت عرضه و تقاضاي نیروي
کار یک ناهماهنگي و عدم تعادلي وجود دارد که این ناهماهنگي در بین فارغالتحصیالن دانشگاهي
نمود بیشتري دارد ( .)8بنابراین با توجه به نقش فزاینده نیروي متخصص و تحصیلکرده درروند
توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي کشور ،چنانچه نتوان از نیروي تحصیلکرده در مشاغل مرتبط
استفاده کرد ،عالوه بر هدر رفتن هزینه تحصیل ،بیكاري اصطكاکي و درنهایت تزلزل ساختار اجتماعي
را به همراه دارد .همچنین رمضان پور در پژوهشي به بررسي رابطه فرایند توسعه نیروي انساني با فرایند
توسعه تكنولوژي در ایران پرداخت و به این نتیجه رسید سرمایهگذاري مناسب در آموزش ،پژوهش و
رشد و توسعه مهارتها انجام نگرفته و زمینه براي توسعه تكنولوژي فراهم نشده است .همچنین نتایج
تحقیق وي حاکي از این است که فرایند توسعه تكنولوژي و فرایند توسعه منابع انساني همسو نیستند
(.)9
1
وانگ و آالگاراجا مدلي براي تدوین استراتژي توسعه منابع انساني ملي کشورهاي چین و هند در
بسترهاي فرهنگي ،سیاسي،اقتصادي و تاریخي متفاوتشان طراحي کردند ( .)2آنها همچنین مدلهاي
توسعه منابع انساني ملي در ادبیات غیر مرتبط با توسعه منابع انساني را در جدولي (شكل شماره  )1به
تصویر کشیدند.

Alagaraja & Wang
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جدول  :1مدلهای توسعه منابع انسانی ملی
مدل توسعه منابع انسانی ملی

کشورهای نمونه

1

نظام هاي آموزشي ( بخش هاي آموزشي رسمي و غیر رسمي ،نظام هاي
آموزش دانشگاهي و آموزش مبتني بر کار در سازمان )

آمریكا ،بریتانیا ،فرانسه ،آلمان

2

اثرات شغلي و بازار کار بر نظام اموزش فني و حرفه اي ،توسعه مهارت و آموزش
در محیط کار

آلمان ،فرانسه  ،ژاپن

3

تاثیرات فرهنگي و تاریخي بر نظام آموزش فني و حرفه اي ،موسسات کارآموزي،
سیستم آموزش سازماني در بخش تولید و صنعت

آمریكا ،فرانسه ،آلمان ،اتریش ،سوئیس ،ژاپن

4

نقش و میزان دخالت دولت ( مرکزي /فدرال ) در آموزش فني ،شغلي و آموزش
محیط کار در سطوح محلي و منطقه اي

سنگاپور ،تایوان ،کره جنوبي

5

6

ارتباط بین بازار کار ،ترتیبات نهادي ،توسعه مهارت شغلي و تقاضاهاي صنعتي

کانادا ،آمریكا ،استرالیا ،نیوزیلند ،بریتانیا،
اتریش ،بلژیک ،فرانسه ،آلمان ،سوئیس ،ژاپن،
مكزیک ،ایتالیا ،اسپانیا

شكل گیري نظام ملي مهارت مرتبط با وابستگي بنیادي دولت ،بازار کار و
سرمایه

بریتانیا ،آمریكا ،استرالیا ،نیوزیلند ،کاندا،
آلمان ،اتریش ،سوئیس ،هلند ،کره جنوبي،
تایوان ،ژاپن ،سنگاپور ،مكزیک ،برزیل ،شیلي

7

نقش توسعه منابع انساني در تدوین خظ مشي و فعالیت هاي توسعه منابع
انساني ملي

برزیل ،چین ،مكزیک ،آفریقاي جنوبي

8

بررسي الگوي توسعه منابع انساني در محیط هاي فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي
و سیاسي معاصر
نقش حكومت در توسعه اقتصاد ملي

چین ،هند ،مكزیک ،کنیا ،مراکش ،آفریقاي
جنوبي
مكزیک ،کنیا

9

(منبع)2 :

اسپارکمن1نیز در تحقیقي ،ضمن مطالعه شرایط سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي و آموزشي و همچنین
چالشهاي موجود و روندهایي که بر توسعه منابع انساني ملي اثرگذارند ،عوامل توسعه منابع انساني را
در کشور برزیل چهارچوب بندي نمود ( )10و به این نتیجه رسید که در بین فاکتورهاي شناسایيشده،
نژاد ،جنسیت و کیفیت آموزشي از اهمیت باالتري برخوردار بودند .مطالعه دیگري که کاکس و
همكاران 2بر روي مدل توسعه منابع انساني کشور مراکش انجام دادهاند ( )11به چالشها و موانع پیش
روي توسعه منابع انساني ملي در ارتباط با برنامههاي توسعه این کشور پرداختهاند .با بررسي سابقه و
پیشینه تاریخي این کشور که بر رویكرد ملي توسعه منابع انساني تأثیر گذاشته است در این تحقیق،
توصیفي از محیط عملیاتي توسعه منابع انساني ملي ارائهشده است .در این محیط اهداف و اجزاي
Sparkman
Cox et al.

1.
2.
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ضروري براي موفقیت رویكرد ملي توسعه تعریف و همراستا شدهاند .درنهایت این پژوهش نیروهاي
تأثیرگذار بر تدوین ،اجرا ،و ارزشیابي استراتژيهاي توسعه منابع انساني در مراکش را تشریح ميکند.
اسرار الحق )12( 1در پژوهشي با عنوان " توسعه منابع انساني ملي در پاکستان :تكامل،روندها و
چالشها" روند توسعه ،شرایط فعلي و روند آینده توسعه منابع انساني را در پاکستان توصیف کرده
است .این مطالعه تكامل توسعه منابع انساني را در دو مرحله در پاکستان موردبررسي قرار
ميدهد:مرحله اول از  1960تا  1998و مرحله دوم از  1998تاکنون.در مرحله اول تمرکز بر روي
توسعه انساني در سطح ملي بوده است ولي در مرحله دوم توسعه در بخشهاي مختلف صنعت و اقتصاد
در پاکستان است .در پژوهش دیگري که توسط آالگاراجا و جیتنس )13( 2صورت گرفته ،مشخص
گردید که صاحبنظران حوزه توسعه منابع انساني در خصوص چارچوبهاي مفهومي و نظري با چالش
ایجاد " ظرفیت در سرمایه انساني " و " قابلیت در سرمایه انساني" در سطح ملي روبهرو هستند .بدین
منظور محققین در این پژوهش یک چارچوب چند سطحي براي درک بهتر ظرفیتسازي و قابلیت
سازي در سرمایه انساني ارائه کردهاند که این چارچوب ميتواند براي سنجش اولویتهاي توسعه ملي
کشورها مورداستفاده قرار گیرد .نتایج نشان داده است که برنامهها و راهبردهاي توسعه منابع انساني
ملي باید بهطور همزمان توسعه مالي ،صنعتي و ظرفیتهاي نیروي انساني را در سطوح فردي ،سازماني
و ملي موردتوجه قرار دهد .همچنین چارچوب نظري ارائهشده همافزایيهاي مثبت و منفي توسعه منابع
انساني را که ناشي از پیوند بین ظرفیتسازي مالي ،صنعتي و نیروي انساني و تالشهاي صورت گرفته
درزمینه قابلیت سازي در سطوح مختلف است را نشان ميدهد.
ناصحي فر و عسكري ماسوله نیز ،مدلي مبتني بر الگوي اسالمي -ایراني پیشرفت را در برخي از
وزارتخانههاي کشور جهت توسعه منابع انساني تبیین نمودند و به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه
سازماني؛ فاکتورهاي عدالت سازماني ،عوامل فرا سازماني ،آموزش ،عوامل سختافزاري محیط کاري،
بومي بودن مدل ،مدیریت دانش ،عوامل ملي و عوامل نرمافزاري محیط کاري و همچنین از دیدگاه
فردي ،دینمحوري و تعهد کارکنان ،در توسعه منابع انساني با این رویكرد تأثیرگذار ميباشند (.)14
هاشمي راد ( ،)15نیز در پایاننامه دکتري خود ،به طراحي الگوي توسعه منابع انساني در سطح ملي در
راستاي تحقق اهداف چشمانداز بیستساله کشور پرداخت .مدل نهایي وي متشكل از  14بعد عقیدتي،
سیاسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ،قانوني ،فناوري اطالعات ،مهارت تصمیمگیري ،مهارت ارتباطي،
دانش شغلي ،دانش سازماني ،دانش عمومي ،سالمت عمومي و کارآفریني به همراه  39مؤلفه و 78
شاخص بود.
Asrar-ul-Haq
Alagaraja and Githens

1.
2.
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بررسي مطالعات صورت پذیرفته نشان ميدهد که عليرغم تنظیم بخشي از سیاستها و احكام
برنامههاي توسعهاي کشور در حوزههاي مرتبط با منابع انساني کشور توسط این نهادها ،هنوز ارتباط ي
سیستماتیک و نظاممند بین آنها با استراتژيها و سیاستهاي فرادستي توسعه کشور بهصورت یک
الگوي یكپارچه وجود ندارد و هـر یک از ارگانهاي مسئول ،برنامههاي جداگانهاي فراخور مـأموریت و
وظایف سازماني خود در خصوص منـابع انساني کشور بهصورت جزیـرهاي تدوین و اجرا مينمایند و این
مسئله ضمن کاهش اثربخشي برنامههاي مرتبط با منابع انساني کشور ،موجب عدم جهتگیري الزم در
برنامههاي آنها به سمت سیاستهاي فرادستي کشور گردیده است .بيشک بازطراحي نظامها و
فرایندهاي مرتبط با هر یک از آنها ميتواند تأثیر چشمگیري در هدایت و مدیریت منابع انساني کشور
به سمت اهداف و آرمانهاي توسعه کشور داشته باشد و از موازي کاري و اقدامات و فعالیتهاي غیر
هدفمند و غیر سیستمي جلوگیري نماید .پژوهش حاضر با رویكردي سیستمي به دنبال ارائه الگویي
براي تبیین مؤلفهها و نحوه ارتباط و تعامل بین سیاستها ،استراتژيها ،برنامهها و اقدامات هریک از
سازمانها و وزارتخانههاي ذيربط در امر توسعه منابع انساني ملي ميباشد.

 -2روش پژوهش
هدف اصلي پژوهش حاضر ،ارائه الگوي توسعه منابع انساني ملي با رویكرد سیستمي ميباشد روش
پژوهش ازنظر هدف ،توسعهاي و داراي رویكردي کیفي باشد .جامعه آماري در این پژوهش ،شامل 11
نفر از خبرگان و متخصصان دانشگاهي و اجرایي آشنا به مسائل توسعه منابع انساني ملي ميباشد .روش
پژوهش مورداستفاده از نوع اکتشافي و استفاده از رویكرد سیستمي و حلقههاي علي معلولي ميباشد.
درواقع سیستم توسعه منابع انساني به همراه زیرسیستمهاي آن بهصورت یک کل در نظر گرفتهشده و
اجزاي آن در این کل موردبررسي قرار ميگیرند و چگونگي تعامل بین اجزاء و نیز برهمکنش اجزاء و
محیط بررسي ميشود .همچنین با استفاده از حلقههاي علي و معلولي ،عوامل مؤثر و مكانیزم اثرگذاري
این عوامل احصا شده است.
رویكرد سیستمي ،یک روش فرموله شده مناسب براي تجزیهوتحلیل اجزاي سیستمي است که
داراي روابط علي و معلولي و زیربناي منطقي است .یک ابزار مهم براي تفكر سیستمي ،ترسیم نمودار
زیرسیستمها است .نمودار زیرسیستم ها سبک و ساختار کلي یک مدل از سیستم را نشان ميدهد .در
این نمودار هر زیرسیستم بهوسیله ارتباطات فیزیكي و اطالعاتي به هم متصل ميگردند .این نمودارها
مي توانند مرز سیستم را نشان داده و سطح تراکم مدل و سیستم تحت مطالعه را مشخص سازند .این
نمودارها اغلب بهطور سادهاي ترسیمشده و شامل جزئیات زیادي نميباشد ( .)16مبتني بر اصول روش
پویایيهاي سیستم ،مراحل این پژوهش در نمودار شكل شماره ( )2نشان داده شده است.
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شکل  :2فرآیند انجام پژوهش
(منبع :مطالعات نگارندگان)

گام اول در این پژوهش ،کسب شناخت نسبت به محیط مسئله است که از طریق مرور نتایج
تحقیقات پیشین و همچنین مطالعه اسناد کتابخانهاي ،مؤلفههاي سیستم توسعه منابع انساني ملي به
دست ميآید  .پژوهشگر در این مرحله بدون هیچ پیش فرضي به شناخت محیط مسئله اقدام ميکند
درواقع توسعه منابع انساني ملي بهعنوان پدیده یا وضعیتي در نظر گرفتهشده که براي شناسایي
مؤلفههایي که معرف وضعیت آن هستند از روش گردآوري دادههاي کیفي استفادهشده است .بدین
ترتیب جنبههاي مختلف پدیده توسعه منابع انساني ملي از طریق بررسي اسناد و مطالعات کتابخانهاي
توصیف ميگردد .در این مرحله انبوهي از اطالعات در اختیار است که باید براي انجام دادن اقدامات
بعدي مورداستفاده قرار گیرند .به همین منظور ،اطالعات موجود با روش مصاحبه کدگذاري شده
استخراج و طبقهبنديشده است .بدین ترتیب مفاهیم درون مصاحبهها و اسناد و مدارک بر اساس
ارتباط با موضوعات مشابه کدگذاري و طبقهبندي ميشوند .نتیجه این مرحله ،تقطیر و خالصه کردن
انبوه اطالعات کسبشده از مصاحبهها و اسناد به درون مفاهیم و دستهبنديهایي است که در این
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سؤاالت مشابه هستند و درنهایت حیطههاي اصلي مسئله شناسایي شد .در این پژوهش ،جمعآوري
اطالعات و دادهها زماني متوقف ميشود که اطالعات در مورد همهي دستهبنديهاي موردنظر
اشباعشده و این امر زماني رخ ميدهد که نظریه موردمطالعه کامل شده و اطالعات جدیدي ،مرتبط با
موضوع موردمطالعه ،به دست نیامد ،بنابراین در این تحقیق از روش نمونهگیري هدفدار یا قضاوتي
هدفمند و از نوع غیر احتمالي استفادهشده است ،یعني با توجه به محدود بودن جامعه آماري و افراد
متخصص در حوزه منابع انساني که درعینحال با رویكرد سیستمي نیز آشنا باشند ،از شیوه تمام
شماري افرادي که اشراف کامل به بحث توسعه منابع انساني و حوزههاي مرتبط با آن دارند،
استفادهشده است .در گام دوم ،پس از مشخص کردن عوامل مؤثر ،شناسایي زیرسیستمها صورت
ميپذیرد .پژوهشگر براي این منظور ،پس از طبقهبندي و دستهبندي مفهومي عوامل مشخصشده به
تبیین زیرسیستمها و ارتباطات بین آنها اقدام ميکند .در گام سوم ،مبتني بر نتایج پژوهشهاي
پیشین ،ابتدا مفهومسازي متغیرها از عوامل مؤثر انجام و در ادامه ،ارتباطات علي بین متغیرها
موردتوجه قرار ميگیرد تا از این طریق ساختار و نظام علي-معلولي سیستم موردبررسي ،تبیین و نماي
کلي حلقههاي علي و معلولي زیرسیستمهاي توسعه منابع انساني ملي حاصل گردد.

 -3یافتههای پژوهش
پس از طي نمودن گامهاي اولیه ،زیرسیستمهاي مربوطه شناسایي و متغیرهاي اثرگذار در هر
زیرسیستم و نحوه ارتباط هر زیرسیستم به یكدیگر به دست آمد(شكل شماره  .)3در این بخش به
تشریح اجزا و بخشهاي نمودار زیرسیستمهاي مؤثر بر توسعه منابع انساني ملي کشور پرداخته ميشود .
ابتدا هر زیرسیستم و اجزاي آن توضیح دادهشده و سپس به ارتباط آن با سایر زیرسیستمها و چگونگي
تأثیر زیرسیستمها بر یكدیگر اشاره خواهد شد .زیرسیستمهاي بررسيشده عبارتاند از:
زیرسیستم حاکمیت و مدیریت منابع انساني ،دربرگیرنده متغیرهاي اصلي هستند که بر روي نقش
حاکمیت در توسعه نیروي انساني اثرگذارند .ازجمله سیاستهاي مؤثر در این مقوله ،سیاستهاي
کنترل جمعیت است که به زیرسیستم جمعیت منتقل ميشود .این سیاستها در حقیقت تنظیمکننده
ظرفیت نیروي کار موردنیاز براي اداره کشور و رونق اقتصادي است .سیاستهاي پوشش بیمه ،موضوع
دیگري است که توسط حاکمیت تعیین ميشود .این سیاستها ميتواند اعم از سطح پوشش بیمه کار،
قوانین و تعهدات بیمهگذار و بیمه پذیر ،سن بازنشستگي و غیره باشد .از دیگر کارکردهاي این
زیرسیستم ،حمایت از نخبگان است.
زیرسیستم جمعیت ،مولد اصلي منابع انساني براي آموزش و فراگیري تخصص و درنتیجه
تأمینکننده ،نیروي انساني متخصص بازار کار است .ورودي این زیرسیستم ،سیاستهاي تنظیم
جمعیت است که بر روي نرخ زادوولد تأثیرگذار است .حاکمیت کشور بهعنوان مرجع باالدستي،
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مسئولیت و وظیفه تنظیم زادوولد بهوسیله سیاستگذاري را بر عهده دارد .این زیرسیستم ،نیروي
انساني آماده آموزش را به زیرسیستمهاي آموزش عالي ،آموزشوپرورش عمومي و آموزش فني و
حرفهاي و آموزش ضمن خدمت منتقل ميکند .در زیرسیستم اقتصاد کالن کشور ،هرگونه
سیاستگذاري و تدوین راهبرد در جهت رشد تولید ناخالص ملي و رشد شرایط اقتصادي کالن کشور
باید باشد .لذا این زیرسیستم هدف اصلي حاکمیت بوده و بر اساس بازخوردي که از وضعیت اقتصادي
کشور دریافت ميشود ،سیاستگذاري صورت ميپذیرد.
زیرسیستم تأمین اجتماعي ،دربرگیرنده متغیرهایي است که بر بیمه کسبوکار نیروي انساني
تأثیرگذار است .خدمات بیمهاي تأثیر غیرمستقیمي بر بازار کسبوکار داشته و ميتواند بر اشتغال و
تأمین نیروي انساني تأثیرگذار باشد .جوان بودن جمعیت فعلي کشور ،در آینده باعث جمعیت باالي
سالمندان شده و جمعیت جوان آینده ،به دلیل عدم توازن تعدادي ،نميتوانند با پرداخت حق بیمه ،این
اختالف را پوشش دهند و درنتیجه ورشكستگي بیمهها و بازار کسبوکار حاصل خواهد شد .در
زیرسیستم تربیت و عرضه نیروي انساني 4 ،خرده سیستم آموزشوپرورش عمومي ،آموزش فني و
حرفهاي ،آموزش ضمن خدمت و آموزش عالي وجود دارد .خرده سیستم آموزشوپرورش عمومي،
دربرگیرنده متغیرهایي است که بهصورت مستقیم بر روي وضعیت و عملكرد سیستم آموزشي مدارس
(بهجز فني و حرفهاي) تأثیرگذار است .از دیگر مواردي که بر کیفیت آموزش اجباري مؤثر است ،سطح
رفاه معلمان هست .هر چه میزان رفاه زندگي معلمان کم باشد ،معلم مجبور خواهد شد تا رفع نیازهاي
مالي خود را غیر از درس دادن تأمین نماید .این چالش بر روي کیفیت آموزش و درنتیجه وضعیت
کسبوکار تأثیرگذار است .این زیرسیستم سیاستهاي آموزش اجباري را از زیرسیستم حاکمیت و
مدیریت منابع انساني دریافت ميکند .این سیاستها ميتواند اعم از سن آموزش اجباري ،محتواها و
سرفصلهاي دروس باشد.
خرده سیستم آموزش فني و حرفهاي ،نمایانگر نقش مهم آموزشهاي فني و حرفهاي در جهت
توسعه منابع انساني متخصص است .ازجمله چالشهاي سیستم آموزش فني و حرفهاي کشور ميتوان
به عدم توازن ظرفیتها و رشتههاي آموزشي بهتناسب نیاز بازار کار در هر استان اشاره نمود .به دلیل
اینكه بازخوردي از وضعیت نیاز بازار صورت نميگیرد ،بعضاً آموزشهاي فني و حرفهاي اثرپذیري
مناسب را نداشته و فارغالتحصیالن ،نميتوانند شغل مناسب پیدا کنند .خرده سیستم آموزش ضمن
خدمت ،نمایانگر متغیرهایي است که بر روي عملكرد بخشهاي آموزشي شرکتها ،سازمانها و
بهطورکلي ،کسبوکار ،تأثیرگذارند .با توجه به اینکه آموزشهاي اولیه و اجباري (مدارس ،مراکز فني و
حرفهاي و دانشگاهها) لزوماً نميتواند بهصورت کامل ،منجر به ایجاد تخصص در نیروي انساني شود ،این
زیرسیستم تخصص موردنیاز بازار کار را به زیرسیستم فضاي کسبوکار نیروي انساني منتقل ميکند.
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خرده سیستم آموزش عالي ،دربرگیرنده کلیه متغیرهایي است که بر روي عملكرد سیستم آموزش
عالي کشور تأثیرگذار است .آموزش عالي تأمینکننده اصلي تخصص نیروي انساني موردنیاز بازار
کسبوکار است .ازجمله کلیديترین معضالت آموزشي عالي کشور ،عدم ارتباط این زیرسیستم با
زیرسیستم فضاي کسبوکار نیروي انساني است .زماني که این ارتباط برقرار نباشد ،امال آموزش بر
اساس نیاز بازار صورت نميگیرد و مباحث و سرفصلهاي آموزشي ،نیازهاي بازار را پوشش نميدهد،
دوما ،ظرفیتهاي آموزشي در رشتههاي مختلف ،بر اساس نیاز نبوده و در برخي رشتهها ازدیاد
فارغالتحصیالن و در برخي کمبود متخصص وجود دارد .زیرسیستم فضاي کسبوکار نیروي انساني،
داراي سه خرده سیستم اشتغال زنان ،اشتغال نخبگان و اشتغال نیروي کار است .در خرده سیستم
اشتغال زنان ،زنان جامعه نیمي از جمعیت را تشكیل داده و نیمي از نیروي انساني شاغل را شامل
ميشوند .با توجه به سابقه تاریخي کشور ،اشتغال زنان همواره دچار مسئله بوده و این موضوع منجر به
از بین رفتن عدالت کاري و نابرابري جنسیتي شده است .عدم حضور زنان در بازار کار عالوه بر ایجاد
آسیبهاي اجتماعي ،بر روي تولیدات و ارزشافزوده نیز تأثیرات قابلتوجهي دارد .در خرده سیستم
اشتغال نخبگان ،سرمایه اصلي هر کشور ،نخبگان و نیروهاي برگزیده آن هستند و چنانچه پیشرفتي
حاصل شود ،توسط نخبگان انجام خواهد شد .در کشورهاي توسعهیافته بهواسطه شكلگیري
زیرساختهاي صحیح صنعتي و وجود ارتباطات منطقي و قانوني از بدو تولد تا زمان پیري و سالمندي،
فرصتهاي برابر شغلي بر اساس شایستهساالري وجود دارد .در خرده سیستم اشتغال نیروي کار ،این
زیرسیستم دربرگیرنده فضاي کسبوکار کلي کشور است که منجر به تقاضا براي نیروي انساني ميشود.
این زیرسیستم سیاستهاي تنظیم بازار را از زیرسیستم حاکمیت و مدیریت کسبوکار دریافت و
ارزشافزوده حاصل از فعالیت نیروي انساني را به زیرسیستم اقتصاد کالن کشور وارد ميکند .نبود
شایستهساالري ،عدم وجود سازوکار یكپارچه انتخاب شغل ،اثربخشي پایین آموزشهاي اجباري و عالي،
عدم انجام نیازسنجي بازار کار و ارتباط بخش آموزش با صنعت و  ...ازجمله مواردي است که باعث شده
تا توازن بین عرضه و تقاضاي نیروي انساني دچار مسئله باشد .نماي کلي زیرسیستمهاي ترسیمشده در
شكل شماره ( )3قابل مشاهده است.
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حلقههای علی و معلولی

در این بخش در راستاي نمودار زیرسیستمهاي ترسیمشده ،به بررسي علتها و معلولهایي پرداخته
ميشود که بیشترین نقش را در ارائه طراحي الگوي توسعه منابع انساني ملي با رویكرد سیستمي دارند.
بدین منظور از نمودار حلقههاي علي و معلولي استفادهشده است.
 .1حلقه تأثیر بازار کاربر مهاجرت نخبگان
مهاجرت گسترده نیروي انساني بهویژه نیروي کار ماهر و متخصص یكي از مسائلي است که طي
سالهاي اخیر دولتها و سازمانهاي بینالمللي را به چالش کشانده است ( .)17یكي از زیانهایي که از
مهاجرت نیروي متخصص به جامعه وارد ميشود ،زیانهاي مربوط به هزینههاي آموزشي است که صرف
آموزش آنها شده است .از سوي دیگر مهاجرت افراد نخبه بهطور مستقیم بیكاري نیروي کار متخصص
را کاهش ميدهد اما ازآنجاکه عوامل تولید جانشین ناقص یكدیگرند ،مهاجرت سبب افزایش نیروي کار
غیرماهرانه در بازار کار کشور مبدأ ميشود .مهاجرت سرمایه انساني مهاجرت سبب کمبود نسبي افراد
متخصص در فرایند تولید و ترکیب ناکاراي عوامل تولید ميشود.
افزایش صالحیت حرفهاي موجب افزایش انگیزش نخبگان براي فعالیت در کشور شده و درنتیجه
شایستهساالري از طریق ایجاد جذابیت بیشتر بازار کار و افزایش انگیزش نخبگان باعث کاهش مهاجرت
نیروي متخصص نخبه ميشود .از سوي دیگر با افزایش مهاجرت نخبگان ،کیفیت آموزش عالي
روزبهروز کاهشیافته که این مسئله خود باعث مهاجرت بیشتر افرادي ميگردد که به دنبال تحصیل در
دانشگاههاي بهمراتب معتبرتر و ازنظر سطح کیفیت علمي باالتر هستند .از سوي دیگر با کاهش کیفیت
مستمر آموزش عالي ،انگیزش نخبگان براي فعالیتهاي علمي و پژوهشي و همچنین جذب بازار کار
کاهشیافته و درنتیجه نرخ اشتغال و مشارکت نخبگان نیز کاهش و نرخ مهاجرت نخبگان افزایش
ميیابد .شكل شماره ( )3دینامیک این حلقه را نشان ميدهد.
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صالحیت حرفه ای /شایسته
ساالری

+
جذابیت بازار کار

+

+
انگیزش نخبگان
+

+
نرخ اشتغال نخبگان/
مشارکت نخبگان
+

R
مهاجرت نخبگان

R

کیفیت مستمر آموزش
-

عالی
فرصت جذب نخبگان در
+

بازار کار

 سطح کیفی نیروی کارموجود

شکل  :3حلقه تأثیر بازار کار بر مهاجرت نخبگان
(منبع :یافتههای نگارندگان)

 .2حلقه نیازسنجي نیروي انساني بر توسعه هدفمند رشتههاي تحصیلي
وجود فرصت جذب در بازار کار براي فارغالتحصیالن بهشدت تحت تأثیر توسعه هدفمند رشتههاي
تحصیلي اعم از دانشگاهي و فني و حرفهاي ميباشد .صاحبنظران یكي از عوامل اصلي مشكل اشتغال
جوانان را در شكاف بین آموزشهاي موجود و نیازهاي واقعي بازار کار ميدانند .بنابراین ارائه
آموزشهاي مناسب ميتواند در پر کردن این شكاف مؤثر باشد .با توجه به اهمیت آمادهسازي نیروي
انساني براي بازار کار ،ازنقطهنظر اقتصادي و اجتماعي ،ما نیازمند یک نظام آموزشي هستیم که ضمن
تحكیم ارتباط با بازار کار ،بر شایستگيهاي کلیدي و اساسي موردنیاز آن بازار نیز تأکید ميکند (شكل
شماره .)4
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آمایش نیروی انسانی(منطقه
ای  -بخشی)

+
توسعه هدفمند رشته های

+

تحصیلی دانشگاهی
+
توسعه هدفمند رشته های

نرخ اشتغال

فنی و حرفه ای

+

+
تناسب ظرفیت
پذیرش آموزش عالی
با نیازهای بازار کار

R

+
تناسب ظرفیت پذیرش
آموزش فنی و حرفه ای با
نیازهای کار

+
پذیرش هدفمند دانشجو

فرصت جذب در بازار
+

+

پذیرش هدفمند کارآموز

کار

فنی حرفه ای
+

فارغ التحصیالن مورد نیاز بازار کار
+

(نیسنکت -یهاگشناد)

شکل  :4حلقه نیازسنجی نیروی انسانی بر توسعه هدفمند رشتههای تحصیلی
(منبع :یافتههای نگارندگان)

 .3حلقه تأثیر توسعه صندوقهاي بازنشستگي بر امنیت و رضایت شغلي نیروي انساني
کشورهایي که داراي صندوقهاي بازنشستگي توسعهیافته ،قانونمند و تحت نظارت هسـتند بهتـر
قـادر بـه تحمل شوکهاي گذشته بودهاند .سیستمهاي بازنشسـتگي فاقد اندوختـه و مـرتبط بـا
درآمـد با شدت و سرعت کمتري تحت تأثیر قـرار ميگیرند ؛ افـت اقتصادي ،جریانات درآمـدي آنها
را کـاهش داده و بهطور بـالقوه تقاضاي مزایا را افزایش ميدهد .در حقیقت ،رکود جهاني پیشآمده در
بسـیاري کشـورها بـه علـت کـاهش اشـتغال یـا کـاهش در سـطح درآمدهایي که منبع اخذ حق
بیمهها هسـتند موجـب کـاهش درآمـد حاصل از حق بیمهها شده است .بهعالوه ،مخارج بازنشسـتگي
چنـین طرحهایي بهمحض اینکه تعداد افراد بیشتري بازنشسته شـوند و در مقابل افت اقتصادي به
مستمريهاي بازنشسـتگي رويآورند فزونـي ميیابد .ادعاي ازکارافتـادگي نیـز در پاسـخ بـه افـزایش
بیكـاري بـاال ميرود ( .)18توسعه صندوقهاي بازنشستگي در کشور ماتحت تأثیر سیاستهاي ملي کار
و تأمین اجتماعي قرار داشته و چنانچه در سطح کالن به بحث تأمین اجتماعي کارکنان توجه ویژهاي
شود ،قطعاً صندوقهاي بازنشستگي با رویكردهاي توسعهاي پیشران توسعه ملي خواهند بود .با توسعه
صندوقهاي بازنشستگي دولت قادر خواهد بود دوران فراغت از کار فعاالنش را پوشش دهد .با افزایش
رضایت شغلي بهرهوري نیروي کار افزایش ميیابد که این به معني افزایش تولید و درنتیجه افزایش
رشد اقتصادي خواهد بود .از سوي دیگر نرخ اشتغال یكي از عوامل مهم تأثیرگذار بر تولید و توسعه
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صندوقهاي بازنشستگي است .افزایش نرخ اشتغال موجب افزایش تولید و رشد اقتصادي شده و نهتنها
از این طریق بر توسعه صندوقهاي بازنشستگي اثرگذار است بلكه مستقیم ًا نیز باعث رشد و توسعه
بیشتر آن ميشود (شكل شماره .)5
 +رضایت شغلی
امنیت شغلی

+
توسعه صندوق های
بازنشستگی
+
++

R

بهره وری نیروی کار

+
تولید
رشد اقتصادی +
سیاست های
ملی کار و
تامین
اجتماعی

+

نرخ اشتغال

شکل  :5حلقه تأثیر رضایت شغلی بر صندوقهای بازنشستگی
(منبع :یافتههای نگارندگان)

 .4حلقه تأثیر تدوین و اجراي سیاستهاي بهبود فضاي کاربر کارآفریني
توسعه کارآفریني در کشور ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه پایدار ،مسائل و مشكالت جاري
ازجمله فقر ،نابساماني اجتماعي و فرهنگي ،بیكاري دانشآموختگان دانشگاهي و معضل انبوه سایر
بیكاران را مرتفع خواهد کرد .با افزایش کارآفریني فرصتهاي جذب در بازار کار براي فارغالتحصیالن
دانشگاهي و کارآموزان افزایشیافته و بر این اساس نرخ اشتغال افزایش ميیابد .افزایش نرخ اشتغال از
یکسو باعث افزایش تولید و رشد اقتصادي بیشتر و بنابراین فرصت سرمایهگذاري باالتر در آموزش
رسمي ميگردد .از سوي دیگر ،با افزایش نرخ اشتغال اطالعات بیشتري از مشاغل ایجادشده و درنتیجه
دسترسي به این اطالعات نیز با سهولت بیشتري امكانپذیر خواهد بود و درنتیجه فارغالتحصیالن
موردنیاز بازار براي استخدام در مشاغل مناسب بهتر و دقیقتر شناسایي ميشوند (شكل شماره .)6
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میزان تطابق رشته های تحصیلی

فارغ التحصیالن مورد نیاز بازار کار

با استعداد کارآموز

(نیسنکت -یهاگشناد)
+

+

شرایط توسعه کسب و کار در کشور
+
+
 +کارآفرینی +

میزان تطابق رشته های تحصیلی
با استعداد دانشجو

و نیناوق لماش راک و بسک ی اضف)
مجوزها ،فرهنگ کارآفرینی و )..

دسترسی به اطالعات
مشاغل

+

+

+
میزان +
تدوین و اجرای سیاست های

سرمایه گذاری در آموزش
رسمی

+

R

+

فرصت جذب در بازار کار

+

رشد اقتصادی
+

بهبود فضای کسب و کار

R

+

>یداصتقا دشر<

تولید اطالعات مشاغل
+

نرخ اشتغال
تولید

+

شکل  :6حلقه تدوین سیاستهای بهبود فضای کسبوکار بر کارآفرینی
(منبع :یافتههای نگارندگان)

 .5حلقه تأثیر حقوق و دستمزد بر بهرهوري نیروي انساني
تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن در اقتصادهاي مختلف یک موضوع مهم اقتصادي است .دلیل
اهمیت آن عكسالعمل بنگاهها جهت کاهش اشتغال و همچنین اثرات تورمي آن در اقتصادهاست.
ميتوان اذعان داشت یكي از عوامل مهم و کلیدي در نظام آموزشي ،معلمان و دبیران ميباشند که
عملكرد آنان و میزان کارایي و اثربخشي آنان و به عبارتي میزان بهرهوري ميبایست مدنظر قرار گیرد.
حلقه مثبت نشان دادهشده در شكل شماره ( )8حاکي از آن است که بهبود عملكرد کادر آموزشي که
متأثر از رضایت شغلي کادر آموزشي است و با افزایش رضایت شغلي ،یادگیري کادر آموزشي نیز
افزایشیافته و درنتیجه کیفیت آموزش نیز زیاد ميشود ،بهطور غیرمستقیم از میزان حقوق و دستمزد
کادر آموزشي نسبت به سایر مشاغل تأثیر پذیرفته و با افزایش این عامل عملكرد کادر آموزشي نیز
افزایش ميیابد .حقوق و دستمزد و مزایاي مكفي و مناسب و داشتن امنیت شغلي از مهمترین عوامل
مؤثر بر بهرهوري کادر آموزشي بوده و به دلیل عدم ثبات وضعیت اقتصادي جامعهي کنوني ما مشكالت
عدیده معلمان و دبیران به شكلهاي مختلف جلوه ميکند (.)19
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سطح عمومی حقوق و
دستمزد
+
+
میزان حقوق و دستمزد کادر

سرمایه گذاری در آموزش

+

آموزشی نسبت به سایر مشاغل
رشد اقتصادی
+
+
R

رضایت شغلی کادر
آموزشی

تولید

+

+

+

+
عملکرد کادر آموزش

یادگیری کادر آموزشی

بهره وری نیروی کار
+

+

فرصت جذب در بازار

+

کیفیت آموزش

 +کیفیت فارغ التحصیالن

+

کار

شکل  :7حلقه تأثیر حقوق و دستمزد بر بهرهوری نیروی انسانی
(منبع :یافتههای نگارندگان)

 .6حلقه تأثیر ساماندهي مشاغل بر شایستگي نیروي انساني
چنانچه دولتمردان و مسئولین یک جامعه نتوانند نیازهاي آینده جامعه خود را پیشبیني کنند و با
ارائه آموزشهاي عمومي و مهارتي الزم افراد جامعه را توانمند نسازند سبب به وجود آمدن مدیریت غیر
صحیح منابع انساني و نوعي نابساماني در حوزه اشتغال کشور ميشوند ( .)20در اثر مدیریت مطلوب
مشاغل میزان استانداردسازي مشاغل و متعاقباً استانداردسازي مهارتي در آموزش مشاغل نیز افزایش
ميیابد .افزایش سنجش مهارت و شایستگي نیروي انساني نتیجه استانداردسازي مطلوبتر مهارتي در
آموزش مشاغل است که درنتیجه آن سطح مهارت و شایستگي نیروي انساني و بهرهوري نیروي انساني
نیز افزایش ميیابد .با زیادشدن بهرهوري نیروي انساني سطح تولید افزایش ميیابد که این خود سطح
باالتري از بودجه ملي را ميطلبد (شكل شماره .)8
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تولید +
+
بودجه ملی نیروی انسانی

بهره وری نیروی انسانی
+

+
میزان ساماندهی و مدیریت
مشاغل در سطح ملی

سطح مهارت و شایستگی
R

نیروی انسانی
+

+
استانداردسازی مشاغل

سنجش مهارت و شایستگی
 +استانداردسازی مهارتی در

+

نیروی انسانی

آموزش مشاغل

شکل  :8حلقه تأثیر ساماندهی مشاغل بر بهرهوری نیروی انسانی
(منبع :یافتههای نگارندگان)

 .7حلقه تأثیر توسعه نهادهاي حرفهاي بر شایستهساالري
تناسب شغلي (تناسب بین ویژگيهاي شخصي و الزامهاي شغلي) یكي از مباحث بنیادین مدیریت
منابع انساني است؛ این فرض اثباتشده است که وجود تناسب شغلي ،ضرورت سازماني بهمنظور
بهرهوري نیروي انساني است ( .)21با افزایش تناسب شغل و شاغل رضایت شغلي کارکنان نیز
افزایشیافته و موجب باال رفتن بهرهوري نیروي کار ميشود .اختالف بین بهرهوري موجود نیروي کار و
سطح مطلوب بهرهوري نیروي انساني باعث ميشود تا متصدیان سیاستهاي مرتبط با بهبود بهرهوري
نیروي کار را بازنگري نموده و بهبود دهند .بدین ترتیب نهادها و تشكلهاي صنفي و حرفهاي بیشتري
در رابطه با مشاغل به فعالیت ميپردازند که نتیجه چنین فعالیتي افزایش صالحیت حرفهاي یا همان
شایستهساالري در محیط کاري خواهد بود (شكل شماره .)9
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صالحیت حرفه ای
(یرالاس هتسیاش)
+
+
تناسب شغل وشاغل

توسعه نهادهای صنفی و حرفه
ای مرتبط با مشاغل
R

+

+
سیاست های مرتبط با بهبود

رضایت شغلی
+

بهره وری نیروی کار
+
+
بهره وری نیروی کار

سطح مطلوب بهره وری
نیروی انسانی

شکل  :9حلقه تأثیر توسعه نهادهای حرفهای بر شایستهساالری
(منبع :یافتههای نگارندگان)

 .8حلقه تأثیر ظرفیت آموزش عالي بر روي بیكاري
موضوع بیكاري فارغالتحصیالن ما را بهسوي این واقعیت سوق ميدهد که میان آموزش عالي و
بیكاري فارغالتحصیالن رابطهاي وجود دارد که ميتوان آن را در چارچوب کلي رابطه میان آموزش و
اشتغال دید .صرفنظر از فلسفه سیاسي و نگرشهاي موجود ،اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي یكي از عناصر الزم توسعه ملي است .این امر هم به این دلیل که بازار اشتغال
مرکز ثقل توسعه اجتماعي و اقتصادي و تعیینکننده نقش یک شهروند فعال است ،و هم به دلیل اینكه
انجام وظایف اجتماعي فرد از طریق اشتغال مؤثر امكانپذیر است ،از اهمیت ویژهاي برخوردار است.
دوطبقه شغلي یعني مشاغل حرفهاي ،فني و کارکنان مربوط به این مشاغل و مشاغل اداري ،اجرایي و
مدیریتي عمدتاً شامل فارغالتحصیالن آموزش عالي است .بنابراین وضعیت بیكاري در این دوطبقه تا
حد زیادي نمایانگر وضعیت بیكاري فارغالتحصیالن آموزش عالي است.
سه حلقه درهمتنیده ساعتگرد شكل زیر گویاي رابطه بین ظرفیت پذیرش آموزش عالي،
فارغالتحصیالن دانشگاهي و نرخ بیكاري فارغالتحصیالن است .وقتي تقاضا براي ادامه تحصیل زیاد شود
تقاضاي اجتماعي براي ظرفیت آموزشي افزایش ميیابد درنتیجه ظرفیت پذیرش آموزش عالي بیشتر
ميشود .با افزایش ظرفیت پذیرش آموزش عالي کیفیت آموزش عالي کاهشیافته و درنتیجه کیفیت
فارغالتحصیالن دانشگاهي نیز کم ميشود .با بروز این پدیده بنگاهها تمایل کمتري به جذب
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فارغالتحصیالن دانشگاهي داشته و نرخ بیكاري فارغالتحصیالن افزایش ميیابد .از طرفي افزایش تقاضا
براي ادامه تحصیل و همچنین افزایش تعداد دانش آموزان فارغالتحصیل موجب باالتر رفتن تعداد
دانشجویان شده که مجدداً این مسئله کاهش کیفیت آموزش عالي را به همراه خواهد داشت و متعاقب ًا
نرخ بیكاري فارغالتحصیالن افزایش پیدا ميکند .بزرگترین نشاندهنده رابطه بین تعداد
فارغالتحصیالن دانشگاهي و نرخ بیكاري ميباشد .با افزایش تقاضا براي ادامه تحصیل و زیادشدن
دانشجویان ،تعداد فارغالتحصیالن دانشگاهي افزایشیافته که این مسئله موجب ميشود تا براي
فارغالتحصیالن در بازار کار فرصتهاي جذب کمتري وجود داشته باشد و نرخ اشتغال فارغالتحصیالن
کاهش و درنتیجه نرخ بیكاري فارغالتحصیالن افزایش یابد .واضح است که افزایش نرخ بیكاري
فارغالتحصیالن تمایل جامعه براي ادامه تحصیل را کاهش ميدهد (شكل شماره .)10
تعداد دانش آموزان فارغ التحصیل
+
تعداد دانشجویان
+
+
تعداد فارغ التحصیالن

+

R

ظرفیت پذیرش آموزش

دانشگاهی

عالی
کیفیت آموزش عالی

+
تقاضای اجتماعی برای
ظرفیت آموزشی

R
-

+

فرصت جذب فارغ التحصیالن
در بازار کار

+
R

کیفیت فارغ التحصیالن

تقاضا برای ادامه تحصیل
+

دانشگاهی
 -نرخ بیکاری فارغ

+
نرخ اشتغال فارغ

-

التحصیالن

التحصیالن

شکل  :10حلقه تأثیر ظرفیت آموزش عالی بر روی بیکاری
(منبع :یافتههای نگارندگان)

 .9حلقه تأثیر نرخ زادوولد بر بیكاري
افـزایش نرخ رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها ،تغییـر سـاختار کـشاورزي کـشور و از این قبیل
عوامل ،بـه اسـتفاده بیـشتر دولـت از درآمدهاي نفتي ،کاهش سهم مالیاتها در بودجه دولت ،افزایش
تعداد خانوارهاي فقیر ،افزایش بیكـاري و تورم در جامعه و درنهایت بيعدالتي اجتمـاعي و اقتـصادي
(افـزایش ضـریب جینـي) و کـاهش شـاخص رفاه اجتماعي در برخي از سالهاي  4دهه گذشته در
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جامعه منجر گردید ( .)22در سطح جهان و نیز در استانهاي مختلف کشورمان یک رابطه معكوس بین
میزان زادوولد و برخورداري یا محرومیت آنها از درجه رفاه و توسعه موردنیاز وجود دارد؛ یعني در
مناطق محروم ،زادوولد و میزان باروري باالست و بهموازات دسترسي به رفاه و توسعه موردنظر ،از میزان
باروري آنان کاسته ميشود .رفاه با بعضي از متغیرهاي اقتصادي ازجمله ،چگونگي توزیع درآمد و یا
مطلوبیتهاي کسبشده بهوسیله افراد ،تغییرات رفاهي افراد وابستگي خاصي به سطوح درآمدي و
میزان کسب مطلوبیت آنها ارتباط دارد.
حلقه بازخوردي شكل شماره ( )11نشاندهنده رابطه علّي بین جمعیت و رفاه اجتماعي است .با
افزایش زادوولد طبیعتاً جمعیت نیز افزایش ميیابد .درنتیجه درآمد سرانه که عبارت است از تولید
ناخالص داخلي کشور تقسیمبر جمعیت ،کاهش ميیابد .با کاهش درآمد سرانه ،از میزان رفاه اجتماعي
نیز کاسته ميشود که این مسئله منجر به کاهش نرخ زادوولد نیز ميگردد .غیر از درآمد سرانه عامل
دیگري که بر روي شاخص رفاه اجتماعي تأثیر ميگذارد تولید ناخالص داخلي ميباشد و با افزایش
تولید ناخالص داخلي رفاه اجتماعي نیز افزایش ميیابد .با باالتر رفتن رفاه اجتماعي ،نرخ زادوولد و
جمعیت و جمعیت فعال نیز افزایش ميیابند و درنتیجه نرخ اشتغال نیز بیشتر خواهد شد .افزایش نرخ
اشتغال به معني افزایش تولید بوده که درنتیجه زیادشدن تولید ناخالص داخلي را در پي خواهد داشت
(حلقه  .)1حلقه  2نشاندهنده این موضوع است که بخش آموزش نیز ميتواند به حلقه شماره  1اضافه
شود و بر رفاه اجتماعي تأثیرگذار باشد .بدین ترتیب که افزایش جمعیت باعث بیشتر شدن افرادي
ميشود که نیاز به آموزش و تعلیم دارند بنابراین تقاضاي اجتماعي براي ظرفیت آموزشي باال ميرود که
منجر به افزایش ظرفیت آموزشي ميگردد .بیشتر شدن ظرفیت آموزشي باعث افزایش تعداد
فارغالتحصیالن شده و درنتیجه فرصتهاي جذب در بازار کار براي همه فارغالتحصیالن فراهم نخواهد
بود و بهاینعلت نرخ اشتغال کاهش ميیابد .کاهش نرخ اشتغال همانطور که در حلقه شماره  1توضیح
داده شد ،منجر به کاهش تولید ناخالص داخلي ميشود که این مسئله نهایتاً جمعیت را کاهش ميدهد.
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+
رفاه اجتماعی

+

+
نرخ زاد و ولد

سرانه درآمد
+

B

+
جمعیت
+
افراد واجب التعلیم

تولید ناخالص داخلی

+
تقاضای اجتماعی برای

+

R1

ظرفیت آموزشی

+
جمعیت فعال

+

+

R2

ظرفیت آموزشی

تولید

 +نرخ اشتغال
+

+

تعداد فارغ التحصیالن
 -فرصت جذب در بازار کار

شکل  :11حلقه تأثیر نرخ زادوولد بر بیکاری
(منبع :یافتههای نگارندگان)

 .10حلقه تأثیر مدیریت مشاغل در سطح ملي بر روي بهرهوري نیروي انساني
براي آنکه کشوري بتواند در آینده در نظام جهاني نقش ایفا کند باید درزمینه هاي علم و فناوري
توسعهیافته باشد .آمایش آموزش عالي نیز بهعنوان زیرمجموعه بحث کالن آمایش سرزمین است و بر
اساس برنامهریزيهاي بلندمدت توسعه با تأکید بر قابلیتها ،توانمنديها و محدودیتهاي موجود
تنظیم ميشود .شكل شماره ( )12ترکیب سه حلقه ساعتگرد و فزاینده است که رابطه علّي بین
فرصت جذب در بازار کار براي فارغالتحصیالن فني و حرفهاي و دانشگاهي و آمایش نیروي انساني
(منطقهاي و بخشي) را نشان ميدهد .ترکیب حلقه  1و  2در بخش توسعه هدفمند رشتههاي تحصیلي،
توضیح دادهشده است .در این بخش حلقه  3توضیح داده ميشود .میزان ساماندهي و مدیریت مشاغل
که مستقیماً تحت تأثیر بودجه قرار دارد و با افزایش بودجه ،افزایش ميیابد منجر به زیادشدن تولید
اطالعات مشاغل که با نرخ اشتغال نیز افزایش ميیابد شده و درنتیجه دسترسي به اطالعات مشاغل نیز
زیادتر ميشود .هنگاميکه اطالعات مشاغل در دسترس تر باشد ،آمایش نیروي انساني نیز با سهولت
بیشتري صورت ميپذیرد.
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>نرخ اشتغال <

+

توسعه هدفمند رشته های

تناسب ظرفیت پذیرش آموزش فنی و

دسترسی به اطالعات +

فنی و حرفه ای

+

مشاغل

حرفه ای با نیازهای بازار کار

تولید اطالعات مشاغل

+

+

R1

R3

+

+

+
آمایش نیروی انسانی (منطقه ای  -بخشی(

پذیرش هدفمند کارآموزان
حرفه ای

+

+

میزان ساماندهی و مدیریت
مشاغل در سطح ملی
+
بودجه

+

+

فارغ اتحصیالن مورد نیاز بازار کار

نرخ اشتغال

(نیسنکت -یهاگشناد)

توسعه هدفمند رشته های
تحصیلی دانشگاهی

+

+

فرصت جذب در بازار
+

کار

R2
+
تناسب ظرفیت پذیرش آموزش
پذیرش هدفمند +
دانشجویان

عالی با نیازهای بازار کار

شکل  :12حلقه تأثیر مدیریت مشاغل در سطح ملی بر روی بهرهوری نیروی انسانی
(منبع :یافتههای نگارندگان)

نماي کلي حلقههاي علي و معلولي در قالب شكل شماره ( )13ارائه شده است.
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 +افراد واجب التعلیم

جمعیت

 +جمعیت فعال

 +تقاضای اجتماعی برای
ظرفیت آموزشی

+

+

دسترسی به اطالعات

فارغ التحصیالن مورد نیاز بازار کار
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مشاغل

+

ت -یهاگشناد)
(نیسنک

+

+
ظرفیت آموزشی

R

شرایط توسعه کسب و کار در کشور
و نیناوق لماش راک و بسک ی اضف)
رفاه اجتماعی
+

مجوزها ،فرهنگ کارآفرینی و )..

+
+

میزان تطابق رشته های تحصیلی

کارآفرینی

+

+

کار

ساالری
+
انگیزش نخبگان

+

جذابیت بازار کار

R

رسمی

+

رشد اقتصادی

سرمایه گذاری در آموزش +

+
انسانی
بودجه ملی نیروی

ای مرتبط با مشاغل

+

آموزشی

R
بهره وری نیروی کار
+

+
+

+

R

استانداردسازی مشاغل

+

+

عملکرد کادر آموزش

+

+

+
کیفیت فارغ التحصیالن

کار

+

استانداردسازی مهارتی در
آموزش مشاغل

نیروی انسانی

حرفه ای با نیازهای بازار کار

تولید اطالعات مشاغل

R

سطح مهارت و شایستگی

سنجش مهارت و شایستگی

نیروی انسانی
پذیرش هدفمند کارآموزان

نرخ بیکاری فارغ
التحصیالن

کیفیت آموزش عالی

حرفه ای

فارغ التحصیالن مورد نیاز بازار کار

+

ت -یهاگشناد)
(نیسنک
+
+

تناسب ظرفیت پذیرش آموزش
عالی با نیازهای بازار کار

+

-

تعداد دانشجویان
+

تناسب ظرفیت پذیرش آموزش فنی و

مشاغل در سطح ملی

+

-

فنی و حرفه ای

تحصیلی دانشگاهی

مشاغل

رضایت شغلی

+

توسعه هدفمند رشته های

توسعه هدفمند رشته های

میزان ساماندهی و مدیریت

+
کیفیت آموزش
+

R

دسترسی به اطالعات

فرصت جذب در بازار
+

 سطح کیفی نیروی کارموجود
+

+

یادگیری کادر آموزشی

آمایش نیروی انسانی (منطقه

+

تناسب شغل وشاغل

R

تقاضا برای ادامه تحصیل

تقاضای اجتماعی برای
+

بازار کار

+

بهره وری نیروی کار

+

امنیت شغلی

فرصت جذب نخبگان در

ای  -بخشی)

ساالری)

رضایت شغلی کادر

عالی

+

+

+

R

کیفیت مستمر آموزش

سیاست های مرتبط با بهبود

صالحیت حرفه ای (شایسته

+

تولید

سطح مطلوب بهره وری
نیروی انسانی

توسعه نهادهای صنفی و حرفه

R

R

-

+

تامین اجتماعی

بازنشستگی

+
مشاغل در سطح ملی

+

+
توسعه صندوق های +

-

مهاجرت نخبگان

سیاست های ملی کار و

آموزشی نسبت به سایر مشاغل
میزان ساماندهی و مدیریت

 +مشارکت نخبگان
+

+

سرمایه گذاری در آموزش

+
میزان حقوق و دستمزد کادر

+

نرخ اشتغال نخبگان/

 +نرخ اشتغال +
+

فرصت جذب در بازار

با استعداد کارآموز
+

سرانه درآمد
+

تعداد فارغ التحصیالن

 +میزان تدوین و اجرای سیاست های
بهبود فضای کسب و کار
+

+

میزان تطابق رشته های تحصیلی

+

+

R

+

با استعداد دانشجو

تولید اطالعات مشاغل

+
صالحیت حرفه ای /شایسته

+

پذیرش هدفمند +
دانشجویان

ظرفیت آموزشی
ظرفیت پذیرش آموزش +
عالی

شکل  :13نمای کلی حلقههای علی و معلولی زیرسیستمهای توسعه منابع انسانی ملی
(منبع :یافتههای نگارندگان)

 -4بحث و نتیجه گیری
بهزعم هانتینگتون ،)1994( 1توسعه منابع انساني در کشورهاي مختلف معاني متفاوتي پیداکرده
است .همچنین ميتوان گفت ،هر کشوري متناسب با اهداف و مقاصد خود از برنامههاي توسعه و

Huntington
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همچنین بسترها و زیرساختهاي اقتصادي ،اجتماعي – فرهنگي و سیاسي خود و با اجتناب از رویكرد
قوم مدارانه 1به تعیین حدود مرزهاي توسعه منابع انساني و تعریف آن ميپردازد.
در این پژوهش با در نظر گرفتن شرایط و محدودیتهاي خاص تحقیقاتي اینچنیني ،الگویي
طراحي شد که نسبت به در نظر گرفتن روش استفادهشده و تعداد زیرسیستمهاي تأثیرگذار از جامعیت
باالتري نسبت به مدل هاي انجام پذیرفته برخوردار است .در طراحي این الگو تالش شد تا تمامي
متغیرها و زیرسیستمهایي که بر روي توسعه منابع انساني کشور مؤثر هستند بررسي شود .نظر به
تأثیرگذاري عوامل متعدد در این مقوله اعم از اقتصادي ،اجتماعي ،سیاسي و غیره ،الزم بود تا در قالب
یک مدل سیستماتیک ،این موضوع بررسي شود .لذا تحلیل سیستمي یكي از مناسبترین ابزارها جهت
بررسي این موضوع بود که براي اولین بار در سطح کشور ،با بررسي زیرسیستمها و متغیرهاي اثرگذار
در توسعه منابع انساني ،بستري فراهم کرد تا چارچوب مفهومي از نحوه مراودات و تأثیرگذاري متغیرها
بر روي یكدیگر ترسیم شود.
نتایج این پژوهش نشان ميدهد که سیستم توسعه منابع انساني ملي ایران داراي زیرسیستمهاي
اصلي تربیت و عرضه نیروي انساني ازیکطرف و زیرسیستم بازار کار بهعنوان متقاضي نیروي انساني
کشور ميباشد .این دو زیرسیستم تحت سیاستگذاريهاي زیرسیستم مدیریت منابع انساني و رشد و
توسعه اقتصادي قرار دارند بهعبارتدیگر سیاستهاي بخش منابع انساني کشور بهعنوان درونداد
زیرسیستم عرضه نیروي انساني و بازار کار نیروي انساني عمل ميکند .بخش دیگري از نتایج تحقیق
نشان ميدهد سیاستهاي جمعیتي و سیاستهاي تأمین اجتماعي نیز بهعنوان دو زیرسیستم دیگر
توسعه منابع انساني ملي بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر عرضه نیروي انساني و بازار نیروي کار اثرگذار
بوده و کمیت و کیفیت نیروي انساني را تغییر ميدهد.اشتغال نخبگان در زیرسیستم بازار نیروي کار
بهعنوان بخشي از نیروي انساني کشور که تأثیرات زیادي بر کیفیت نیروي انساني دارد نیز از
سیاستهاي حمایت از نخبگان کاهش یا افزایش ميیابد .بهطورکلي مدل زیرسیستمهاي توسعه منابع
انساني زیرسیستمهاي توسعه منابع انساني کشور و نوع جریان اطالعات و ارتباطات بین آنها را نیز
نشان ميدهد.
با توجه به حلقههاي علي معلولي بهدستآمده ،الگوي مناسب براي توسعه منابع انساني ملي در
الیههاي مختلف باید متفاوت باشد .بهعبارتدیگر با توجه به نوع و حوزه مشكالت و چالشهاي این
حوزه ،بایستي متغیرهاي اثرگذار ،مشخص و نحوه تعامالت آنها بر روي یكدیگر ترسیمشده باشد .عالوه
بر این ،زیرسیستمهاي شناسایيشده و نحوه تعامالت و مراودات آنها با یكدیگر جهت درک صحیح

Ethnocentric
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 همچنین بر اساس میزان.نحوه عملكرد اکوسیستم حاکم بر مسئله نیز موردتوجه قرارگرفته باشد
 ميتوان راهكارهاي متفاوتي در راستاي توسعه منابع انساني،تأثیرگذاري و تأثیرپذیري هر یک از عوامل
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تأثیر استفاده از بازی وارسازی بر انگیزش و یادگیری کارکنان در دوره آموزشی مدیریت
مشارکتی شرکت نفت و گاز پارس استان تهران
سعید صفایی موحد
سیدمرتضی ریخته گرزاده

1

*2

(تاریخ دریافت1396/08/21 :؛ تاریخ پذیرش)1397/03/30 :
چکیده
حاضر با هدف تأثیر استفاده از بازی وارسازی بر انگیزش و یادگیری کارکنان در دوره آموزشی مددیریت مادارکتی
شرکت نفت و گاز پارس استان تهران به روش شبهتجربی از نوع طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه صورت گرفدت
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس استان تهران به تعداد  700نفر بود که بدر مبندای ن در
کرسول ( 36 )2011نفر از طریق نمونهگیری تصادفی ساده در دو گروه آزمایش ( 18نفر) و کنترل ( 18نفر) گمارش شدند
ابزار مورد استفاده این پژوهش پرسانامه محقق ساخته سنجش انگیزش یادگیری دارای 20گویه با مقیداس  7درجده ای و
پرسانامه میزان یادگیری به صورت پیش آزمون و پس آزمون با  9سوال به صورت تاریحی بود که روایدی صدوری توسد
تعدای از شرکت کنندگان پژوهش و محتوایی آن نیز توس استاد راهنما و چند نفدر از صداحبن ران تأییدد شدد هم ندین
پایایی پرسانامه ،سنجش انگیزش یادگیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای به مقددار  0.832محاسدبه شدده کده
مقدار آن قابل قبول است تجزیه و تحلیل یافته¬ها نیز با اسدتفاده از آمدار توصدیفی شدامل محاسدبه میدانگین و انحدراف
استاندارد و آمار استنباطی برای تحلیل کواریانس چند متغیره و تحلیل کواریانس یکراهه انجام گرفت یافتههدای حاصدل از
پژوهش ناان داد بکارگیری روش بازی وارسازی بر انگیزش و یادگیری کارکنان درآموزش دوره مدیریت ماارکتی در شرکت
نفت و گاز پارس مؤثر بوده است.
واژههای کلیدی :بازی وارسازی ،انگیزه ،یادگیری ،دوره آموزش ،شرکت نفت و گاز پارس.

 -1استادیار علوم تربیتی ،گرایش برنامهریزی درسی ،رئیس ن ارت و ارزشیابی آموزشی ،شرکت ملی نفت ایران
 -2داناجو ،رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی ،داناکده علوم تربیتی ،داناگاه آزاد اصفهان ،ایران مسئول مکاتباتdargah83@yahoo.com :
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 -1مقدمه
سازمانها امروزه با محیطی روبرو هستند که به صورت مستمر در حال تغییر میباشد ،رقابت
فزاینده جهانی و پیارفت سریع فناوری ،اقتصادی را شکل داده است که سازمانها را ملزم مینماید تا
نیروی کاری خود را انعطافپذیرتر نموده و مهارتهای آنها را هر چه بیاتر ارتقاء دهند ( )1به عبارتی
حرکت به سمت یک جامعه اطالعاتی ،استفاده فرایند از فناوری را نیز موجب شده است؛ این تغییر به
سمت یک جامعه مبتنی بر دانش و اطالعات همراه با نقشهای در حال تغییر زنان ،جهانیسازی،
کوچکسازی و تغییرات در کارراهه شغلی ،لزوم یادگیری بیاتر و بهتر کارکنان در محی کار را ایجاد
نموده است آموزش در محی کار ،یکی از سریعترین حوزههای در حال رشد یادگیری بزرگساالن می -
باشد که میتواند شامل آموزش مهارتهای پایه ،آموزش مدیریتی ،آموزش وظایف خاص شغلی و
آموزش فنی پیارفته باشد ()2
در سالهای اخیر ،سازمان ها بیش از پیش نسبت به اهمیت واقعی آموزش کارکنان در پیادهسازی
صحیح فرایندهای سازمانی و نیل به اهداف سازمان آگاهتر شدهاند؛ هانگ )2012( 1ناان داد که
آموزش کارکنان یکی از فاکتورهای اساسی موفقیت هر سازمانی میباشد که اهمیت آن از دهه آخر
قرن بیستم آغاز گردیده است و به صورت روزافزون افزایش یافته است ( )3پییر و گاتر ،2آموزش
ضمنخدمت را نوعی کوشش ن امدار تلقی میکنند که هدف اصلی آن هماهنگ و همسو کردن آرزوها،
عالیق و نیازهای آتی افراد با نیازها و اهداف سازمان در قالب کارهایی میباشد که از افراد انت ار میرود
( )4از دیدگاه گریفین )2012( 3آموزش ضمنخدمت ،فرصتی را برای فرد مهیا میکند تا با مجموع
شرای در ارتباط با وظایف خود سازگاری پیدا کرده و هم نین شخص را با نیازهای جاری شغل خود
آشنا میسازد با این وجود بسیاری از محققان معتقدند که آموزش ضمنخدمت در روشهای سنتی
هزینهبر بوده ،ضمن آن که اثربخای این آموزش نیز میتواند مورد سؤال واقع گردد ( )5ساالز و
کسارزیکی )2003( 4گزارش نمودهاند که سازمانها بیش از  50میلیون دالر ساالنه برای کالسهای
آموزشی هزینه مینمایند و تقریباً  150میلیون دالر ساالنه برای آموزشها در محی کار صرف میگردد
()2
رشد فناوری اطالعات و ارتباطات 5عالوه بر تأثیرگذاری در تمامی زمینههای فرایندی و عملکردی
سازمانها ،روشهای آموزش در سازمانها را نیز متحول نموده است و سازمانها را به سمت بهرهگیری
بیاتر فناوری اطالعات در فرایندهای آموزشی هدایت نموده است محققانی هم ون براو ،شوارتز ،گاپتا،
1.

Huang
Pear & Gutter
3. Griffin
4. Salas and Kosarzycki
5. Information and communications technology
2.
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اناند ،بروف 1و همکاران ( )2007باور دارند که روشهای آموزشی موجود مبتنی بر فناوریهای
دیجیتال ،منجر به بهبود هزینه ،اثربخای ،کاهش صرف زمان و افزایش کیفیت خواهد شد منطبق با
گزارش جامعه آموزش و توسعه آمریکا در سال  8/8 ،2002درصد از آموزشها در این سال از طریق
فناوری ارائه شده است و در سالهای آینده این نسبت به 10/5درصد رسیده است؛ این در حالی است
که این درصد طی چهارده سال اخیر ،رشد فزایندهای یافته است باور این است که سازمانها با این
درکی که کارکنان در حال توسعه دارند ،با احتمال بیاتری در فناوریهای جدید برای آموزش،
سرمایهگذاری خواهند نمود ()6
یکی از روشهای یادگیری فعال ،بازیوارسازی 2است بازیوارسازی تاریح میکند که چطور
پویاییها ،عناصر ،مکانیسم و بهترین اقدامات بازی میتوانند از طرح بازی به زمینههای سنتی بیرون از
محی بازی انتقال یابند ( )7بازیوارسازی برای اولین بار در سال  2002میالدی ابداع شد ،اگر چه تا
سال  2010چندان مورد استقبال قرار نگرفت اما در سال  2011این رویکرد مورد توجه شرکتهای
سرمایه گذاری قرار گرفت و همزمان تحقیقات و مطالعات داناگاهی فراوانی درباره آن آغاز شد اگر چه
با گذشت زمان هنوز تعدادی از سازمانهای آموزشی از آن ،به عنوان رویکردی در آموزش نمینگرند اما
واقعیت این است که در جاهایی که این سیستم پیاده شده است ،نتایج خوبی گرفتهاند و از مزایای آن
هم ون ایجاد انگیزش باال در شرکتکنندگان دورههای آموزشی ،درگیر کردن و همراه کردن دانش
آموختگان در طول کل فرآیند آموزش ،افزایش بازده آموزش نسبت به حالت تدریس سنتی ،عدم
فراموشی موارد آم وخته شده به دلیل تمرین در طول مدت آموزش و به نتیجه رسیدن آموزش های
داده شده در دنیای واقعی برای ارتقای سطح آموزش استفاده کردهاند بازیوارسازی بر روی فرایند
یادگیری و ایجاد اثربخای بهتر تاثیرگذار است چرا که فرایند درگیری ذهنی ،با ایجاد تعامل و شوق
یادگیری برای یادگیرنده افزایش مییابد؛ بازیوارسازی با استفاده از عناصر سرگرمکننده را در
موضوعات کامالً جدی و اغلب کسالتآور تزریق میکند ،کاربران را تاویق میکند تا جستجو کند ،یاد
بگیرند و در نتیجه به هدف نهایی خود نزدیکتر شوند ()8
واربچ و هانتر )2012( 3بازیوارسازی را استفاده از عناصر بازی و تکنیکهای طراحی بازی در
محی های غیربازی تعریف میکنند؛ عناصر بازی ،مولفه هایی هستند که با هم یک بازی را ایجاد می -
کنند؛ تکنیکهای طراحی بازی نیز شامل تصمیمات طراحی در خصوص این موضوع میباشد که چه
عناصری انتخاب گردند و چگونه این عناصر در راستای حداکثر نمودن تجربه فراگیران ،با هم در یک
سیستم ماارکت نمایند؛ هم نان که در محی های غیربازی ،بازیوارسازی به موقعیتهای محی

1.

Brough
Gamefacition
3. Werbach,, & Hunter
2.
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واقعی مثل فرایندهای کسبوکار ارجاع داده میشود هم نین بازیوارسازی صرفاً طراحی عناصر بازی
بدون در ن ر گرفتن اهداف خاص خود نمیباشد و انت ار می رود تا سطح درگیری و ماارکت فراگیران
را افزایش دهد و نیاز است تا با اهداف سازمانی نیز همراه گردد ()9
دالیل مختلفی برای کاربرد بازیوارسازی در سازمانها وجود دارد :اول آن که سیستمهای بازی به
دلیل برانگیختن هیجان و ایجاد چالش برای فراگیران ،سطح درگیری و انگیزش آنها را افزایش می -
دهند دوم آن که ،این سیستمها فرصتی را برای آزمودن فراهم می کنند؛ بنابراین این سیستمها نه تنها
چالش ایجاد میکنند ،بلکه به کاربران اجازه میدهند تا سطح پیارفت و دستاوردهای خود را تجربه
کنند و سوم آن که سیستمهای بازی در حال حاضر در سازمانهای مختلف و با اهداف متفاوت در حال
بهرهگیری میباشند و موفقیت آنها اطمینان و انگیزشی را برای سایر سازمانها فراهم نموده است ()2
هدف نهایی بازیوارسازی تغییر رفتار میباشد؛ این هدف تنها زمانی قابل دستیابی است که سه
عنصر انگیزش ،توانایی و محرک به صورت همزمان مهیا باشند برای تحقق یک رفتار هدفمند ،یک
شخص باید انگیزش و توانایی کافی داشته و هم نین با محرک اثربخای نیز روبرو گردد همه این سه
فاکتور برای تحقق ه دف باید به صورت همزمان وجود داشته باشند؛ هم نین موفقیت و کارآمدی
1
بازیهای ویدیوئی در تئوریهای رواناناختی مختلفی نیز تأیید شده است تئوری خود تعیینکنندگی
اساساً دو نوع انگیزش را متمایز مینماید؛ انگیزش درونی و انگیزش بیرونی منطبق با این تئوری ،افراد
برای رشد رواناناختی نیاز است شایستگی ،ارتباطات و استقالل را تجربه نمایند؛ براساس این تئوری،
انگیزش درونی از درون فرد ایجاد میگردد؛ مانند زمانی که فرد یک وظیفه را نه برای تقدیر و یا
پاداشهای مالی بلکه برای حس رضایتمندی از خود یا غرور به سبب انجام صحیح و خوب وظایف
شغلی تکمیل می کند انگیزش بیرونی از محی بیرونی فرد میآید هم ون تقدیر همکاران یا مدیران و
یا پاداشهای مالی بر این مبنا ،بازیوارسازی میتواند به صورت معنیداری سطوح انگیزش و درگیری
افراد را از طریق فراهمسازی پاداشهای متعدد دورنی و بیرونی افزایش دهد ()10
بررسیها ناان میدهند اگر چه بازیوارسازی در حوزههای مختلفی کاربرد دارد اما به کارگیری آن
در حوزه آموزش ،متداولترین زمینه برای پیادهسازی آن میباشد؛ چرا که پیش فرض زیربنایی آن
است که هدف از بازیوارسازی تغییر رفتار در حالتی انگیزشی و درگیرانه میباشد و چون یادگیری و
انتقال آموزش در زمانی محقق می گردد که فرد انگیزش داشته و هم نین در یادگیری درگیر گردد،
بنابراین استفاده از بازیوارسازی در حوزه آموزش میتواند نتایج بسیار مثبتی را برای سازمانها ایجاد
نماید ( )7حماری 2و همکاران ( )2014در مطالعه مروری خود بیان نموده است که همه مطالعاتی که
تاکنون کاربرد بازیوارسازی را در حوزه آموزش و یادگیری بررسی نموده اند؛ پیامدهای آموزش از
Self-Determination Theory
Hamari

1.
2.

83

تأثیر استفاده از بازیوارسازی بر انگیزش و یادگیری کارکنان / :سعید صفایی موحد و سیدمرتضی ریختهگرزاده

طریق بازیوارسازی را بر یادگیری به صورت مثبتی اشاره نمودهاند؛ برای مثال محققان اشاره نمودهاند
که بازیهای آموزشی از طریق ا فزایش انگیزش و درگیری در وظایف یادگیری ،سطح یادگیری را ارتقاء
میدهد ()11
در جهت تسریع در بهره برداری از میدان ماترک پارس جنوبی که بزرگترین مخزن گازی کاور و
جهان است ایجاب می نمود که سازمانی مستقل با ساختار اجرایی ویژه جهت راهبری آن ایجاد گردد ،از
اینرو ،شرکت نفت و گاز پارس (سهامی خاص) طبق بند (الف) ماده  5اساسنامه شرکت مهندسی و
توسعه نفت در ارتباط با توسعه میدان پارس جنوبی به همراه کلیه نفرات و امکانات موجود و
حسابهای مربوطه منتقل گردید؛ لذا در اول دی ماه  1377تأسیس گردید و مسئولیت توسعه کلیه
فازهای می دان گازی پارس جنوبی و توسعه میادین گازی پارس شمالی ،گلان و فردوسی داراست .این
شرکت با دارا بودن  3500نفر نیروی تحت اختیار در کل کاور به عنوان یک شرکت پیارو هم ون
سایر شرکت های دیگر در صنعت نفت در شهر تهران و عسلویه و کیش بهمن ور توسعه و بهرهبرداری
مخازن نفت در حوزههای آموزش های فنی ،تخصصی ،مدیریت پروژه ،رواناناسی ،مدیریت و بهداشت،
ایمنی و محی زیست فعالیت دارد
از بین  3500نفر نیروی کار شرکت در کل کاور ،تعداد  700نفر در شهر تهران ،مستعد آموزش -
پذیری بوده و میتوان با روشها و ابزارهای نوین یادگیری اهدافی در جهت توسعه شایستگی کارکنان
در ن ر گرفت این شرکت ،در راستای دستیابی به اهداف خود همواره به دنبال فراهمسازی امکان
یادگیری مستمر ،افزایش کیفیت دورههای آموزشی ،کاهش بودجههای آموزشی و هم نین کاهش
خروج پرسنل از محی کار در زمان آموزش میباشد تا بتواند از سرمایهگذاری انجام گرفته در حوزه
آموزش ،در محی کار ،بهره گیری بیاتری حاصل گردد براساس این پیش فرض که انگیزش و
یادگیری حاصل از اجرای دوره های آموزشی برای فراگیران ،احتما ًال تنها متأثر از ابزار و رویکرد مورد
استفاده نمیباشد و عوامل متعددی هم ون ،نوع و محتوای دوره ،تجربه فراگیران ،ماهیت سازمان و
سایر عوامل درگیر در فرایند آموزش نیز میتوانند تأثیرگذار باشند ،جهت بهرهگیری از رویکردهای نوین
آموزشی از یک سو و هم نین ارزیابی نقش این رویکرد در انگیزش و یادگیری فراگیران ،استفاده از
بازیوارسازی در طراحی و پیاده سازی دوره آموزشی با محوریت کار تیمی و گروهی به عنوان هدف این
پژوهش مطرح گردید و مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا در آموزشهای سازمانی میتوان از
روش بازی وارسازی برای ارتقاء انگیزش و یادگیری کارکنان بهره گرفت یا استفاده از بازیوارسازی در
دوره آموزشی با محوریت مدیریت ماارکتی می تواند در ارتقاء انگیزش و یادگیری فراگیران مؤثر باشد؟
با توجه به آن ه که گفته شد و هدفی که در این تحقیق دنبال میشود فرضیههای ذیل جهت
بررسی و آزمون مطرح میگردد:
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فرضیه اول :استفاده از بازیوارسازی دوره آموزشی مدیریت ماارکتی ،به صورت معنیداری در
افزایش انگیزش کارکنان تاثیر دارد
تعیین تأثیر استفاده از بازی وارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی بر انگیزش درونی
کارکنان
تعیین تأثیر استفاده از بازی وارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی بر کاربرد محتوا توس
کارکنان
تعیین تأثیر استفاده از بازی وارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی بر ایجاد رغبت در
کارکنان
تعیین تأثیر استفاده از بازی وارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی بر پیگیری آموزش
کارکنان
فرضیه دوم :استفاده از بازیوارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی ،به صورت معنیداری در
افزایش یادگیری کارکنان تاثیر دارد

 -2روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ گردآوری دادهها ،از نوع شبه تجربی است تفاوت گروه آزمایش با گروه کنترل
در استفاده از روش تدریس مبتنی بر بازیوارسازی است به من ور بررسی تأثیر بازیوارسازی بر
انگیزش و یادگیری فراگیران ،ابتدا شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل،
گمارده شدند در این پژوهش ،آزمودنیها قبل و بعد از آموزش ده جلسهای در معرض پیشآزمون و
پسآزمون قرار گرفتند
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در استان تهران
به تعداد  700نفر بوده است طبق ن ر جان کرسول (« :)2012درصورتیکه در روش شبه تجربی تعداد
افراد انتخاب شده بیاتر از  15نفر باشد ،نتایج بهدست آمده به جامعه آماری نزدیک میشود» ()12
مطابق با ن ر جان کرسول 1در پژوهش حاضر به من ور انتخاب افراد نمونه از دو گروه  18نفری
استفاده شد بدین ترتیب از بین شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مدیریت ماارکتی دو گروه از
کارکنان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه شمارش گردیدند جهت جمعآوری
اطالعات و داده های موردن ر از پرسانامه سنجش انگیزش یادگیری و آزمون معلم ساخته استفاده شد
هم نین داده های به دست آمده از طریق آمار توصیفی (میانگینجهت مرتب کردن اطالعات ،و آمار
استنباطی(تحلیل کواریانس چند متغیره ( )MANCOVAو تحلیل کواریانس یکراهه ( )ANCOVAبا

Creswell

1.
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پیش فرض همگنی واریانس درون گروهی با استفاده از آزمون لوین و نیز آزمون شاپیرو ویلک برای
بررسی نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شده است) با استفاده از نرمافزار  SPSSو  ،Excelاقدام شد

 -3یافتههای پژوهش
فرضیه اول :استفاده از بازی وارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی کارکنان ،به صورت معنی-
داری در افزایش انگیزش آنان مؤثر میباشد
مقایسه میانگین گروهها ناان میدهد که میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل،
در انگیزش بیاتر افزایش پیدا کرده است لذا می توان در جهت تأیید فرضیه اول نتیجه گرفت که
استفاده از بازی وارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی به صورت معنیداری در افزایش انگیزش
آنان مؤثر میباشد در ادامه فرضیههای فرعی مربوط به همین فرضیه موردبررسی قرار میگیرد
استفاده از بازیوارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی ،به صورت معنیداری در افزایشکاربرد محتوا توس کارکنان تاثیر دارد
طبق نتایج مقدار  Fدر مؤلفه کاربرد محتوا با مقدار ( 34( = 37/238 ،P=0/001و  ،)F )1ناان
میدهد که میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،در کاربرد محتوا بیاتر افزایش پیدا
کرده است لذا می توان در جهت تأیید فرضیه اول نتیجه گرفت که استفاده از بازیوارسازی در دوره
آموزشی مدیریت ماارکتی به صورت معنیداری در افزایش کاربرد محتوا آنان مؤثر میباشد
استفاده از بازی وارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی ،به صورت معنیداری در ایجاد رغبتکارکنان تاثیر دارد
طبق نتایج مقدار  Fدر مؤلفه ایجاد رغبت با مقدار ( 34(= 4/910 ،P =0/034و  ،)F )1ناان
میدهد که میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،در ایجاد رغبت کارکنان بیاتر
افزایش پیدا کرده است لذا می توان در جهت تأیید فرضیه اول نتیجه گرفت که استفاده از بازیوارسازی
در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی به صورت معنیداری در افزایش ایجاد رغبت آنان مؤثر میباشد
استفاده از بازیوارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی ،به صورت معنیداری در افزایشپیگیری آموزش کارکنان تاثیر دارد
طبق نتایج مقدار  Fدر مؤلفه پیگیری آموزشی با مقدار ( 34(= 20/752 ،P =0/001و  ،)F )1ناان
میدهد که میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،در انگیزش بیاتر افزایش پیدا
کرده است لذا می توان در جهت تأیید فرضیه اول نتیجه گرفت که استفاده از بازیوارسازی در دوره
آموزشی مدیریت ماارکتی به صورت معنیداری در افزایش انگیزش آنان مؤثر میباشد (جدول )1
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جدول شماره  :1نت ایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره در مورد تأثیر استفاده از بازیوارسازی در
آموزش ضمنخدمت کارکنان در افزایش انگیزش

اثر
گروه

خطا

کل

شاخص

مجموع

درجه

میانگین

منابع تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

انگیزه درونی

235.111

1

235.111

12.822

001

کاربرد محتوا

756.250

1

756.250

37.238

000

ایجاد رغبت

40.111

1

40.111

4.910

034

پیگیری آموزشی

128.444

1

128.444

20.752

000

انگیزش کل

3660.250

1

3660.250

29.402

000

انگیزه درونی
کاربرد محتوا

623.444
690.500

34
34

18.337
20309

ایجاد رغبت

277.778

34

8170

پیگیری آموزشی

210.444

34

6.190

انگیزش کل

4232.722

34

124.492

انگیزه درونی

22272.000

36

کاربرد محتوا

36603.000

36

ایجاد رغبت

16110.000

36

پیگیری آموزشی

15386.000

36

انگیزش کل

346811.00
0

36

منبع( :محاسبات نگارندگان)

فرضیه دوم :استفاده از بازی وارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی کارکنان ،به صورت معنی -
داری در افزایش یادگیری آنان مؤثر میباشد
نتایج ناان میدهد ،مقدار  Fدر سطح  α=0/05معنادار میباشد ( ƞ2= 0/320و = 16 P = 0/001
( 34و  .)F )1لذا میتوان نتیجه گرفت که استفاده از بازیوارسازی در طراحی دورههای آموزشی ضمن
خدمت کارکنان ،به صورت معنیداری در افزایش یادگیری آنان مؤثر میباشد و مقدار اتا ناان میدهد
که تأثیر استفاده از بازیوارسازی در طراحی دورههای آموزشی ضمنخدمت کارکنان ،به صورت معنی -
داری در افزایش یادگیری ( 32درصد) میباشد با توجه به اینکه میانگین نمرات گروه آزمایش در
مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون افزایش را ناان میده ،بنابراین فرض تحقیق با 95درصد
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اطمینان تأیید میگردد در نتیجه میتوان گفت استفاده از بازیوارسازی در طراحی دورههای آموزشی
ضمن خدمت کارکنان ،به صورت معنیداری در افزایش یادگیری آنان را افزایش میدهد (جدول )2
جدول شماره :2نتایج آزمون تحلیل کواریانس در مورد بررسی تأثیر استفاده از بازیوارسازی در آموزش
ضمنخدمت کارکنان ،به صورت معنیداری در افزایش یادگیری
شاخص

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر همپراش

8757.840

1

5757.84
0

1175.846

اثر گروه

119.174

1

119.174

16.000

خطا

253.236

34

7.448

کل

9130.250

36

منابع
تغییرات

F

سطح

مجذور

معناداری

اتا

000

972

000

320

منبع( :محاسبات نگارندگان)

 -4بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول :استفاده از بازی وارسازی در آموزش مدیریت ماارکتی ،به صورت معنیداری در افزایش
انگیزش (و ابعاد آن) آنان تاثیر دارد
مقایسه میانگین گروهها ناان میدهد که میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل،
در انگیزش بیاتر افزایش پیدا کرده است لذا میتوان در جهت تأیید فرضیه اول نتیجه گرفت که
استفاده از بازی وارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی به صورت معنیداری در افزایش انگیزش
آنان مؤثر میباشد
استفاده از بازیوارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی ،به صورت معنیداری در افزایش
انگیزش درونی کارکنان تاثیر دارد؛ مقدار  Fدر مؤلفه انگیزه درونی با مقدار (= 12/822 P =0/001
( 34و  )F )1ناان میدهد که میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،در انگیزش
درونی بیاتر افزایش پیدا کرده است لذا می توان در جهت تأیید فرضیه اول نتیجه گرفت که استفاده از
بازیوارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی به صورت معنیداری در افزایش انگیزش درونی آنان
مؤثر میباشد
استفاده از بازیوارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی ،به صورت معنیداری در افزایش
کاربرد محتوا توس کارکنان تاثیر دارد؛ مقدار  Fدر مؤلفه کاربرد محتوا با مقدار (37/238 ، P=0/001
= ( 34و  ،)F )1ناان میدهد که میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،در کاربرد
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محتوا بیاتر افزایش پیدا کرده است لذا می توان در جهت تأیید فرضیه اول نتیجه گرفت که استفاده از
بازیوارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی به صورت معنیداری در افزایش کاربرد محتوا آنان
مؤثر میباشد
استفاده از بازی وارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی ،به صورت معنیداری در ایجاد رغبت
کارکنان تأثیر دارد ،مقدار  Fدر مؤلفه ایجاد رغبت با مقدار ( 34(= 4/910 ،P =0/034و  ،)F )1ناان
میدهد که میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،در ایجاد رغبت کارکنان بیاتر
افزایش پیدا کرده است لذا می توان در جهت تأیید فرضیه اول نتیجه گرفت که استفاده از بازیوارسازی
در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی به صورت معنیداری در افزایش ایجاد رغبت آنان مؤثر میباشد
استفاده از بازیوارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی ،به صورت معنیداری در افزایش
پیگیری آموزش کارکنان تاثیر دارد؛ مقدار  Fدر مؤلفه پیگیری آموزشی با مقدار (20/752 ،P =0/001
=( 34و  ،)F )1ناان میدهد که میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،در انگیزش
بیاتر افزایش پیدا کرده است لذا می توان در جهت تأیید فرضیه اول نتیجه گرفت که استفاده از بازی-
وارسازی در دوره آموزشی مدیریت ماارکتی به صورت معنیداری در افزایش انگیزش آنان مؤثر می -
باشد
یافتههای این پژوهش همسو با نتایج پژوهشهایی هم ون احمدیسیاهبومی و صالحی ( )1394که
در پژوهشهای خود ناان داد میزان انگیزه و پیارفت تحصیلی دانش آموزانی که به روش تدریس
بازی ،آموزش دیده بودند نسبت به دانش آموزانی که به روش تدریس سنتی آموزش دیده بودند ،بیاتر
بود ( )13عزیزی ،نوروزی و زراعی ( )1393نیز در یافتههای خود ناان دادند که میزان انگیزش دانش -
آموزانی که با استفاده از روش تدریس بازی آموزش دیده بودند بیاتر از گروه سخنرانی بود (. )14
شکور و همکاران ( )1392دریافتند که  64درصد شرکت کنندگان آنها تمایل به استفاده از بازی دارند
( )15صالحپور ( )1390نیز در یافتههای خود اش اره کرد که روش تدریس مبتنی بر بازی بر افزایش
انگیزه مؤثر است ( )16یافتههای خیرخواهزاده و همکاران ( )2015گویای آن است که بازیوارسازی در
کنار افزایش یادگیری فراگیران و انگیزهی آنها را نیز برای یادگیری باال میبرد ()17
تفسیر محقق این است که برای ایجاد یک تجربه لذتبخش  ،نیازمند پیوندهای رواناناختی برای
خلق یک سرگرمی میباشیم؛ چرا که احتمال یادآوری یک تجربه سرگرم کننده توس فرد که در آن
احساس مثبت پیروزی و شادی وجود دارد بیاتر از حالتی است که فاقد این تجربه بوده است و این امر
به خاطر ترشح ماده شیمیایی دوپامین در مغز میباشد .در واقع ترشح دوپامین موجب ایجاد خوشحالی
و هیجان میشود؛ حتی گاهی اوقات ،صرف پیشبینی یک رخ داد شادیآور نیز به ایجاد آن حس خوب
و ترشح دوپامین کمک میکند هم نین بعضی از فراگیران چالش را همراه با دستاورد و لذت
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میخواهند ،زیرا از چالش لذت میبرند ،خطر کردن را دوست دارند و برای آن تالش میکنند ،چرا که
منجر به ایجاد یک زندگی بهتر میشود و از آن احساس رضایت میکنند.
بهطور معمول بزرگساالن برای رفع خستگی بازی میکنند آنها می خواهند ساعاتی را صرف فعالیتی
سرگرم کننده نمایند که هدف چندانی از آن ندارند در حالی که کودکان برای رفع خستگی یا صرف
کردن وقت ،بازی نمی کنند آنها از بازی خود هدف دارند و قصد آنها آموختن میباشد ،مثالً از ن ر یک
کودک یادگیری بستن یک بندکفش و یادگیری پرتاب کردن توپ ،یکسان هستند ،در حالی که وقتی
یک بزرگسال رفتار کودک را مااهده می کند بستن بندکفش را کاری با فایده میداند و پرتاب کردن
توپ را بیفایده و نوعی بازی میشمارد ؛ اما چرا باید اینگونه تصور شود؟ آیا بزرگسال با افزایش سن
سراغ بازی میرود فق به این خاطر که سرگرم کننده است اگر این مورد را قبول کنیم پس حتم ًا
توصیه میشود در دوره های آموزشی بزرگساالن شرکت کنید تا میزان انگیزه و تمایل آنها را برای
یادگیری مااهده کنید بزرگساالن بهعنوان کارکنان یک سازمان یا شرکت دارای وسعت تجربه،
قاطعیت ،نگاه کاربردی به مسائل آموزشی ،وقت کم ،فاار وظایف مختلف زندگی ،نیاز به جایگاه
اجتماعی ،خواهان رسیدن به هدف در آینده نزدیک ،آزادی عمل در ترک دوره آموزشی ،خواستارتغییر
رفتار به جای گرفتن اطالعات ،نمی توان بزرگساالن را در یک جا متمرکز نمود و اشتغال ،دوری راه و
پراکندگی ،وابستگی به خانواده هستند بدیهی است در مقابل روشهای تدریس سنتی واکنش ناان
دهند و تمایلی برای حضور نداشته باشند در نتیجه شاید بهتر باشد که بازی را به عنوان یک روش
تدریس فارغ از اینکه فراگیر در چه محدوه سنی است ،درن ر گرفته شود؛ هم نین میتوان این بازی را
با روش های موجود در یادگیری سنتی ترکیب کرد تا بتوان فراگیران را بیش از پیش درگیر یادگیری
نگه داشت در این پژوهش بازی وارسازی را به تنهایی مورد بررسی قرار گرفته شد به ن ر محقق
آموزش لذتبخش ،رویکردی است که در آن فراگیران بازی میکنند و آموزش با فعالیتهای لذتبخش
صورت گیرد فرض این است که این روش ،انگیزه را نیز از طریق تعامل ،افزایش دهد در واقع این روش
قرار است به عمق انگیزه های افراد دست پیدا کرده و در نهایت یک تجربه جالب و لذتبخش برایاان
ایجاد کند
بازیواریسازی به اصطالح استفاده از عناصر بازی ،برای افزایش نرخ ماارکت در تکنیکهای
بازاریابی یک محصول یا خدمات است ،به عبارتی :به فرایند استفاده از تفکر بازیگونه و مکانیسمهای
ترغیب مخاطبان برای حل مسئله ،اشاره دارد بازیوارسازی با توانمند کردن یادگیرندگان ،آنها را از
افتادن در دام یادگیری یک طرفه رها میسازد این روش در عین سادگی بسیار مؤثر است که میتوان
به مواردی هم ون دسترسی به مواد آموزشی در هر زمانی که فراگیر بخواهد ،احترام به دیدگاهها،
گوش دادن به ن رات مختلفی که از سوی آنها میآید و ارائه پاسخ و بازخورد مناسب به آنها ،اشاره کرد
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اگر چه جذاب کردن دورههای آموزشی با استفاده از بازیوارسازی نیازمند زمانی طوالنی است اما
در اینگونه آموزشها ،امید است که فراگیر خسته نمیشود؛ در حقیقت بازیوارسازی امکان ایجاد
تغییرات مثبت را فراهم آورده و نتیجهای که به دنبال خواهد داشت ،فراموش نادن دوره توس
فراگیران خواهد بود هم نین ،بازیوارسازی حس اجبار را از فراگیر دور و در آنها عالقهای نسبت به
یادگیری ایجاد میکند در چنین شرایطی مخاطب درگیر خواهد شد اساساً ماارکت ،حول تعامل با
مصرف کنندگان شکل میگیرد و در تعداد الیکها ،کامنتها ،اشتراکگذاریها ون یر آن ،خود را ناان
میدهد در واقع بازیواریسازی میتواند فرایند ماارکت را سرگرمکنندهتر ،لذت بخشتر و فراگیرتر
کند و موجب جذاب شدن ماارکت مصرفکنندگان شود .بازیهای غیرداستانی و فانتزی با ترکیب
شدن با واقعیت موجب ایجاد حس چالش و ماارکت در افراد خواهد شد باید دانست که بازی
نمیمیرد و برای همیاه جاودان است ،چرا که بازی کردن و عناصر بازی از دیر باز به شیوههای متفاوت
با ساختار زندگی افراد تنیده شده و هرچند که نحوه انجام آن تغییر میکند ولی نیاز به بازی در ذات
بار هم نان پایدار باقی میماند؛ از اینرو ،هزاران سال است که به عنوان منبع با ارزش سرگرمی به آن
نگاه میشود و میتوان گفت در کسب و کارها ،ایجاد یک تجربه مبتنی بر بازی و حس سرگرمی
ماارکت افراد را باال خواهد برد.
کلید طالیی درباره بازیوارسازی ،فهمیدن انگیزههای مخاطبان و به کارگیری عناصری است که در
بازیها وجود دارد مانند امتیازدهی ،مرحلهبندی و ایجاد رقابت ،برای تحریک عالیق آنها و نگهداشتن
روی پای خودشان است موفقیت در این حوزه بر پایه سه عامل استوار است :تعداد کارکنان ،مکانیزم
بازی موثرو انگیزه درونی
بنابراین باید توجه داشت که انگیزه درونی در فراگیر به وجود آید و نه بیرونی ایجاد انگیزه در
فراگیران کار دشواری است همانطور که گفته شد ،اگر در تمام مدت کالس فق مدرس صحبت کند،
کالس برای فراگیران کسلکننده میشود و باید انت ار چرت زدن آنها را هم داشته باشیم پس در پی
روش آموزشی باید بود که در تمام مدت حضور در کالس ،فراگیران با اشتیاق به درس گوش کنند و
زمینه ماارکت آنها نیز فراهم شود شایان ذکر است که زمانی فراگیر به حرف مدرس خود گوش
می دهد که توانسته باشد ،ارتباط خوبی با او برقرار کند و به او ثابت شود که آن ه قرار است در کالس
درس یاد بگیرد برایش مفید است تکالیف و پروژههایی که به فراگیران داده میشود باید عالوهبر اینکه
باعث رشد خالقیت آنها شود جنبهی سرگرمی نیز داشته باشد زمانی که فراگیران بزرگسال دارای
انگیزه های درونی بیاتری هستند ،به همان نسبت حفظ این انگیزه نکات ظریفی را میطلبد نیاز به
کسب موقعیت اجتماعی بهتر ،حقوق بیاتر ،امنیت بهتر ،رفاه بیاتر ،معلومات باالتر و که هر کدام
میتوانند ایجادکنندهی انگیزشهایی در آنها باشد
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بازیوارسازی موجب افزایش انگیزش یادگیرندگان میشود و ایجاد شرایطی که انگیزه یادگیری از
حالت بیرونی به حالت درونی تغییر یابد اصل و اساس یادگیری بر مبنای انگیزه درونی فرد است و تا
زمانی که فرد انگیزه درونی برای یادگیری نداشته باشد ،انگیزه بیرونی نمیتواند تغییری در فرد ایجاد
کند بازی کردن فعالیتی لذت بخش است که از جذابیت بسیار برای افراد برخوردار است بهرهگیری از
بازیها در آموزش میتواند به افزایش انگیزه در فراگیران و در نتیجه یادگیری بهتر آنها بیانجامد .از
اینرو ،طراحان بازی آموزشی میبایستی بازی های آموزشی طراحی کنند که به جای فراهم کردن
پاداش برای رفتار ،به کاربر کمک کند تا دالیلی برای درگیرشدن با رفتار پیدا کند بهعبارتی به جای
استفاده از جایزه برای ایجاد انگیزه بیرونی باید از عناصر بازی جهت افزایش انگیزه درونی استفاده کنند
لذا بازیواریسازی اگر فق به انگیزه بیرونی توجه کند نمی تواند خیلی موثر باشد بدیهی است که
روشی کارآمد است که انگیزه درونی افراد را تاویق کند وقتی افراد به کارهایی ماغول میشوند که
احساس شایستگی و خودمختاری میکنند با گفتن جمالتی ن یر «من از انجام دادن این کار لذت می-
برم» یا «این کار جالب است» انگیزش درونی خود را ابراز میکنند بسیاری از بزرگساالن خود محرک
خویاند و به این دلیل در کالس شرکت میکنند که میخواهند ،نه اینکه مجبور باشند و آنها از روی
میل ،رغبت و با انگیزه قوی در برنامههای آموزشی شرکت میکنند
فرضیه دوم :استفاده از بازیوارسازی در آموزش مدیریت ماارکتی ،به صورت معنیداری در افزایش
یادگیری آنان تأثیر دارد
مقایسه میانگین نمرات گروهها ناان می دهد که میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه
کنترل در مرحله پس آزمون ،در یادگیری افزایش را ناان میدهد هم نین مقدار  fدر سطح 0/05
معنادار میباشد لذا میتوان گفت استفاده از بازیوارسازی در طراحی دورههای آموزشی ضمنخدمت
کارکنان ،بهصورت معنی داری در افزایش یادگیری آنان مؤثر است و مقدار آن ناان میدهد که تاثیر
استفاده از بازیوارسازی در طراحی دورههای آموزشی ضمنخدمت کارکنان ،به صورت معنیداری در
افزایش یادگیری  32درصد میباشد ،بنابراین فرضیه تحقیق با  %95اطمینان ،تایید میگردد
هم نین یافتههای این پژوهش همسو با نتایج پژوهشهایی هم ون عزیزی ،نوروزی و زراعی
( )1393است یافتههای این پژوهش ناان داد که میزان یادگیری دانش آموزانی که با استفاده از روش
تدریس بازی آموزش دیده بودند بیاتر از گروه سخنرانی بود ( .)14یافتههای پویامنش و رمضانی
( )1390نیز ناان میدهد که روش تدریس مبتنی بر بازی ،در یادگیری مسائل ریاضی مؤثرتر است
( )18یافتههای کالرک 1و همکاران ( ) 2016بیانگر آن است که آموزش از طریق بازی شانس یادگیری
را در کارمندان دولت افزایش میدهد ()19

Clarke

1.

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال پنجم ،شماره  ،16بهار 1397

92

تفسیر محقق آن است که بازیوارسازی یک محی یادگیری غیررسمی موثر را آماده میکند و به
فراگیران کمک می کند تا شرای واقعی محی کار را تمرین کنن د و با چالشها در یک محی امن
درگیر شوند به عبارتی بازیوارسازی سرگرمکننده و جذبکننده افراد برای حضور و ماارکت در
آموزش خواهد بود در گام بعدی امید است که چنین تجربهای به یادگیری نیز منتهی شود در چنین
شرایطی فراگیر محتوا و مطالب در حال آموزش را از طریق بازی کردن و با بازی دریافت و نگهداری
می کند؛ یعنی آن ه را که در حال آموزش است همان لح ه تجربه میکند تا اینکه شنونده صرف باشد
نمی توان مدیریت ماارکتی را آموزش داد در حالی که حتی یکبار هم به فرد امکان ماارکت و
همکاری با همکالسیهای خود داده ناده است
بازیوارسازی یادگیری را با لذت و سرگرمی آمیخته می کند یادگیری همراه با ماارکت فراگیران
انجام شده و آنها می توانند از تجارب یکدیگر استفاده کنند ،این حقیقت انکارناپذیری است اگر گفته
شود با بکارگیری راهبردهای صحیح بازی برای مقاصد آموزشی بهره گرفته شود  ،افراد در هر سنی
توانایی یادگیری را دارند ،بحث از یادگیری در واقع بحث از فناوری رفتار یا مهندسی رفتار است؛ یعنی
روشن نمودن این که رفتاری را چگونه می توان تغییر داد و از وضع موجود به وضع مطلوب درآورد،
هدف نهایی هر فعالیت آموزشی این است که تغییرات مطلوب را در رفتار و تجارب فراگیران به وجود
آورد و یادگیری چیزی جزء پیدایش این تغییرات نیست در بزرگساالن میل به یادگیری بیش از خود
یادگیری اهمیت دارد وجود عواملی هم ون آمادگی های قبلی ،هوش و انگیزه در ظرفیت یادگیری
تأثیر بسزایی دارد ،بنابراین بازی سن و سال ندارد ما هر زمان که بخواهیم میتوانیم در آموزش  ،از
بازی استفاده کنیم ،زیرا نه تنها در تضاد با آموزش نیست بلکه در آموزشهای نوین از بازی برای
آموزش بهتر و مؤثرتر استفاده می شود در گذشته باور این بود که برای آموزش کارکنان ایجاد یک
فضای خاک و جدی میتواند باعث تمرکز کردن افراد روی موضوع و مطالب بهتر آموخته شود اما در
حقیقت  ،کاربرد بازی در آموزش می تواند تاثیر خوبی در ایجاد جذابیت موضوع برای فراگیر و یادگیری
او داشته باشد بازی می تواند پاتیبانی قوی برای فعالیت باشد که فراگیران را در موقعیتهای مختلفی
قرار داده و به آنها فرصت میدهد تا با رویدادها آشنا شوند بازی میتواند محرکی برای یادگیری
اجتماعی باشد با بازی کردن می توان تجربه کارهایی را که در دنیای واقعی قابل انجام نیستند یا
فرصت انجام آن پیش نیامده است را داشته باشیم و به طور طبیعی فرایند یادگیری شکل گیرد
هم نین شواهد زیادی دال بر این امر وجود دارد که بازیها موجب افزایش تمرکز یادگیرندگان بر
موضوع مورد آموزش شده و یادگیری عمیقتر و پایدارتری را موجب میشوند بسیاری از بازیها
آموزندهاند فراگیر در ضمن آن یاد میگیرد که چگونه در بین افراد دیگر فعالیت کند چه ضوابطی را
در ن ر داشته باشد ،در چالشهای پیشرو چه موضعی ،چه راه و روشی را در پیش گیرد بازیها افراد
را به مقررات و ضواب محی آشنا می کنند ،روح سازگاری را در آنها پدید میآورند و فنون زندگی
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جمعی را عمالً یاد میدهند فراگیر در سایه بازی درمییابد که همیاه نمیتواند از طریق اعمال خام
به پیش برود ،در همه جا نمی تواند عصبانی شود و ن رات خود را اعمال نماید ،همیاه نمیتواند
دیگران را وادار به تسلیم خواسته های خود کند بلکه در مواردی هم الزم نیست تسلیم خواستههای
دیگران باشد به خصوص که آن خواستهها به حق باشند.
بازی به فراگیر می آموزد که زندگی یک داد و ستد است در ازای دریافت خدمتی ،باید خدمتی برای
دیگران انجام داد ،اگر چیزی از کسی میگیریم باید چیزی هم متقابال به او بدهیم وگرنه اجتماع وجود
ما را تحمل نخواهد کرد و ما را افرادی مزاحم به حساب خواهد آورد .بههمان نسبت برخی از بازیها
زمینه سازگاری شغلی را فراهم میکنند و فرد را عالقمند میسازد که تن به کاری و شغلی دهند یا
مقدمات آن را فراگیرند به طوری که با چامی باز وارد دنیای کار و مااغل شوند ،نیز آنان در حین
بازی درمی یابند چه کاری مفید و چه کاری مضر است ،چه اقدامی خطرناک و چه اقدامی بیخطر است
و باالخره بازی فراگیر را وامی دارد که تن به پذیرش و صلح دهد و دریابد که همیاه نمیتوان از راه
جبر و فاار سلطه خود را بر دیگران اعمال کرد
استفاده مناسب و منسجم بازیوارسازی در آموزش از یک سو گزینههای بیاتری برای نحوه
یادگیری فراهم میکند و از سوی دیگر امکان شخصیسازی در تجربه یادگیری را فراهم میکند در این
روش فراگیر موضوعات آموزشی را به روش ترجیحی خود میآموزد بنابراین فراگیران در چنین دوره -
هایی از باالترین سطح انگیختگی برای یادگیری برخوردارند در بازیوارسازی فراگیر به چگونگی
یادگیری و کسب مهارتهای جدید فکر نمیکند ،بلکه به سادگی به شرایطی که برای وی پیش آمده
واکنش ناان داده و نتایج آن را تجربه میکند در بازیوارسازی با فراهم کردن محی و ساختار خاصی
که از قبل تن یم و طراحی شده است میتواند افراد را در موقعیتهای موردن ر قرارداد تا فرد از راه
تجربه کردن و بینش پیدا کردن نسبت به رفتارهای خود بیاموزد در این روش باید محی و فضا را
فراهم و طراحی کرد ،هدف بازی را ماخص نمود ،وسائل آموزشی که در انجام بازی کاربرد دارند را به
افراد معرفی کرد ،فراگیران را گروهبندی نمود و آنان را با نحوه بازی آشنا کرد و سپس بازی را اجرا
کرد
به کارگیری بازیوارسازی در دورههای آموزشی ،بزرگساالن را به یاد کودکی میاندازد و باعث شعف
و شادی آنان میشود ،هم نین زمینه را برای فاصله گرفتن از محاف ههای کارهای معمول خود فراهم
میکند و به خود واقعیشان نزدیک شوند در این پژوهش موضوع و هدف بازی را کار تیمی و گروهی و
به طور اخص مدیریت ماارکتی در ن رگرفته شد ،که برای محی کار بسیار حیاتی و ضروری است تا
بتوان از طریق بازی آموزش کارکنان را عملیتر کرد
کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در استان تهران به عنوان نمونه مورد بررسی ما در شرایطی
مدیریت ماارکتی را آموختند که فرصت تعامالت بین فردی و بین گروهی،تمایل به همکاری کردن با
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دیگران ،درک اهمیت داشتن اهداف گروهی  ،ترجیح آن بر اهداف فردی ،رعایت موازین اخالقی در
اجرای فعالیت ،تحلیل و بررسی فعالیتها و رفتارهای اتفاق افتاده ،حتی خودرایی ،منفعل بودن یا دنباله
رو بودن و ن یر آن را داشتند آموزش از طریق بازیوارسازی فراتر از یک آموزش سنتی گام نهاد ،زیرا
فراگیران یادگرفتند اعمال و رفتار خود را با جنبه های واقعی کار و زندگی مرتب سازند و به بینش و
آگاهی نسبت به قوتها و ضعفهای خویش دست یابند هم نین زمینه برای اینکه اعمال و افکار
ناهایار در فراگیران به سطح هایار و آگاهی برسد ،فراهم شد و در برخی مواقع با رفتارهای ناآگاه و
مخرب خویش مواجه ساخت فرد به عنوان فراگیر در چنین جو آموزشی راحتتر مسائل و ماکالتی که
در رفتارش وجود دارد را میپذیرد چه بسا در خارج از محی بازی در صورتی که رفتار و عملکرد
نامطلوب او مستقیماً توس دیگران تذکر داده شود چندان برای او خوشایند نیست و در آن لح ه شاید
او فراموش کند عملکرد او به عنوان یک فردی که در گروه بزرگتر ماغول فعالیت است چگونه بر
عملکرد دیگران موثر است و باعث تداخل در رسیدن به اهداف شرکت خواهد شد در حالی که آن تذکر
را یک خصومت و دشمنی حساب آورد در مقابل وقتی در محی بازی در یک گروه کوچکتر و خیلی
سریع پیامد عملکرد نامطلوب خود را میبیند ،فرصت اندیایدن و جبران را دارد از اینرو ،افراد در جو
بازی بهتر و ملموستر یاد میگیرند هدف از بازیوارسازی نیز همین است که بازخوردهای ضروری را
ارائه کند تا فراگیر بتواند عملکرد خود را بهبود بخاد اینگونه است که تنها هدف استفاده از بازی-
وارسازی ،سرگرم کردن دوره نخواهد بود اگر شما نتوانید بازخوردهای سریع در اختیار یادگیرندگان
قرار دهید آن ها مانند سابق به مسیر اشتباه خود ادامه خواهند داد  ،درحالی که با ارائه بازخوردهای
مناسب میتوانند مهارت ها و عملکردهایاان را بهبود بخاند در حالت ایده آل سیستمی را طراحی
کنید که در برگیرنده عناصر بازی باشد به عنوان مثال نقطه و خ  ،مدیر و کارمند همان طور که در
ن ر گرفتن پاداش برای افراد از الزامات بازی سازی به شمار می آید ،باید برای افرادی هم که دچار
شکست های متوالی می شوند نیز نقاه راهنما قرار دهید ،حتی افرادی که با داشتن تالش زیاد باز هم
دچار اشتباه می شوند می بایست ن راتی را از سوی شما دریافت کنند تا بتوانند به پیروزی دست یابند.
بازی وسیله ای مفید و قدرتمند برای یادگیری است و اگر آموزش چرخای باشد زمان ،زمان بازی
آموزشی به خصوص بازیوارسازی است که باید پا به عرصه بگذارد با توجه به اهمیت و فواید بسیار
مطلوب بازی و در ن ر گرفتن شرای یادگیری ،استفاده از آن در آموزش مفاهیم درسی باعث افزایش
ارتقاء و میزان یادگیری فراگیران میشود هم نین استفاده از بازیوارسازی توس سازمان و شرکتها
میتواند به ارتقاء نگرش استفاده از روش های متنوع برای تدریس مفاهیم مختلف مفید باشد در نهایت
یافتههای این پژوهش گویای آن است که:
• بازیها سرگرمکننده هستند و شیوههای متفاوت ارائه مطالب درسی را به فراگیر ناان میدهد
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موجب ایجاد عالقه و ماارکت فراگیر به هنگام استفاده از بازی به عنوان ابزاری آموزشی در
کالس میشود
بازیوارسازی به فراگیر کمک میکند تا فاصلهی بین ن ریه و تجربه را بپیماید و بهتر یاد
بگیرید
 فراگیر خواهان اشتباه نیست بلکه سعی در یادگیری به،در محی یادگیری بازی وارسازی
صورت آزمایش و خطا دارد
بازیوارسازی به مدرس این فرصت را میدهد تا شکاف و ضعف فراگیران را شناسایی و با
همکاری او و دیگران به عنوان اعضای یک گروه آن را رفع کند
 رشد اجتماعی و مهارتهای ارتباطی میشود،بازیوارسازی منجر به ارتقای پویایی گروه

•
•
•
•
•

 بحثهای، هم ون بازی نقش، • بازی وارسازی به طور همزمان چندین راهبرد فعال یادگیری
 خواندن و نوشتن و صحبت کردن را در هم میآمیزد،گروهی کوچک
 میتوانند در،• با توجه به اینکه بازیها بازخورد ثابتی در خصوص عملکرد فراگیران ارائه میدهند
 مورد استفاده قرار گیرند، بازبینی دانش و مهارت های آموخته شده توس فراگیران
• بازیوارسازی میتواند شیوه های فعال و برانگیزاننده برای فراگیران باشند تا به مرور آن ه که یاد
 بپردازند،گرفتهاند
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توسعه سرمایه انسانی با رویکرد مربیگری :شایستگیهای خاص مربیان کسبوکار
محمد عزیزی

*1

علی گودرزی

2

(تاریخ دریافت1396/07/16 :؛ تاریخ پذیرش)1397/02/25 :
چکیده
برای توسعه سرمایه انسانی شیوه ها و رویکردهای مختلفی وجود دارند که در سالهای اخیر از میان آنها به مربیگری
اهمیت و توجه بیشتری شده است .پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگیهای خاص مربیگری کسبوکار انجام شده
است .جامعه آماری این پژوهش مربیان تخصصی کسبوکار هستند که از  231نفر از آنها اطالعات الزم جمعآوری شده
است .در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدل اندازهگیری معادالت
ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس استفاده شده است .نتایج حاصل نشان داد که شاخصهایی چون"داشتن تجربه و
آشنایی با چالشها و نقاط کور کسبوکار" ،همترازی تخصص و تجربه مربی با حوزه فعالیت و نیازهای کارآفرین" از مولفه
همترازی با کسبوکار" ،اطالعات مناسب از حوزه کسبوکار متربی" ،شناخت مراحل تبدیل ایده به کسبوکار " اطالعات
اقتصادی و فهم تجاری"" ،آشنایی با تسهیالت مربوط به کسبوکارها" از مولفه ورود به کسبوکار " ،دانش عمیق در مورد
نیازها و انتظارات مشتریان یا بازار هدف" ،دانش روشهای ایجاد مزیت رقابتی"از مولفه دانش بازار" ،شناسایی نیازها و
خواستههای کارآفرینان" ،از مولفه تمرکز بر متربی" ،شناخت روندهای بازار ،شناخت چرخه عمر کسبوکار ،شناخت
فناوریهای جایگزین ،شرایط فردی ،خانوادگی و اجتماعی کارآفرین و دانستن قوانین و مقررات خروج و ورشکستگی" ،از
مولفه خروج کسبوکار"،جذب همکار ،مدیریت انگیزه و نگهداشت سرمایه انسانی ،سیستم پرداخت و پاداش کارکنان و
تیمسازی و مدیریت تیم" ،از مولفه مدیریت سرمایه انسانی شاخص هایی هستند که دارای بیشترین اهمیت در چارچوب
شایستگیهای خاص مربیگری کسبوکار بودهاند.
واژههای کلیدی :سرمایه انسانی،شایستگیهای خاص ،مربیگری کسبوکار ،شناخت کسبوکار ،دانش

بازار.

 - 1استادیار ،رشته مدیریت آموزش عالی ،گروه توسعه ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ،تهران ،ایرا ن .مسئول مکاتباتm_azizi@ut.ac.ir :
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران
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 -1مقدمه
در محیط های متالطم و بسیار رقابتی امروزه ،موفقیت کسبوکارهای کوچک و متوسط به اقدامات
و فعالیت های کارآفرینانی وابسته است که اهداف واضح و روشنی داشته و سرمایه را بصورت موثر و
کارامد برای دستیابی به اهداف مطلوب بهکار گیرند ( .)1امـروزه مدیران و کارکنان مهمتـرین سرمایه
کسبوکارها محسوب می شوند که همواره باید دانش ،مهارت و قابلیتهای آنان ارتقـاء یابـد؛ لذا بقا و
رشد کسب وکارها در عرصۀ رقابت به حفظ ،توسعه و بهرهبرداری از قابلیتهـای کارکنـان وابسته شده
است .کسبوکاری که نتواند مهارت ،دانـش و توانایی کارکنان خـود را برای افـزایش بهرهوری توسـعه
دهد ،قادر نخواهد بود سایر سرمایههای خـود را هم بـه نحـو مطلـوب توسـعه دهـد ( .)2سرمایه
انسانی تنهـا منبعـی اسـت کـه متمـایز از سایر سرمایهها بوده و ویژگیهای منفی سرمایههای دیگر
مانند فناپذیری ،قابلیت تقلیـد و ...را نـدارد .توسعۀ سرمایه انسـانی همـواره یکـی از چـالشهـای
اساسی کسبوکارها محسوب میشود؛ زیرا انسان ها هستند که در زمینۀ نوآوری ،کیفیت ،رشد مستمر و
سـایر عوامل مهم برای بقا در دنیای رقابتی کسبوکار ،ایـده خلق مـیکننـد .آخرین فناوری فرآیند
تولید را میتوان خرید؛ امـا دانـش و مهـارتهـای انسـان پیچیده تر بوده و کسب آن نیاز به زمان و
هزینۀ بسیاری دارد ( .)3از طرفـی ،بـرای مانـدگاری در بازارهای رقابتی ،با توجه به تغییر نیازها و
خواسـتههـای مشـتریان ،چارهای جز خلق نوآوری و توسعۀ محصوالت جدیـد نیسـت .از آنجـا کـه در
تمـام فرآینـدهای توسعۀ محصول ،دانش توسط سرمایه انسانی ایجاد میشود ،سرمایه انسانی به عنـوان
رکـن اصـلی توسـعه کسبوکار و جامعه محسـوب میشود .لذا کسبوکارها ناچار به توسعه سرمایه
انسانی خود هستند و نقش و جایگاه توسعۀ سرمایه انسانی در توسعۀ محصوالت جدیـد بسیار حائز
اهمیت است (.)4
بدون شک مربیگری مهمترین و اثربخش ترین ابزار را برای توسعه و تحول کسبوکار دارد؛ چرا که
در مراحل اولیه راهاندازی کسبوکار ،کارآفرینان به منظور رهایی از مسائلی از قبیل درخواستهای
متعدد و فشارهای ذینفعان ،انزوای عاطفی ،چالشها و نقاط کور کسبوکار نیاز به حضور یک راهنما را
بیشتر احساس میکنند ( .)5لذا بنیانگذاران شرکتها و کارآفرینان بطور فزایندهای به مربیان کسبوکار
نیاز دارند تا بازخورد صریح و صادقانه در استراتژیها و موضوعات مدیریتی و رهبری دهند .از آنجا که
کارآفرینی برای رشد اقتصادی ضروری است ،عالقه شدیدی در توسعۀ برنامههای حمایت از کارآفرینان
وجود دارد .بنابراین در میان سیاست گذاران ،دانشگاهیان ،پژوهشگران و اقتصاددانان حمایت از
کارآفرینی به عنوان یکی از بهترین راهها برای کمک به رشد اقتصادی است .لذا برنامههای حمایتی
زیادی برای تحریک و تشویق کارآفرینی و کمک به کارآفرینان ارائه میشود .برخی از این حمایتها در
قالب کاهش مالیات ،یارانهها ،ایجاد زیرساخت ها و وضع قوانین برای بهبود محیط کاری مطلوب است.
برخی دیگر از روشهای حمایتی ،بیشتر بر کارآفرینان و حمایتهای شخصی فردبهفرد متمرکز هستند
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( .)6حمایت های شخصی یا حمایت از فرد کارآفرین نسبت به دیگر شکل حمایتها موثرتر است (.)7
حمایتهای فردی و شخصی ،یکی از جریانهای اصلی در حوزههای آموزشی و یادگیری است ( .)8انواع
روشهای حمایت فردی کارآفرینان ،تحت واژهها و عناوین مختلفی از قبیل مربیگری ،مرشدی،
مشاوره ،آموزش و نظارت هستند ( .)7لذا در این زمینه مربیگری یکی از موثرترین و کاملترین روش
حمایتی در زمینۀ کسبوکار است.
در سالهای اخیر عالقه زیادی به مربیگری به عنوان یک رویکرد چند وجهی و جامع برا ی
یادگیری ،تغییر و توسعه حرفهای افراد در کسبوکار و زندگی بوجود آمده است .موسسه رسمی توسعه
پرسنل انگلستان در گزارش خود ،استفاده  82درصدی موسسات توسعه و یادگیری از رویکرد مربیگری
خبر داده است ( .)9موسسه خبرگی توسعه و پرسنل )CIPD(1مربیگری را یکی از موثرترین
شیوههای یادگیری و توسعه مهارتها میداند ( . )10نتایج تحقیقاتی کونته 2نیز بر ادعای فوق
میافزاید .کونته در تحقیقی درباره  100شرکت برتر آمریکایی دریافت که فقط  %2از شرکتهای تحت
مطالعه که از وجود یک راهنما تحت عنوان مربی کسبوکار بهره میبردند رشد سریع را تجربه نمودند.
در حالیکه همین  2%شرکت بطور همزمان  %68از فرصتهای شغلهای جدید را خلق نمودند (.)11
همچنین یافتههای پژوهشی روی  200صاحب کسبوکار دارای رشد سریع در صنایع مختلف استرالیا
بیانگر این ادعا بود که صاحبان کسبوکاری که از فرایند مربیگری کسبوکار استفاده کرده بودند در
شاخصهای گردش مالی ،رشد ،تکنولوژی اطالعات و تولید عملکرد موفقتری داشتند .عالوه برآن %81
از کارآفرینانی که از فرایند مربیگری کسبوکار استفاده کرده بودند %30 ،از رشد شرکت خود را نتیجه
بهرهمندی از این فرایند میدانستند (.)1
ضرورت بکارگیری فرایند مربیگری کسبوکار و نقشی که در موفقیت کارآفرینان و فرایندهای
راهاندازی ،بقا و توسعه کسبوکارها ایفا میکند لزوم توجه به شایستگیهای مربیگری کسبوکار را
روشن می سازد .در مربیگری کسبوکار به شایستگیهای متعددی مورد نیاز است .آنچه که مهم است
آنست که کدامیک از این شایستگیها ویژه و خاص مربیان کسبوکار بوده که باعث موفقیت بیشتر
آنان در دنیای کسبوکار میشود .لذا شناخت شایستگیهای ویژه که خاص مربیان کسبوکار باشد
اولویت ویژه ای پیدا میکند .این شایستگیها باعث مزیت و برتری آنها نسبت به سایر مربیان میشود.
لذا این سوال مطرح میشود که مربیگری کسبوکار بایستی چه مجموعهای از شایستگیها را دارا
باشند؟ این تحقیق با بررسی شایستگیهای خاص و مورد نیاز برای مربیگری کسبوکار و ارائه یافتهها
در این زمینه به فهم جدیدی از این موضوع کمک مینماید.

Chartered Institute of Personnel and Development
Conte
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مروری بر ادبیات تحقیق
 شایستگیشایستگی همانند چتری است که هر چیزی را به گونهای مستقیم یا غیر مستقیم که بر روی
عملکرد شغلی تاثیر داشته باشد ،در بر می گیرد .به عبارت دیگر ،شایستگی تصویری از یک انسان رشد
یافته را نشان میدهد که برای انجام یک شغل ،آمادگیهای کامل را از هر جهت داشته باشد .در
حقیقت شایستگی نوعی نگرش سیستمی به کارکنان دارد که همه آن صفات ،ویژگیها ،مهارتها و
نگرش ها در ارتباط با اثربخشی در انجام وظایف و مسئولیتها را شامل میشود .شایستگی بیانگر این
است که افراد چگونه ب اید انجام وظیفه کنند و یا در شرایط خاص چگونه واکنش نشان داده ،یا چگونه
رفتار کنند .رویکرد شایستگی ،رویکردی جدیدی در مدیریت سرمایه انسانی نیست چرا که رومیها ،در
تالش برای دستیابی به صفات جزئی و تفصیلی سرباز خوب رومی از آن استفاده میکردند ( .)12در هر
حال متدولوژی مبتنی بر شایستگی به شکل مدون و امروزی توسط دیوید مککللند روانشناس
برجسته دانشگاه هاروارد ،در اواخر دهه  1970ارائه شد .مککللند ،شغل را با تعریف متغیرهای
شایستگی آغاز کرد که میتوانستند عملکرد را پیشبینی کنند و تحت تأثیر جنسیت ،نژاد یا عوامل
اجتماعی و اقتصادی قرار نمیگرفتند (.)13
 -توسعه سرمایه انسانی

توسعۀ سرمایه انسانی یکی از فرآیندها و مأموریت های اصلی و مهم در مدیریت سرمایه انسـانی
است و در برگیرنده برنامهها ،سیستمها و فعالیت هایی است کـه بـرای بهبود عملکرد کارکنان طراحی
میشود ( .)14توسعه سرمایه انسانی دارای رویکردها و رویههای مختلفی است که مهمترین آنها
عبارتند از:

•

آموزش رسمی و غیررسمی

•

یادگیری در عمل

•

سایه شغلی

•

2

منتورینگ (مرشدی)

•
•

یادگیری تجربی
شبیهسازی

•

مربیگری ()15

1

Job shodowing
Mentoring
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هر کسبوکاری باید با توجه به قابلیتها و محدودیتهـای محـیط داخلی و بیرونی ،راهبردها و
راهکارهای خاصی را بـرای توسـعۀ سرمایه انسـانی تدوین و اجرا نماید ( .)14در میان شیوهها و
رویکردهای مختلف مدیریت سرمایه انسانی ،مربیگری نسبت به سایر رویکردهای توسعه سرمایه انسانی
رویکردی مدرن ،جامع و اثربخشتر برای توسعه شایستگیها و توانایی های افراد شناخته میشود (.)16
مربیگری یک ابزار قدرتمند برای یادگیری و تغییر شخصی است .در هستۀ رویکرد مربیگری ،تسهیل
یادگیری با استفاده از شنود فعال و پرسشگری ،ایجاد یک محیط چالشی مناسب و حمایتگری است.
در مربیگری یک تغییر نقش از معلمی(استادی) به تسهیلگر یا کاتالیزور است .در این رویکرد مربی به
صرف بدنبال آموزش به متربی نیست بلکه هدف اصلی آن چگونگی یادگیری متربی است (. )17
مربیگری،یک رویکرد شخصی و فرد-فرد است چرا که هیچ یک از فراگیران و متربیان با یکدیگر
یکسان نیستند و هر فردی یک پایۀ دانش ،سرعت و سبک یادگیری منحصر به فردی دارد که این اصل
یک عنصر کلیدی در مربیگری است که بسیار به آن توجه میشود (.)18
مربیگری به عنوان یک حرفه و صنعتِ محبوب در کسبوکار جایگاه خود را تثبیت نموده است.
انواع گوناگونی از مربیگری از جمله :مربیگری زندگی ،مربیگری کسبوکار ،مربیگری مدیریتی و
مربیگری مالی و بازاریابی ،به عنوان کاربردهای متنوع از مربیگری هستند (.)19
مربیگری یک فرایند تعاملی و نتیجه گراست که هدف از اجرای آن تسهیل شرایط برای رشد فردی،
بهبود عملکرد و یادگیری خودمحور و در سطحی عمیق تر افزایش توانمندی در حل مساله و بهبود
اعتمادبهنفس در فرد است .مربیگری درباره کمک به فرد برای رسیدن به راهحل مناسب در مقابل یک
مساله بدون ارائه راهکار از سوی مربی است  .این فرآیند بر این اصل استوار است که فردی که با چالشی
روبروست ،بهترین گزینهای است که می تواند برای مساله یا مشکل خود راه حل بیابد ،شاید فقط کافی
است یک مربی به او کمک کند تا به موضوع همه جانبه و از زوایای مختلفی نگاه کند (.)20
بر خالف آموزش سنتی ،مربیگری یک فرایند ارتباطی دو طرفه است که یادگیرنده در قبال
فعالیتهایی که انجام می دهد بازخورد دریافت کرده و رفتارهای خود را اصالح مینماید .در واقع این
فرایند بازخورد-اصالح تا زمانیکه به نتیجه مورد نظر برسند ادامه مییابد .این همان ارتباط دو طرفه
بین شاگرد(متربی) و مربی است .در فرایند مربیگری ،مربیان فعاالن اصلی و حقیقی نیستند ،بلکه این
متربیان هستند که فعاالن اصلی هستند .در مربیگری ،مربی و متربی با کمک یکدیگر شکاف بین
موقعیت فعلی و حالت مطلوب را شناسایی کرده و با یکدیگر برای دستیابی به دستاوردهای مطلوب
تالش مینمایند .در واقع در رابطۀ مربیگری ،مربی از طریق بکارگیری رویکرد راه حلمحور ،پرسشگری
مستقیم و شنود فعاالنه به متربی در شناسایی شکاف بین موقعیت فعلی و حالت مطلوب و در دستیابی
به دستاوردهای مورد نظر کمک میکند (.)21
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 -مربیگری کسبوکار

مربیگری کسبوکار حرفهای جدید در کسبوکار است که به صورت یک حرفه در چند دهه اخیر
شناخته شده است .به هرحال به دلیل میزان تاثیرگذاری فراوان آن در رشد صنایع ،به خصوص نقش
آن در توسعۀ سریع شرکتهای تازه تاسیس کوچک و متوسط و کمک به رشد سریع مالی و حرفهای
شرکتها ،به صنعتی در حال رشد در کسبوکار مبدل گردیده است ( .)13مربیگری کسبوکار ترکیبی
از دانش ،تجربه ،پشتیبانی و انگیزش از سوی مربیانی است که در مدیریت کسبوکار تخصص دارند .در
مربیگری کسبوکار ،مربی بر آنست که به متربی کمک کند تا به واسطۀ دیدگاههای متفاوت ،راه
حل هایی مناسب برای مسائل خودش پیدا کند .شواهد بسیاری حاکی از این است که مربیگری
کسب وکار به عنوان یک روش موثر و کم هزینه در ارتقای سطح حرفهای کار و سرمایه انسانی دیده
میشود ( .)22بکارگیری مربیان کسبوکار در محیط تجاری و غیر تجاری ,افزایش قابلیتهای مدیر را
به همراه دارد و می تواند منجر به پیشرفت در دستیابی به نتایج کسبوکار گردد .مربیگری مجموعه
اقدامات عملی هست که در جهت پیشرفت سازمان در ابعاد مختلف بوده و برای افزایش سطح
رقابتپذیری طراحی شده است و این نوع راهنماییهای مربیان برای شرکتها بسیار مفید است .در
واقع مربیگری موجب پیشرفت سرمایههای انسانی و مالی سازمان میشوند که ابزارهای اصلی مدیران
برای بهبود کارایی و اثربخشی کسبوکار و تغییرات استراتژیکی سازمان هستند (.)23
طبق نظر ساالزور 1و همکاران مربیان کسبوکار به کسبوکارها در مواردی همانند چگونگی
استفاده بهینه از زمان ،چگونگی رشد و توسعه کسبوکار به جای مدیریت کردن فعالیتهای روزانه و
چگونگی حداکثرسازی اثربخشی کسبوکار کمک قابل توجهی میکنند .کارآفرینان در مراحل اولیه
کسبوکار و در مواجهه با مشکالت و چالش های پیشرو ،نیازمند به توصیه و راهنماییهایی در مورد
برنامهریزی کسبوکار و اجراییکردن استراتژی های بازاریابی و رقابتی برای رشد پایدار هستند.
مشکالت و موانع سر راه کارآفرینان باعث از بین رفتن تمرکز و توجه آنها میشود .در این راستا
مربیگری کسب وکار یک تکنیک برای کسب بینش نسبت به علل مشکالت در محدوده زمانی کمتر و
تمرکز بر گامها ،راهحلها ،اقدامات و عملیات امکانپذیر است (.)24
ارائه دیدگاههای تازه و جدید در برابر چالشها و مشکالت ،افزایش مهارت تصمیمگیری ،از بین
بردن شکاف عملکردی ،ارتباطات موثرتر ،افزایش اعتمادبهنفس ،افزایش تعهد و تشویق به پیشرفت،
اث ربخشی بین فردی ،تغییر از ذهنیت و نگرش منفی به مثبت ،از عمدهترین دالیل تمایل صاحبان
کسبوکار به استفاده از مربیگری کسبوکار هستند (.)25

Salazor
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مروری بر منابع مختلف درباره مربیگری کسبوکار نشان میدهد که تعاریف متعددی وجود دارد و
صاحبنظران تعاریف مختلفی از آن ارائه دادهاند که در جدول شماره  1به چند مورد از آن اشاره شده
است.
جدول شماره  :1تعاریف مربیگری کسبوکار
مربیگری کسبوکار ،در ارتباط با مربیگری عملکرد است که منجر به آگاهی بیشتر کارآفرین از خود و یادگیری
خود هدایتی است .مربیگری عملکرد صرفا در مورد مشکالت نیست بلکه برای کمک به افراد و تیمهای موفق در
دستیابی به موفقیتهای بیشتر است (.)26
مربیگری کسب وکار ،فرایندی است که از مربیان برای مشارکت و تسهیل تغییرات در همه سطوح کسبوکار بهکار
گرفته میشوند و همچنین صاحبان کسبوکارها از مربیگری برای رسیدن به سطوح عملکرد باال ،غلبه بر موانع و
ایجاد تغییراتی که به تنهایی امکانپذیر نیستند ،استفاده میکنند (.)27
مربیگری کسبو کار به عنوان یک رویکرد هدایت سیستماتیک و یک فرایند راهحل محور است که به رهبران و
مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط در شناسایی پیچیدگی ها و توسعه درک عمیق از محیط کسبوکار به آنها
کمک میکند (.)25
منبع( :مطالعات نگارندگان)

 -جایگاه شایستگی در فرایند مربیگری

مربی گیری فرایندی است که در مدلهای مختلفی می تواند ارائه شود .از جمله این فرایند مربوط به
گروه پارادایم 1است که شامل - 1:ثبت نام افراد -2 ،ایجاد ارتباط -3 ،ارزیابی و بازخورد -4 ،طراحی
برنامه -5 ،مربیگری برنامه ،و  -6اتمام یا برنامهریزی برای مراحل بعدی است ( .)35هر کدام از این
مراحل دارای مجموعهای از اقدامات است .به عنوان مثال در مرحله ثبتنام افراد اقداماتی از قبیل
انتخاب مربی شای سته ،معرفی ،برگزاری جلسات ،مرور فرایندها ،دستاورد مربیگری ،اطمینان از تطابق،
اطمینان(رازداری) و پایبندی به قواعد پایه انجام میشود .همانگونه که مالحظه میشود ،پیش شرط و
از اقدامات اولیه در برنامه مربیگری انتخاب مربی شایسته کسبوکار است .وقتی صحبت از مربی
شایسته مطرح میشود ،شایستگی های متفاوتی می تواند مطرح شود که دسته بندی های مختلفی از
آنها ارائه شده است از جمله :شایستگی کلیدی ( ،) 28عمومی ،خاص و قابلیت پویا است که در این
تحقیق با توجه به جامعه و موضوع مورد مطالعه شایستگی خاص مورد مطالعه قرار گرفته است.

Paradigm group

1.

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال پنجم ،شماره  ،16بهار 1397

104

 -شایستگیهای خاص مربیگری کسبوکار

برخورداری از شایستگیها ،مزایای متفاوتی برای مربیان و مدیران در سطوح مختلف دارند و
کسبوکارها نیز به دالیل گوناگونی ،نظیر :انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهنگ سازمانی ،عملکرد موثر
برای همه مدیران ،تاکید بر ظرفیتهای افراد (به جای شغل آنها) به عنوان شیوه کسب مزیت رقابتی،
تقویت رفتار تیمی و متقابل توجه خاصی به مربیان شایسته دارند ( .)29لذا مربیان کسبوکار به
مجموعه وسیعی از شایستگی های مختلف نیازمندند تا بتوانند به خلق ارزش نائل آیند .شایستگیهای
خاص مربیان کسبوکار زیرمجموعهای از شایستگی های کلیدی بوده که حالت تخصصی داشته و
دارابودن شایستگیهای خاص برای مربیان کسبوکار باعث میشود که فرایند مربیگری کسبوکار به
اهداف مختلفی از قبیل باال بردن آگاهی و مهارتهای کارآفرینی صاحبان کسبوکار ،تبدیل چشمانداز
استراتژیک آنها به عمل ،پر کردن شکاف بین عملکرد فعلی و مطلوب ،کاوش راه حلهای جدید در
پاسخ به مشکالت کسبوکار ،درک نقاط کور کسبوکار ،شناسایی چالشها ،مشکالت ،موانع کسبوکار
و گذر از آنها در مراحل راهاندازی کسبوکار ،افزایش فروش ،رشد و بهبود عملکرد کسبوکار نایل آید
(.)30
در جدول شماره  2مهمترین شایستگیهای خاص مورد نیاز برای مربیگری کسبوکار ذکر شده
است.
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جدول  :2چارچوب شایستگیهای خاص مربیگری کسبوکار
منبع/نویسنده

سازمان جهانی مربیان
کسبوکار ()30

بارتون شاو )31( 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

شایستگیها
دانش و تجربۀ عمیق در زمینۀ استارتآپها و کارآفرینی
تجربه و تخصص عمیق در زمینۀ نوع کسبوکار متربی
همترازی تخصص و تجربۀ مربی با حوزۀ فعالیت و نیازهای کارآفرین
شناخت چالشها و نقاط کورکسبوکار برای راهنمایی کارآفرین
درک و اطالعات کسبوکاری مناسب از حوزه کاری متربی
درک موقعیتها و مراحل کسبوکار و استراتژیهای بقاءکسبوکار
دانش مراحل تبدیل ایده به کسبوکار
آشنایی با استراتژی ها و روش های ایجاد مزیت رقابتی درکسبوکار
آشنایی با انواع تسهیالت ارائه شده برای کسبوکارها
آشنایی با مراحل اخذ مجوزهای الزم برای شروع کسبوکار
آشنایی با قوانین تجاری (مالیاتی ،بیمه ،حقوق ،مالکیت فکری و) ...
داشتن اطالعات اقتصادی و فهم کسبوکار
خلق چشماندازها و روشنسازی دستورالعملها
درک فرایندهای کسبوکار و چگونگی بهبود بهرهوری کسبوکار
چگونگی برنامهریزی ،توسعه و اجرای برنامههای عملیاتی و استراتژیک
چگونگی طراحی و توسعۀ استراتژیها برای هدایت و مدیریت تغییرات
استفاده از ابزارهای معتبر و قابلاعتماد برای ارزیابی نتایج و دستاوردهای مربیگری
ارزیابی کارآفرین در ابعاد مختلف و جمعآوری دادهها برای کمک به بهبود عملکرد وی
ارزیابی فرایند مربیگری به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف
ارزیابی مزایای فردی و سازمانی حاصل از مربیگری
ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده در مربیگری کسبوکار
ارزیابی میزان اثربخشی و ارزش افزودۀ مربیگری برای کسبوکار
تجربۀ راهاندازی کسبوکار
آشنایی با خدمات و ترجیحات مورد انتظار جامعۀ هدف
شناخت بازار داخلی و خارجی
هوشیاری نسبت به تغییرات محیط کسبوکار و عوامل تاثیرگذار خارجی
آگاهی از روندهای پیشرفت در این حرفه و حوزههای مرتبط با آن
توانایی طراحی سوالهای چالشانگیز برای کشف ایدهها ،راهحلهای جدید ،روشنسازی مسائل،
توسعۀ چشماندازها و دیدگاههای جدید
آشنایی با اصول و فنون ارائه بازخورد
توانایی گوشدادن ،درک ،فهم و توجه به مشتری با ارائه حاالتی مثل زبان بدن ،حالت صورت،
تغییر تن صدا ،خالصه کردن بیانات متربی
داشتن رویکرد حرفهای همراه با رعایت اصول اخالقی و استانداردها
مسوولیتپذیری و پاسخگویی در قبال عملکرد خود
خودباوری و اعتماد به تواناییهای خود

منبع( :مطالعات نگارندگان)

 -2روش پژوهش
روش انجام این پژوهش از لحاظ راهبردی ،دارای رویکردی کمی بوده و با توجه به هدف یک
پژوهش کاربردی است .جمعآوری دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامه با طیف  5درجه ای لیکرت برای
تعیین وزن و میزان اهمیت هر یک از شاخص های استخراج شده از ادبیات تحقیق استفاده شده است.

Burtonshaw

1.
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در این پرسشنامه از جامعه آماری درباره اهمیت و ضرورت هر کدام از شایستگیهای خاص مربیگری
کسبو کار سوال شد .روایی این پرسشنامه پس از بررسی ادبیات نظری و اعمال نظر خبرگان و مربیان
کسبوکار دربارۀ اعتبار محتوای گویه ها بدست آمده است و میزان پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ برابر
 0/91محاسبه گردیده است.
جامعه آماری کلیه مربیان کسبوکارهای مختلف که هم بصورت غیر رسمی/مستقل و یا بصورت
رسمی زیر نظر وزارت صنعت ،معدن و تجارت در شهرکهای علمی و تحقیقاتی به ارائه خدمات
مربیگری به کسبوکارها بودند که پس از بررسیهای انجام شده و مراجعه به فهرست مربیان
کسبوکار زیر نظر وزارت صمت  307مربی رسمی کسبوکار و  87مربی غیر رسمی که به ارائه
خدمات و مشاوره تخصصی کسبوکار میپرداختند ،شناسایی گردید .بنابراین پرسشنامه برای آنها
بصورت حضوری تحویل داده و در مواردی هم به صورت الکترونیکی ارسال شد که در نهایت با
پیگیریهای فراوان  231تا از آنها تکمیل شده و قابل تحلیل بودند.
برای تحلیل دادهها از تحلیل عاملی تاییدی و روش اندازهگیری معادالت ساختاری با کمک نرم افزار
آموس استفاده شده است.

 -3یافتههای پژوهش
شایستگیهای خاص مربیگری کسبوکار استخراج شده از مبانی نظری مبنی بر «شایستگیهای
خاص مربیگری کسبوکار» در قالب 8مولفۀ مجزا و 32شاخص طبقهبندی شده اند .هشت مولفه شامل
«همترازی با کسبوکار»« ،دانش ورود به کسبوکار»« ،دانش بازار»« ،دانش مربوط به علم مربیگری»،
«مدیریت سرمایه انسانی»« ،تمرکز بر کارآفرین در مربیگری»« ،خروج از کسبوکار» ،و «ارزیابی»
دسته بندی شد.
نتایج تحلیلهای آماری انجام شده نشان میدهد که از میان  23شاخص شناسایی شده در
مطالعات نظری ،کلیه  32شاخص شرط کافی برای حضور در چارچوب نهایی شایستگیهای خاص
مربیان کسبوکار را کسب کردند (جدول شماره  .)3تمامی شاخصهای تایید شده توسط مربیان در
چارچوب نهایی پژوهش ،به همراه بارهای عاملی استاندارد شده برای هر یک از آنها در تحلیل عاملی،
در جدول شماره  3قابل مشاهده است.
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جدول :3مولفهها و شاخصهای تایید شده شایستگیهای خاص مربیگری کسبوکار
مولفهها

شایستگیهای خاص مربیگری کسبوکار

داشتن تجربۀ عمیق در زمینۀ کسبوکار
همترازی تخصص و تجربۀ مربی با حوزۀ فعالیت و نیازهای کارآفرین
همترازی با
کسبوکار
داشتن تجربه و آشنایی با چالشها و نقاط کورکسبوکار برای راهنمایی کارآفرین در
تنگناها
اطالعات مناسب از حوزۀ کاری شاگرد/متربی
دانش مراحل تبدیل ایده به کسبوکار
آشنایی با انواع تسهیالت در خصوص کسبوکارها
ورود به
آشنایی با مراحل اخذ مجوزهای الزم برای شروع کسبوکار
کسبوکار
آشنایی با حقوق و قوانین(قوانین مالیاتی ،بیمه ،حقوق ،مالکیت فکری و) ..
اطالعات اقتصادی و فهم کسبوکار
دانش عمیق در مورد نیازها و انتظارات مشتریان یا بازار هدف
شناخت بازار داخلی(رقبا ،جذابیت بازار ،محصوالت مشابه و) ..
بازار
شناخت بازارهای بینالمللی
دانش روش های ایجاد مزیت رقابتی(برندسازی ،بازاریابی و) ...
دانش مدلها ،مفاهیم و فرآیندهای مربیگری
علم
آگاهی از مراجع و پایگاههای اطالعاتی برای جمعآوری و بهروزکردن خود
مربیگری
استفاده از تکنولوژی مناسب و فناوری اطالعات در ارائه خدمات
شناسایی نیازها و خواستههای کارآفرینان
تمرکز بر خدمات و ترجیحات مورد انتظار کارآفرینان
تمرکز بر
متربی
استفاده از زبان حرفهای کسبوکار در ارتباط با کارآفرین
دریافت بازخوردهای کارآفرینان و سنجش میزان رضایت آنان
توانایی ارزیابی کارآفرین در ابعاد مختلف و کمک به بهبود عملکرد
استفاده از ابزارهای معتبر و قابل اعتماد برای ارزیابی نتایج و دستاوردها
ارزیابی
توانایی ارزیابی فرایند مربیگری به منظور درک نقاط قوت و ضعف برنامه
شناخت روندهای بازار
شناخت چرخه عمر کسبوکار
خروج از
شناخت فناوریهای جایگزین
کسبوکار
شرایط فردی ،خانوادگی و اجتماعی کارآفرین
قوانین و مقررات خروج و ورشکستگی
جذب همکار
مدیریت
مدیریت انگیزه و نگهداشت سرمایه انسانی
سرمایه
سیستم پرداخت و پاداش کارکنان
انسانی
تیمسازی و مدیریت تیم
منبع( :یافتههای نگارندگان)

بار
عاملی
0/94
0/81
0/91
0/94
0/81
0/70
0/56
0/73
0/86
0/83
0/63
0/38
0/80
0/46
0/62
0/46
0/78
0/76
0/66
0/40
0/51
0/34
0/41
0/61
0/57
0/71
0/82
0/55
0/72
0/57
0/63
0/84

با توجه به جدول فوق ( ) 3احتمال رسیدن به مقادیر نسبت بحرانی در تمام شاخصها کمتر از
 0،05است .به عبارت دیگر همه بارهای عاملی در سطح  %95معنادار هستند .مطابق با دادههای این
جدول همه شاخصها از بار عاملی باالتر از  0/3برخوردارند .در میان این شاخصها داشتن تجربه عمیق

108

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال پنجم ،شماره  ،16بهار 1397

در کسبوکار ،داشتن اطالعات کافی از حوزه کاری متربی و آشنایی با چالشها و نقاط کور کسبوکار
از باالترین بار عاملی (بیشتر از  )0/9برخوردارند .شاخصهایی که بار عاملی کمتری دارند در ارتباط با
شناخت بازارهای بینالمللی و استفاده از ابزار معتبر برای ارزیابی نتایج و دستاوردهای مربیگری است.
جدول  :4رتبه بندی مولفههای شایستگیهای مربیگری کسبوکار
مولفههای شایستگی
همترازی با کسبوکار
ورود به کسبوکار
بازارشناسی
تمرکز بر متربی
مدیریت سرمایه انسانی
دانش مربوط به علم مربیگری
ارزیابی
خروج کسبوکار
منبع( :یافتههای نگارندگان)

اولویت
1
2
3
4
5
6
7
8

میانگین رتبهها
10/72
10/34
9/24
6/78
6/52
5/51
4/19
4/12

مطابق با جدول 4که در آن مولفههای شایستگی خاص مربی کسبوکار اولویتبندی شده اند،
باالترین اولویت مربوط به همترازی با کسبوکار و پایینترین خروج کسبوکار است.
جدول شماره ( )5مقادیر قابل قبول و محاسبه شده شاخصهای مختلف برازندگی مدل ساختاری
پژوهش را نشان میدهد.
جدول  :5شاخصهای برازش مدل پژوهش
شاخصهای برازندگی

مقادیر محاسبه شده

مقادیر قابل قبول

df

10/983
6

-

/df
P - value
IFI
CFI
NFI

1/835

>3

0،074
0،91
0،92
0،90

<0,05
<0,9
<0,9
<0,9

RMSEA

0،052

>0,08

منبع( :یافتههای نگارندگان)

همانگونه که در جدول شماره ( )5مالحظه میشود ،مقادیر شاخصهای مختلف برازش مدل
ساختاری پژوهش در محدودۀ قابل قبولی قرار دارند .این موضوع نشان میدهد که سازهها با تمام
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شاخصهای تایید شدۀ خود برازش مناسبی دارد و این به معنای پشتیبانی قوی دادهها از چارچوب
پژوهشی طراحی شده است.
 -4بحث و نتیجه گیری
این پژوهش مجموعهای منسجم از شایستگیهای خاص مربیگری کسبوکار را نشان میدهد
(شکل شماره .)1

شکل  :1شایستگیهای خاص مربیگری کسبوکار
منبع( :یافتههای نگارندگان)
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یافتههای این پژوهش در راستای شناسایی و اولویتبندی شایستگیهای خاص و ویژه مربیگری
کسبوکار است .چارچوب «شایستگیهای خاص مربیگری کسبوکار» در قالب  8مولفۀ مجزا و
32شاخص شناسایی و تایید شدند .در میان  8مولفه ،مولفههای "همترازی با کسبوکار" و"دانش
کسبوکار" ،دارای نقش مهمتری در چارچوب شایستگیهای مربیگری کسبوکار ،هستند (جدول
شماره  .)4در نهایت در میان  32شاخص تایید شده ،شاخصهایی چون" داشتن تجربۀ عمیق در زمینۀ
کسبوکار "" ،داشتن تجربه و آشنایی با چالشها و نقاط کور کسبوکار برای راهنمایی کارآفرین در
تنگناها و مشکالت"" ،اطالعات مناسب از حوزۀ کاری متربی""،همترازی تخصص و تجربۀ مربی با
حوزۀ فعالیت و نیازهای کارآفرین" "،اطالعات اقتصادی و فهم تجاری"" ،دانش عمیق در مورد نیازها و
انتظارات ،مشتریان یا بازار هدف "" ،دانش مراحل تبدیل ایده به کسبوکار "" ،دانش روشهای ایجاد
مزیت رقابتی(برندسازی ،بازاریابی و  " ،")...آشنایی با تسهیالت در خصوص کسبوکارها "" ،شناسایی
نیازها و خواستههای کارآفرینان" ،ده شاخصی هستند که در چارچوب شایستگیهای مورد نیاز
مربیگری کسبوکار نسبت به بقیه مهمتر هستند.
همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود شایستگیهای خاص مربیگری کسبوکار شامل
مولفه های مهمی هستند که هرکدام اجزای خاص خود را دارا هستند .بخشی از این شایستگیها مربوط
و مرتبط با فرد کارآفرین است و سایر مولفهها درباره فرایند مربیگری ،شناخت کسبوکار و بازار است
که پیچیدگی شایستگیهای مربیگری کسبوکار را نشان می دهد .هرکدام از این حوزهها بسیار
تخصصی شدهاند و انتظار نمیرود که یک فرد همه این شایستگیها را در سطح عالی داشته باشد.
بنابراین چنانچه افرادی با شایستگیهای مهم و برتر در این حوزه ها کنار هم قرار بگیرند می توانند تیم
مشاوران حرفهای و قوی در مربیگری کسبوکار را تشکیل دهند.
در اغلب چارچوبهای شایستگی بعد «شایستگیهای خاص» ،به عنوان یکی از ابعاد اصلی
شایستگی اشاره شده است (از جمله عزیزی و حاتمی ( ،)32انجمن مربیگری ( ،)30آندرو )33( 1و
کالتربک .)34( 2نتایج این پژوهش نیز بر اهمیت ابعاد و مولفههای «شایستگیهای خاص مربیگری
کسبوکار» ،تاکید دارد.
در مجموع می توان گفت تدوین و ارائۀ چارچوب شایستگیهای خاص مربیگری کسبوکار مشتمل
بر  8مولفۀ و  32شاخص در سرفصلها و جایگاه های مرتبط و منحصر به فرد و دارای جامعیت ،انسجام،
ثبات ،گویایی و ایجازگرایی مناسب و مورد تایید صاحب نظران ،جزو دستاوردهای این پژوهش محسوب
میشود .از سوی دیگر ،تاکنون پژوهشی که بطور صریح و دقیق ،در چارچوبی جامع و یکپارچه به
شناسایی شایستگیهای خاص مربیگری کسبوکار ،نپرداخته است .بر همین اساس این مطالعه تالش
Andrews
Clutterbuck

1.
2.
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کرده تا با بررسی شایستگیهای مربیگری کسبوکار و ارائه یافتهها به فهم جدیدی از مربیگری
کسبوکار کمک کند .در واقع با مطالعه تحقیقات صورت گرفته در این حوزه و با توجه به اهمیت
نظری و کاربردی این موضوع برای دانشکدههای مدیریت ،کسبوکار و کارآفرینی که یکی از رسالتهای
آنها تربیت و پرورش مربیان کسبوکار است ،این پژوهش میتواند نقش مهمی را در جهت گزینش و
غربالگری مربیان کسبوکار ،طراحی و استانداردسازی برنامههای آموزشی ،تدوین سرفصلهای
دورههای آموزشی ،اجرا و ارزشیابی میزان اثربخشی برنامهها و فعالیتهای پرورش مربیان کسبوکار با
هدف افزایش بهرهوری این برنامهها ،رفع تعارضها و کاهش چالشهای موجود در زمینه ایجاد یک
پیکره عمومی و مشترک در امر آموزش و پرورش مربیان کسبوکار شایسته و جلوگیری از اتالف وقت،
بودجه و امکانات ایفا کند.
پیشنهادها

• با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها ،در راستای بهرهبرداری هر چه بیشتر از پژوهش
حاضر و بکارگیری آن در عرصۀ علمی و کاربردی ،پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده و بهبود
در عمل ارائه میشود.
• شایستگی در زمینه همترازی با کسبوکار به عنوان یکی از شایستگیها خاص مربیگری در
کسبوکار ،مستلزم شناخت انواع کسبو کارها در صنایع مختلف است .از آنجا که هر کسبوکار و
صنعتی پیچیدگیها ،شرایط و ویژگی های خاص خود را دارد ،بطوریکه هر کدام از این
کسبوکارها شایستگی خاص زمینه خود را میطلبد .یعنی اینکه اگر فردی بخواهد مربی شود
باید به شناخت کاملی از این کسبو کارها و صنعت از نظر عملی و نظری برسد .بنابراین در
پژوهشی جداگانه به شناسایی شایستگیهای خاص مربی گری در هر صنعت پرداخته شود.
• مربیگری بدون توجه به نیازهای کارآفرین جایگاهی ندارد .لذا انتظار میرود یک مربی با استفاده
از فنون شناخت نیازهای مخاطب به مسائل اصلی کارآفرین توجه کرده و متناسب با نیازهای وی
رهنمودها ،راهنماییها و مشاورههای الزم را بدهد.
• همانطوریکه میدانیم کسبوکارهای بازارمحور موفقتر از کسبوکارهای تولیدمحور هستند.
بنابراین برای مربیان الزم است دانش بازارشناسی خود را با توجه به ویژگیهای هر بازاری توسعه
داده تا بتوانند متناسب با نیازهای بازارهای محلی ،منطقهای و بینالمللی کارآفرینان را راهنمایی
و هدایت کنند.
• همانگونه که امروزه موفقیت در حوزه هایی مثل ورزش به وجود مربی شایسته بسیار وابسته است
و همه آثار وجود این مربیان را دیده و تجربه کردهایم ،در عرصه های کسبوکار و صنعت هم الزم
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است مربیان با شایسته خاص کسبوکار ملی و بینالمللی بکار گرفته شوند تا موفقیت
کسبوکارهایمان هم در عرصه ملی و بین المللی تضمین شود.
• وجه تمایز و مهم مربیگری کسبوکار با مربیگری در سایر حوزهها در شایستگیهای کسبوکار
مربیان نهفته است .لذا انتظار میرود مربیان کسبوکار در هر مکانی با فرایندهای راهاندازی و
مدیریت کسبو کار آشنایی کافی داشته تا بتوانند متناسب با نیاز مخاطبین اطالعات ،دانش و
تجربه الزم را در اختیار آنها قرار دهند.
• با توجه به برگزاری رویدادهای مهمی از جمله استارت آپویکند در راستای حمایت از ایدههای
کسبوکار ،مربیان کسبوکاری که برای این رویدادها انتخاب می شوند ،الزم است شایستگیهای
ذکر شده در این تحقیق را داشته باشند تا بتوانند بصورت موفقیتآمیز این برنامهها را راهنمایی و
هدایت کنند.

• کسبوکارهای مربیگری یکی از کسبو کارهای مهم و پشتیبان هر صنعتی هستند .هر چقدر این
کسبوکارها از نظر نیروی انسانی و مشاورهای حرفهایتر باشند به همان میزان میتوانند برای
کسبوکارها خدمات مربیگری و مشاورهای سطح باالتری ارائه دهند .از این رو با توجه به
یافتههای این تحقیق به این کسبوکارها پیشنهاد میشود که در استخدام و بکارگیری مربیان
کسبوکار با توجه به شایستگیهای خاص یافته های این تحقیق عمل کنند.
• با توجه به نقش و اهمیت مربیان در موفقیت کسبو کارها ،در بسیاری از دانشگاهها و موسسات
معتبر آموزشی که رشته هایی نظیر کارآفرینی و مدیریت کسبوکار آموزش داده میشود ،رشته-
گرایشهایی تحت عنوان "مربیگری کسبوکار" و دروسی مشابه درس"پرورش شایستگیهای
خاص مربیان کسبوکار" می تواند تعریف شده و آموزش داده شود.
• یافتههای شایستگیهای خاص مربیان کسبوکار این پژوهش برای تعریف و اجرای برنامههای
آموزشی ،پرورشی و توسعهای مختص مربیان کسبوکار ،میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
• مسئوالن ،سیاستگذاران و مجریان برای طراحی دوره های تربیت مربیان کسبوکارها در زمینۀ
پرورش شایستگیهای ویژه مربیان کسبو کارهای نیاز به چارچوب مدون و یکپارچه دارند
استفاده از نتایج این پژوهش و انجام پژوهشهای مشابه میتواند کمک شایانی برای سیاستگذاران
و مجریان داشته باشد.
محدودیتها

به طور کلی این پژوهش در کنار یافتههای اصیل با محدودیتها و کمبودهایی هم مواجه بوده است
که در پژوهشهای بعدی می توان آنرا پوشش داد .مهمترین این خالها عبارتند از:
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• در این تحقیق برای شناسایی شایستگیهای خاص مربیگری با استفاده از روش کمی و فقط به
دیدگاه مربیان توجه شد .در صورتیکه در بحث مربیگری ذینفعان زیادی دخیل هستند که
مهمترین آنها متربیان و کارآفرینان هستند که میتوانند نیازهای واقعیشان را بیان کنند و با
توجه به این نیازها شایستگی متناسب با آن در مربیان پرورش داده شود .لذا در پژوهشی جداگانه
به شناسایی این نیازها به روش کیفی و کمی از زبان کارآفرینان و متربیان توجه شود.
• این پژوهش درباره مربیان کسبوکار انجام شد .در صورتیکه تخصصهای الزم برای در صنایع و
کسبوکارهای مختلف برای مربیگری میتواند بسیار متمایز و دقیقتر شود .لذا در پژوهشهای
جداگانهای میتوان شایستگیهای خاص هر صنعت و کسبوکار که الزم است مربیان داشته
باشند را شناسایی کرد.
• داشتن تجربه در کنار دانش در حوزههای مختلف ضروری است؛ لذا الزم است درباره نحوۀ پرورش
و توسعه هرکدام از تجربهها و دانش ها تحقیقات مختلفی صورت گیرد تا بهترین روشها و مدلهای
پرورش مربیگری به عنوان بهینهکاوی 1مورد استفاده قرار گیرند.
• با توجه به اینکه غالب کسبوکارهای ما محلی هستند و نگاه و استراتژی بینالمللی ندارند؛
بنابراین مربیان بکارگرفته شده هم برنامه مربیگریشان در سطح محلی و ملی بوده و
شایستگیهای بینالمللی ندارند .برای بینالمللیسازی کسبوکارهای میتوان معیاری چون
بکارگیری مربیانی با شایستگی بینالمللی ،سطح و موقعیت کسب وکارها را به سمت بینالمللی
شدن سوق دهد.
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ارزیابی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و
اولویتبندی آن با تکنیک سلسله مراتب گروهی
زهرا قارلی
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چکیده
این مقاله به بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در نهایت
اولویتبندی آنها با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی گروهی پرداختهاست .روش این پژوهش ارزشیابی میباشد .جامعه
آماری این پژوهش 336،نفر از کارکنان رسمی است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  181نفر به روش نمونه
گیری تصادفی ساده برآوردگردید .تعداد  143پرسشنامه بازگشت دادهشده ،قابل بررسی بودهاست .ابزار گردآوری دادهها
شامل دو پرسشنامه مجزا ،پرسشنامه عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی با  30گویه وپرسشنامه مقایسات زوجی با  7عامل
میباشد نتایج حاصل از آزمون آماری  tتک نمونهای نشانداد عوامل فرهنگی ،هنجارها و ارزشهای اجتماعی ،نوع صنعت،
انگیزشی ،فردی در وضعیت مطلوبی قرار دارد .ولی مؤلفه های سبک رهبری و سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد .در
نهایت نتایج حاصل از به کارگیری تکنیک فرایند سلسله مراتب گروهی نشان داد رهبری ،فرهنگی ،سازمانی ،فردی ،انگیزش،
ارزشها و هنجارهای اجتماعی و نوع صنعت به ترتیب در اولویت اول تا هفتم قرار دارد.
واژههای کلیدی :یادگیری غیررسمی ،عوامل مؤثر بر یادگیری ،روش سلسله مراتبی گروهی (.)AHP

 -1دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران .مسئول مکاتبات:
zahragharli@gmail.com
 -2دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 - 3استادیار گروه مدیریت مالی ،دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
امروزه در جوامع پیشرفته دیگر نظام رسمی آموزش جوابگوی نیازهای آموزشی افراد نیست و برای
پوشش این نیاز ناگزیر از نظامهای غیررسمی و شخصی بهره گرفتهاست .نظام غیررسمی و شخصی
مفاهیم اجتنابناپذیر در یادگیری مادامالعمر هستند که آن را برای استفاده افراد قابل دسترس میکند.
واژه آموزش غیررسمی در سال  1968در زمانیکه عقاید گستردهای در خصوص انحالل نظام رسمی
آموزش وجود داشت ،شکل گرفت و نه تنها در کشوهای پیشرفته ،بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز
به عنوان نوشداروی نظام مریض آموزشی جوامع به آن نگریسته شد (.)1
یادگیری به دو بخش یادگیری رسمی و غیر رسمی تقسیم میشود .آنچه از بررسی یادگیری رسمی
و غیررسمی مسلم است ،تفاوت فاحش سطح این دو نوع یادگیری است .تمام تحقیقات نشان میدهند
بیشترین سهم یادگیری از روش غیررسمی حاصل میشود .با این حال ،آنچه عمالً در حال وقوع است،
تمرکز و صرف هزینه بر روی یادگیریهای رسمی است .بنابراین ،میتوان به لزوم تمرکز و پژوهش در
رابطه با بررسی وضعیت یادگیری رسمی و غیررسمی به ویژه در صنعت پتروشیمی بپردازیم؛ این امر
میتواند زمینة کاهش هزینه های سازمان ،ارتقای بیش از پیش توانمندی کارکنان و در نتجه افزایش
بهرهوری را فراهم آورد.
در طراحی سازمان ها باید امکان خلق و توزیع ارزش فراهم شود .در عصر صنعتی ،ارزش ،بر اساس
مواد وارد شده به کارخانه و محصوالت نهایی تولید شده تعریف میشد .سازمانها به این خاطر به وجود
آمده اند که امکان جریان اثربخش کاالها را فراهم آورند .از آنجا که این سازمانها ،نهادهای فیزیکی
هستند ،سلسله مراتب ،امکان جریان برنامهریزی بهینه را فراهم میآورد .دانش به عنوان مهمترین
ارزش در دنیای امروز ،ما را ملزم میکند که به شکل مناسبی سازمانهای خود را بازطراحی کنیم.
بهعبارت بهتر سازمانها باید امکان جریان دانش و بهرهبرداری اثربخش از آن را فراهم آورند .کارکنان
باید قادر باشند تا دانش ،مهارتها و تواناییهایی که در طول آموزش به دست میآورند را به محیط
واقعی کار انتقال دهند ( .)2آموزشهای سازمانی ،راهبردی کلیدی در ایجاد و افزایش مهارتهای
کارکنان است و به عنوان ابزاری برای توسعه سرمایه انسانی و یکی از لوازم بهبود ظرفیتهای کاری و
اجتماعی در نظر گرفته میشود (.)3
معموالً تلقی ما از یادگیری به عنوان چیزی است که برای شخص اتفاق میافتد .فرد یاد میگیرد
که مسأله فیزیک را حل کند ،چگونه اسکی بازی کند ،یا چگونه ارتباط برقرار کند .فرض بر این است که
انسان موجود نسبت ًا خودمختاری است و می تواند در درون خود آنچه را که به دانستن آن نیاز دارد به
دست آورد و امور مورد نظر خود را انجامدهد .این الگو در جایی به خوبی کار میکند که فرد بتواند از
عهده یادگیری هر چیزی در درون یک حوزه دانش برآید .اما به موازات افزایش پیچیدگی و ازدیاد
دانش ،این الگو شکست خواهدخورد .امروزه نظریه یادگیری ابرمرد -یعنی تصور اینکه من به تنهایی
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آنچه را الزم دارم بدانم -دیگر کهنه شده است .شاید چالش پیش روی یادگیری غیررسمی این است که
در قبال این نوع یادگیریها ،یادگیرنده می تواند رویکردهای بسیار متفاوتی را اتخاذ کند (.)4
یادگیری غیررسمی به نحوی متفاوت نسبت به یادگیری رسمی سازماندهی میشود بهگونهای که
عمدتاً فاقد اهداف از پیش تعیین شده آموزشی است .غالباً از یادگیری غیررسمی به عنوان یادگیری از
طریق تجربه یاد می شود .برای تمام یادگیرندگان این امر شامل اجتماعی شدن ،با فرهنگ مطابقت
یافتن و ...میباشد .یادگیری غیررسمی پدیده مستمرو فراگیر یادگیری از طریق مشارکت و یا خلق
دانش است که در تقابل با دیدگاه سنتی یادگیری یعنی یادگیری رسمی معلممحور و از طریق کسب
دانش قرار دارد(.)5
از جمله مهمترین ویژگیهای یادگیری غیررسمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد (.)5
• عمدتاً خارج از محیطهای آموزشی اتفاق میافتد؛
• فاقد برنامه درسی ،آزمون و یا سازماندهی حرفهای مشخص بوده و اغلب بهصورت
تصادفی و در ارتباط با شرایط خاص که مستلزم تغییرات عملی است روی میدهد؛
• کارکرد یادگیری غیررسمی بهطور مستقیم در زندگی روزمره تجربه میشود؛

• عمدتاً خالقانه و ناخودآگاه است.
پترسون و همکاران در مقالهای در سال  2016به منظور بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی
در محیط بیمارستانی ،چهار عامل بازخورد ،تمایل به یادگیری ،تجربه و عمل و انعکاس را احصاء
نمودند .مدل ارائه شده توسط آنها براین اساس بنا نهاده شده که عوامل یادشده مؤثر بر یادگیری
سازمانی پیامدهای فردی و سازمانی بههمراه خواهدداشت .مدل آنها را به طور خالصه میتوان
بهصورت زیر نمایش داد.
مدل ارائه شده توسط آنها براین اساس بنا نهاده شده که عوامل یادشده مؤثر بر یادگیری سازمانی
پیامدهای فردی و سازمانی بههمراه خواهدداشت.
بروکس نیز  8مؤلفه یادگیری غیررسمی را از تجربیات متنوع شغلی-سازمانی ،آموزش هنرهای
لیبرال ،افزایش هوشیارانه سمینارها ،تکالیف بازپاسخ ،الگو برداری از یادگیری انعکاسی دیگران ،تشویق
به سؤال کردن ،بازخورد صادقانه ،مشارکت در سیاستگذاری و اجرا ،تجربیات درونفرهنگی در
زندگی ،پذیرش کمکهای دیگران ،جمع آوری اطالعات و تجربهاندوزی با گوش دادن به الهامات و
بررسی مسائل با رویکردهای چندگانه منبعث میداند (.)6
در حالی که توصیف فعالیت های یادگیری غیررسمی نسبتاً ساده است .تعریف دانش واقعی که از
این فرآیند ساده به دست می آید ،آسان نیست .علی الخصوص در زمینه اعتبار سنجی و ارزیابی این
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دانش واقعی در قالب یک مدل بسیار پیچیده است و مشکل اصلی درذات یادگیری غیررسمی است
(.)7
یادگیری غیررسمی تأثیرات مثبتی بر فرد و به دنبال آن بر عملکرد سازمانی دارد .اشخاص
سریعتر ترقی کرده ،حقوق بیشتری دریافت میکند و سازمان نیز سود بیشتری را کسبکرده و
سریعتر رشد میکند .از آنجائی که رشد و ارتقا افراد در سازمان و میزان رضایت از حقوق و پاداشهای
دریافتی از عوامل تشکیلدهنده رضایت شغلی است ،بنابراین یادگیری غیررسمی نیز میتواند بر
رضایت شغلی مؤثر باشد و باعث افزایش آن شود.
براساس مواردی که در باال به آن اشاره شد تحقیق حاضر قصد دارد به مطالعه عوامل مؤثر بر
یادگیری غیررسمی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی بپردازد .براین اساس در این بخش مبانی
نظری تحقیق و در بخش دوم مبانی پژوهشی مورد بررسی قرار میگردد.
مبانی نظری تحقیق

اغلب صاحبنظران حوزه یادگیری تعریف زیر را برای یادگیری پذیرفتهاند« :یادگیری عبارت است از
ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه موجود زنده که بر اثر تجربه حاصل شده باشد» .عالوه براین
صاحبنظران روشهای مختلف یادگیری را به سه دسته کلی به شرح زیر تقسیم مینمایند:
یادگیری از طریق روش انتشارات -آموزش :آموزش از ارکان اساسی و حیاتی فعالیت اجتماعی
است و توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف وابسته به آموزش و متناسب با اهمیت قائل شده برای آن
است .صاحبنظران بر این عقیده هستند که هدف از آموزشهای رسمی (همچون مطالعه کتب ،مجالت
و ،)...تنها انتقال معلومات و محفوظات نیست تا ذهن افراد همچون کتابخانهای گردد ،بلکه هدف از
تعلیم و تربیت آن است که انسان را برای جستجوی مدام راهحلهای جدید ،مجهز کند .با این وجود،
آنچه مسلم است تفاوت فاحش بین سطح یادگیریهای غیررسمی نسبت به یادگیریهای رسمی است
تا حدی که می توان گفت میزان یادگیری غیررسمی خیرهکننده است و بخش اعظم یادگیری از راه
برنامههای آموزشی صورت نمیگیرد (.)8
یادگیری از راه کار طریق فعالیتهای کاری  -عملی :یادگیری از راه کار مشتمل بر مسائل واقعی
بوده و بر کسب دانش و پیادهسازی راهحل ها در عمل تمرکز و توجه دارد (یعقوب زاده قمی .)1387 ،به
طور کلّی یادگیری را از راه کار را میتوان به سه بخش تقسیم کرد )1 :یادگیری قبل از انجام فعالیت:
به این معنی که قبل از شروع به کار جدید ،افراد زمانی را صرف یادگیری از تجاربی که از فعالیتهای
مشابه و کارهای قبلی به دست آمده ،میکنند؛  )2یادگیری در حین انجام فعالیت :به توجه و تمرکز
افراد به مرور و نظارت مستمر و پیاپی در طول انجام کارها بر اهداف سازمان ،یا ظرفیتها و قابلیتهای
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سازمان ،اشاره دارد که میتوان از راه برگزاری جلسات کوتاه و ...به این مطلوب دست یافت؛ )3
یادگیری بعد از انجام فعالیت :پس از اتمام و پایان یافتن کار رخ میدهد و با دریافت بازخوردی از نحوه
اجرا و چگونگی انجام کار ،تجارب و نکات بهدست آمده افراد برای کارها و فعالیتهای بعدی مورد
استفاده قرار میگیرد (.)9
یادگیری از راه تعامالت اجتماعی – انسانی :نظریهپردازان یادگیری اجتماعی ،تاکید دارند که رفتار
شخص و عوامل محیطی ،عوامل دوطرفه هستند .این امر ،رابطة پویایی را شرح میدهد که در آن،
شخص نه بهطور مکانیکی ،نسبت به نیروهای محیطی واکنش نشان میدهد؛ نظریة یادگیری اجتماعی
پیشنهاد می کند که یک راه یادگیری ،از طریق جانشینی است که افراد از راه مشاهده ،رفتارهای
دیگران را به عنوان الگو میپذیرند ( .) 10یادگیری غیررسمی از راه تعامالت روزانه اجتماعی ،به
شکلهای مختلفی همچون مشارکت در فعالتهای گروهی؛ کار در کنار دیگران؛ پرداختن به کارهای
چالش برانگیز؛ کارکردن با ارباب رجوع؛ مشاهده ،گفتگو وبحث ،مشورت با نخبگان ،الگو برداری ،با
دیگران ،تشریک مساعی و همکاری و ...رخ می دهد؛ موفقیت در یادگیری از راه این اشکال به شدت
وابسته به کیفیت روابط انسانی در محل کار است ( .)11در نظریه یادگیری اجتماعی ،کلیدیترین واژه
مفهوم خودکارآمدی است؛ بدین معنا که شخص اعتقاد دارد از عهده انجام کار برمیآید.
یادگیری رسمی که از آن به عناوینی چون ،کالسیک و آکادمیک یاد شده است ،آن نوع از یادگیری
است که یادگیری ساختاریافته در آن فرد در یک فرآیند از پیش تعیینشده تحت آموزش قرار میگیرد.
آموزش رسمی ساختار یافته ،اغلب در قالب تشکیل کالس با طرح ریزی معلّم یا مربی و همراه با اجرا و
ارزیابی در محل است .در مقابلِ یادگیری رسمی ،یادگیری غیررسمی است که از آن به عنوان یادگیری
زمینه شده ،یادگیری تجربی و یادگیری ضمنی یاد شده است .در مباحث بینالمللی مفهوم یادگیری
غیررسمی ،نخست توسط «جان دیوئی» مطرح شد و بعدها توسط «مالکوم نولز» در دوره رنسانس
به ویژه در زمینه توسعه سیاسی مورد استفاده قرار گرفت .در ابتدا ،یادگیری غیررسمی از یادگیری
رسمی در مدارس و یادگیری از روش دورههای آموزشی مجزا شد .اهمیت یادگیری غیررسمی در ترویج
مهارتهای حرفه ای بوده و بر اثر متقابل بین تعامالت یادگیری غیررسمی و محیط و ویژگیهای افراد
تمرکز دارد .یادگیری غیررسمی زمانی رخ میدهد که یاد گیرنده ترغیب میشود تا به شیوهای
خودآموز چیزی را فرا بگیرد .ویژگیهای یادگیری رسمی و غیررسمی معموالً براساس فرآیند ،موقعیت،
محیط ،هدف و زمینه توصیف میشوند .در حالیکه یادگیری رسمی عموماً در موقعیت مشخص
(مدرسه ،دانشگاه یا کالج) رخ میدهد و هدف خاصی را دنبال میکند (درجه ،دیپلم ،مدرک) .یادگیری
رسمی معموالً شیوههای مختلف یادگی ری را به همراه ندارد و دانش محور است ،اما یادگیری غیررسمی
سادهتر بوده و تمرکزش بهطور خاص بر عالقه ،الویت ها و نیازهای یادگیرنده است .بر اساس تعریفی،
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یادگیری غیررسمی ،جنبهای از یادگیری از محیط کار است که بهطور خاص شامل فعالیتهای
یادگیرندهایی است که توس ط افراد در محیط کار آغاز شده و نتیجه آن توسعه دانش و مهارتهای فنی
آن هااست؛ همچنین براساس ادعاهای موجود یادگیری غیررسمی ،از رایجترین انواع یادگیری در محیط
کار است (.)9
سازمانها از طریق فراهم آوردن برنامههای مناسب آموزشی برای کارکنان میتوانند عملکرد آنها را
بهبود بخشند .در واقع هدف هرگونه آموزش سازمانی ،آمادهسازی کارکنان دربهبود نگرش ،مهارت ،و
دانش آنان است تا توانایی اتمام بهینه وظایف و کنترل مشکالت و موانع شغلی را به دست آورند (.)12
ادبیات تحقیق
تحقیقات داخلی

میرکمالی نادی و سجادیان در تحقیقی با عنوان فعالیتهای بازدارندههای محیطی و ویژگیهای
فردی مؤثر بر یادگیری غیررسمی معلمان شهر اصفهان انجام دادهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد
که به طور کلی میانگین استفاده از یادگیری غیررسمی در دوره دبیرستان بیش از دورههای دیگر
تحصیلی است و تفاوت میان میانگین دورهها نیز معنادار است .فعالیتهای یادگیری غیررسمی شامل،
فعالیتهایی همچون آغازگری ،خودکارآمدی ،عشق به یادگیری ویژگی فردی عواملی هستند که بیشتر
از حد میانگین معلمان را به طرف یادگیری غیررسمی سوق میدهد .چهار عامل نزدیک نبودن
قلمروهای شغلی به یکدیگر ،دسترسی نداشتن به فنآوری کامپیوتر ،پاداشهای مالی و نداشتن
شناخت کافی گرچه بر یادگیری غیررسمی مؤثر بودهاند ،اما تأثیرآنها کمتر از حد متوسط ارزیابی
شد است.
در زمان یادگیری رسمی ،یادگیری هدف دانشآموز و آموزشدهنده است .در اینجا یک نیاز و یک
هدف وجود دارد و نوعاً مسیری برای انتقال یافتن از یکی به دیگری در بین است ولی همه
یادگیریها به این شیوه رخ نمیدهند .گاهی اوقات به رغم تمایل خودمان و در حالی که قصد یا
انگیزهای نداریم یادگیری حاصل میکنیم .چه در قالب یک برخورد تصادفی با یک همکار یا با بینش "
آهان " در حال یادگیری مداوم و مستمر هستیم .این تجارب غیررسمی نامیده میشود از این جهت
که دستورکار ،ساختار ،توالی ،برنامه یا کنترلی بر ارائهدهندگان محتوی وجود ندارد بلکه یادگیری به
شکل ساده روی میدهد .میزان یادگیری غیررسمی خیره کنندهاست .طبق برآورد اداره کار آمریکا 70
درصد یا بخش بزرگتری از یادگیریهای مرتبط با کار در خارج از بخش آموزشهای رسمی حاصل
میشود (.)13
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شبستری در تحقیقی تحت عنوان پنجاه سال تالش رادیو در حوزه ارائه آموزشهای غیررسمی
برای جوامع روستایی ایران پرداخته است .این پژوهش نشان دادهاست که وسایل ارتباط جمعی مانند
رادیو ،چه برای آموزش برنامهریزی شده باشند و چه نشده باشند ،کارکرد آموزشدهندگی دارند و
فراهم آورنده آموزش مادام العمر و یادگیری غیررسمی برای مخاطبان پیامهای خود میباشند (.)14
رضوی و رحیمی دوست در تحقیقی با عنوان نقش رسانههای جمعی در آموزش غیررسمی
مهارتهای زندگی از دیدگاه دانشجویان دانشگاههای شهید چمران و علوم پزشکی اهواز پرداختهاند
که نتایج این پژوهش نشان داد که از میان رسانههای ارتباط جمعی (اینترنت ،رادیو ،روزنامه و مجله،
تلویزیون و کتاب غیردرسی) از دیدگاه دانشجویان ،تلویزیون بیشترین نقش را در زمینه آموزش
غیررسمی مهارتهای زندگی برعهده داشته است .کتاب غیردرسی و روزنامه و مجله پس از تلویزیون در
آموزش مهارتهای زندگی نقش داشتهاند .در این پژوهش دانشجویان اظهار داشتند که رادیو و اینترنت
کمترین نقش را در آموزش غیررسمی مهارتهای زندگی آنان ایفا کردهاند (.)15
امین الرعایا و همکاران به بررسی رابطه بین مؤلفههای سازمان یادگیرنده با یادگیری غیررسمی در
دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان پرداخته است و یافتههای او حاکی از این است که بین مؤلفههای
سازمان یادگیرنده (رهبری مبتنی بر چشم انداز ،برنامه ریزی ،کسب و نشر اطالعات ،خالقیت و
عملگرایی) با یادگیری غیررسمی رابطه وجود دارد (.)16
افضل نیا و همکاران در پژوهشی به بررسی جایگاه آموزش رسمی ،غیررسمی و یادگیری مادامالعمر
در عصر ناپایداری اطالعات پرداختهاست .یافته های تحقیق ایشان ضرورت توجه بر یادگیری مادامالعمر
را تأکید میکند .زیرا این نوع یادگیری لذبخشتر و احتمال فراموشی کمتر است (.)1
زراعتکار و همکاران به شناسایی روشهای یادگیری غیررسمی برای پرورش مدیران منابع انسانی
در سازمانهای بزرگ کشور پرداختند .این تحقیق با رویکرد روایتی و ابزار مصاحبههای واقعه محور،
تجربههای ده نفر از مدیران منابع انسانی در ارتباط با طراحی و پیادهسازی یکی از سیستمهای منابع
انسانی انجام گرفته است و پس از سه مرحله کدگذاری در مجموع هفت مقوله و  14روش یادگیری
برای مدیران منابع انسانی سازمانهای بزرگ شناسایی گردیدهاند .اولویتبندی روشهای یادگیری
عبارتند از یادگیری از طریق تعامل با مشاوران ،کارشناسان و مدیران منابع انسانی ،یادگیری از طریق
گفت وگو با مشاور -معلم باتجربه و یادگیری از طریق مطالعة کتابها ،مقاالت و منابع علمی و یادگیری
از شکستهای کاری چهار روش یادگیری غیر رسمی با اولویت باالتر در بین مدیران منابع انسانی است
(.)17

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال پنجم ،شماره  ،16بهار 1397

124

تحقیقات خارجی
شلی برگ وسون پون چونگدر پژوهشی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی در محل کار پرداختند.
در این تحقیق عوامل مؤثر بر مشارکت در یادگیری غیررسمی و همچنین از استراتژیهای یادگیری
غیررسمی را برمیشمارد و نتیجهگیری می نماید که یادگیری و بهبود عملکرد افراد بیشتر از راه
یادگیری غیررسمی است تا آموزش ها رسمی .همچنین محقق اعتقاد دارد که یادگیری فردی فقط
قسمت کوچکی از یادگیری سازمانی است (.)18
تلجا در پژوهشی در سال با عنوان نقش یادگیری رسمی و غیررسمی روی  44دانشمند در قالب
چهار زمینه کاری انجام داد و نقش یادگیری رسمی و غیررسمی را روی آنها توصیف کرد .یافتهها
نشان داد دورههای رسمی نقش بسیار جزئی در پژوهش و توسعه تخصص محاسبهای دانشمندان دارد
و نقش دورههای غیررسمی برجستهتر از دورههای رسمی بوده است (.)19
لوهمن ( )20به بررسی کیفی یادگیری غیررسمی در میان معلمان مدارس دولتی پرداخت.
یافتههای پژوهش نشانداد معلمان در سه نوع فعالیت یادگیری غیررسمی درگیر هستند:
• تبادل دانش :معلمان با تجربیات و عملکرد دیگران آشنا میشوند و آنان را در تجربیات
خود شریک میکنند؛
•

تجربه کردن :معلمان به طور فعال با ایدهها و تکنیکهای جدید روبه رومیشوند

• پویش محیطی :معلمان به طور مستقل اطالعاتی را که از محیط خارج از مدرسه جمع
آوری کردهاند ،مورد بررسی و پویش قرار میدهند.
هم چنین لوهمن ( )21در بررسی دیگری نشان داد معلمانی که در این فعالیتها درگیرند ،در
محیط کارشان با چهار جنبه بازدارنده رو به رو هستند:
•

زمان ناکافی برای یادگیری؛

•

مجاورت نداشتن با منابع یادگیری؛

•

پاداشهای ناکافی برای یادگیری؛

• قدرت تصمیمگیری نامحدود.
وقتی معلمان با چنین بازدارندههای محیطی مواجه میشوند ،جهت افزایش قابلیت خویش برای
درگیر شدن در یادگیری غیررسمی ،به چهار ویژگی شخصی تکیه میکنند :ابتکار (آغازگری)،
خودکارآمدی ،تعهد به یادگیری مادامالعمر ،و عالقه به زمینه حرفهای (.)22
بوکارتز و مینارت در پژوهشی با عنوان خود انضباطی با اشاره به یادگیری غیررسمی نشان دادند
اهدافی که دانشجویان ،یادگیری صورت غیررسمی برای خود تنظیم میکنند متفاوت از زمانی است که
اهدافی را برای یادگیری رسمی تنظیم میکنند .عالوه بر آن نشان دادند که دانشجویان استراتژیهای
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خود انضباطی متفاوتی را در یادگیری غیررسمی دارند و بیشتر از اطالعات موازی با اهداف که قابل
دسترس است استفاده میکنند (.)23

 -2روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه پژوهش ارزشیابی میباشد .برای جمعآوری
اطالعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانهای استفاده شده است 53.2 .درصد شرکتکنندگان
در این تحقیق را آقایان و  46.8درصد را بانوان تشکیل میدهند که از این تعداد  6.2درصد را افراد با
مدرک دیپلم 15 ،درصد فوق دیپلم 52.1 ،کارشناسی 26.4 ،درصد افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد
میباشند ..ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامه بود که در این پژوهش دو پرسشنامه طراحی شد،
پرسشنامه اول مربوط به عوام ل مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان اسالتر ( )2004شامل  7سؤال
برای عوامل فرهنگی و برای عوامل ارزشی و اجتماعی  4سؤال ،عوامل سازمانی  6سؤال ،رهبری شش،
دو سؤال انگیزش ،سه سؤال صنعت و دو سؤال فردی که جمعاً  30سؤال میباشد .پرسشنامه دوم
مربوط به ماتریس مقایسات زوجی  7عامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی بود .روایی پرسشنامهها با استناد
به نظر دو استاد دانشگاه در دکتری مدیریت مورد تائید قرارگرفت .در این مسأله همچنین به منظور
پایایی پرسشنامه ،قبل از اجرای نهایی ،به صورت آزمایشی اجرا شد و در نهایت با استفاده از نرم افزار
 spssنسخه  16ضریب آلفای کرانباخ برابر با  0/78به دست آمد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از
آزمون آماری  tتک نمونهای با مقدار آزمون  3استفاده شد .در مرحله بعد تصمیم گرفته شد به نوعی از
مقایسات دو به دو بین عوامل و به عبارتی از تکنیک سلسله مراتب گروهی ( )AHPنیز بهره گرفته
شود .این فن یکی از جامعترین تکنیکهای مطرح شده برای تصمیم گیری با شاخصهای چندگانه
است .زیرا امکان فرموله کردن مساله به صورت سلسله مراتبی ،با در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی
در مساله و تحلیل حساسیت روی معیار و زیرمعیار را فراهم مینماید ،در نتیجه قضاوت و محاسبات را
تسهیل مینماید .این تکنیک مقیاسی برای اندازه گیری معیارهای کیفی تهیه کرده و روشی برای
برآورد اولویتها را فراهم میکند .جامعه آماری پژوهش  336نفر از کارکنان رسمی میباشد .که حجم
نمونه با استفاده از جدول مورگان  181نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده برآورد گردید .که از این
تعداد  143پرسشنامه بازگردانده شد.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیمگیری چند شاخصهای که توسط
الساعتی در دهه  1970ابداع گردید .این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص
تصمیمگیری روبرو است ،میتواند مفید باشد .شاخصها می تواند کمی یا کیفی باشد .خصوصیت اصلی
این روش بر اساس مقایسات زوجی است .از اینرو تحقیق حاضر در این مقاله به  9سؤال اساسی زیر
پاسخ میدهد:
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 .1شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ ویژگی های فرهنگی مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان
در چه وضعیتی قرار دارد؟
 . 2وضعیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ هنجارها و ارزش های اجتماعی مؤثر بر یادگیری
غیررسمی کارکنان چگونه است؟؟
 .3شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ ویژگی های سازمانی مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان
در چه وضعیتی قرار دارد؟
 .4شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ سبک های رهبری مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان
در چه وضعیتی قرار دارد؟
 . 5شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ نوع صنعت مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان چگونه
است؟
 .6شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ ویژگیهای انگیزشی مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان
در چه وضعیتی قرار دارد؟
 .7شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ ویژگی های فردی مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان
چگونه است؟
 .8اهمیت هر یک از عوامل به چه میزان است؟
 .9اولویت هر یک از عوامل نسبت به هم چگونه است؟

 -3یافتههای پژوهش
دادههای جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ،با روش آماری  tتک نمونهای و AHPمودر تجزیه و
تحلیل قرار گرفت و به سؤاالت پژوهش پاسخ داده شد .تعداد  30سؤال که  7سؤال برای عوامل
فرهنگی و برای عوامل ارزشی و اجتماعی  4سؤال ،عوامل سازمانی  6سؤال ،رهبری شش ،دو سؤال
انگیزش ،سه سؤال صنعت و دو سؤال فردی ارائه شد .در اجرای آزمایشی  15نفراز افرادی که دکتری
مدیریت آموزشی و مدیریت صنعتی داشتند و به عالوه سابقه تدریس در حوزه مدیریت آموزش را
داشتند به صورت آزمایشی اجرا شد.
در جدول ( )1نتایج آزمون مربوط به سؤاالت  1تا  7ارائه شدهاست که بر اساس روشهای متعارف،
وضعیت مطلوب معموالً با در نظر گرفتن نقطه  50درصدی تعیین میشود که برای سؤالهای  1تا 7
برابر  3در نظر گرفته شده است.
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جدول  :1نتایج آزمون  tتک نمونهای
درجه

سطح

فاصله اطمینان 0/95

متغیرها

میانگین

مقدار T

فرهنگی

3.23

4.84

139

ارزشها و
هنجارهای اجتماعی

3.40

7.09

139

0.000

سازمانی

2.78

-3.79

140

0.000

-0.3238

سبکهای رهبری

2.69

-4.49

141

0.000

-0.4327

آزادی

معناداری

پائین

باال

0.000

0.1378

0.3276

0.2924

0.5184
-0.1018
-0.1682

انگیزش

3.15

2.22

142

0.027

0.0178

0.2969

نوع صنعت

3.17

2.14

142

0.033

0.0140

0.3357

فردی

3.43

5.45

142

0.000

0.2765

0.5906

منبع( :یافتههای نگارندگان)

پاسخ به سؤال اول :شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ ویژگی های فرهنگی مؤثر بر یادگیری
غیررسمی کارکنان در چه وضعیتی قرار دارد؟
با توجه به مقدار  Tو میانگین محاسبه شده میتوان نتیجه گرفت ویژگیهای فرهنگی در شرکت
ملی صنایع پتروشیمی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
پاسخ به سول دوم :وضعیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ هنجارها و ارزشهای اجتماعی
مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان چگونه است؟؟
با توجه به مقدار  Tو میانگین محاسبه شده می توان نتیجه گرفت هنجارها و ارزشهای اجتماعی
در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
پاسخ به سؤال سوم :شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ ویژگیهای سازمانی مؤثر بر یادگیری
غیررسمی کارکنان در چه وضعیتی قرار دارد؟
با توجه به مقدار  Tو میانگین محاسبهشده میتوان نتیجه گرفت ویژگیهای سازمانی در شرکت
ملی صنایع پتروشیمی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
پاسخ به سؤال چهارم :شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ سبکهای رهبری مؤثر بر یادگیری
غیررسمی کارکنان در چه وضعیتی قرار دارد؟
با توجه به مقدار  Tو میانگین محاسبه شده میتوان نتیجه گرفت سبکهای رهبری در شرکت ملی
صنایع پتروشیمی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
پاسخ به سؤال پنچم :شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ نوع صنعت مؤثر بر یادگیری غیررسمی
کارکنان چگونه است؟
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با توجه به مقدار  Tو میانگین محاسبه شده میتوان نتیجه گرفت نوع صنعت در شرکت ملی صنایع
پتروشیمی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
پاسخ به سؤال ششم :شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ ویژگیهای انگیزشی مؤثر بر یادگیری
غیررسمی کارکنان در چه وضعیتی قرار دارد؟
با توجه به مقدار  Tو میانگین محاسبه شده میتوان نتیجه گرفت ویژگیهای انگیزشی در شرکت
ملی صنایع پتروشیمی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
پاسخ به سؤال هفتم :شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لحاظ ویژگیهای فردی مؤثر بر یادگیری
غیررسمی کارکنان چگونه است؟
با توجه به مقدار  Tو میانگین محاسبه شده میتوان نتیجه گرفت ویژگیهای فردی در شرکت ملی
صنایع پتروشیمی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
برای پاسخ به سؤال هشتم و نهم :اهمیت هر یک از عوامل به چه میزان است؟ و اولویت هر یک از
عوامل نسبت به هم چگونه است؟
از فن تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPدر نرم افزار  Expert choiceاستفاده گردید .که در جدول
شماره ( )2ارائه میشود
الزم به ذکر است که دلیل تفاوت درجه آزادی در آمارههای جدول ( ،)1عدم پاسخگویی برخی از
پاسخدهندگان به تمامی گویهها است.
جدول  :2اولویت بندی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان با تکنیک AHP
متغیرها

وزن

رتبه

فرهنگی
ارزشها و هنجارهای اجتماعی

0/24
0/044

2
6

سازمانی

0/18

3

سبکهای رهبری
انگیزش

0/30
0/096

1
5

نوع صنعت

0/028

7

فردی

0/10

4

منبع( :یافتههای نگارندگان)

با توجه به نتایج جدول شماره  4و وزن های مربوط به عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی میتوان
گفت ،عامل رهبری ،فرهنگی ،سازمانی ،فردی ،مشوقها ،هنجارها و ارزشهای اجتماعی و نوع صنعت به
ترتیب اولویت اول تا هفتم می باشند .همچنین نرخ ناسازگاری از مقایسه زوجی معیارها (عوامل) 0 /11
میباشد.
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نکته مهم ابنکه نتایج آماری  tدر جدول شماره  1حکایت از نامناسب بودن وضعیت شرکت ملی
پتروشیمی از منظر متغییر سازمانی و سبکهای رهبری دارد با اینحال جدول شماره  2اهمیت باالی
این متغیرها را یادگیری غیررسمی به صورت کلی نشان میدهد.
 -4بحث و نتیجه گیری
یادگیری غیررسمی عبارت است از تحصیل هر گونه تخصص و فنون و علومی که غیر از آموزش
رسمی به دست میآید .خصوصیت این ن وع آموزش این است که بیشتر در رابطه با مشاغل و حرفه
تعریف میشود .از این رو تحقیقات گستردهای راجع به این نوع آموزش در محل کار انجام گرفته است
تا سهم و نقش این نوع یادگیری در بهرهوری نیروی کار تعیین گردد و هر چه بیشتر در راه تحصیل آن
گام برداشت .شرکت ملی صنایع پتروشیمی با واقف بودن به اهمیت این نوع یادگیری سعی نموده است
ابعاد و مؤلفه های این موضوع را از دیدگاه کارکنان خود بررسی نماید .در این تحقیق با طرح پرسشنامه
مهم ترین عوامل مؤثر یادگیری غیررسمی را ارزیابی و نیز به  9سؤال در ارتباط با ویژگیهای سازمانی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی پاسخ داده شد .از جمله مهمترین سوالهای تحقیق حاضر تأثیر هریک از
عوامل یادشده بر یادگیری غیررسمی بود که براساس نتایج بهدست آمده سبک رهبری دارای باالترین
میزان تأثیر بر یادگیری غیررسمی شناخته شدهاست .عوامل فرهنگی ،سازمانی ،فردی ،انگیزشی ،ازشها
و هنجارهای اجتماعی و نوع صنعت به ترتیب در رتبه های بعدی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی در
شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرارگرفتهاند .نتایج بدستآمده از تحقییق مشخص مینماید که از بین
مؤلفههای یادگیری غیررسمی ویژگیهای فرهنگی ،هنجارها و ارزشهای اجتماعی ،ویژگیهای فردی،
نوع صنعت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ویژگیهای انگیزشی ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی در
وضعیت مطلوبی قرار دارد .اما مؤلفههای وضعیت رهبری ،ویژگیهای سازمانی در شرکت ملی صنایع
پتروشیمی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
هم چنین پژوهش لوهمن ( )21نشان داد که معلمان زمانی به بازدارندههای محیطی روبرو شوند
سعی می کنند با تشدید عوامل فردی یادگیری غیررسمی را دنبال نمایند .در تحقیق انجام گرفته نیز
سهم و رتبه هر کدام از عوامل هفتگانه یادگیری غیررسمی مورد بررسی قرار گرفتهاست و سهم عوامل
فردی در این نوع یادگیری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در درجه چهارم قرار گرفتهاست .از این رو
این دو تحقیق با یکدیگر همخوانی دارند .در تحقیق دارنبوس و همکاران ،واتکینز و مارسیک ،وورکام و
همکاران ،عوامل فردی (خودباوری ،انگیزش ،یادگیری هدفمند و )..جزو عوامل مؤثر بر یادگیری
غیررسمی شناسایی شده است (.)25-27
در تحقیق والن و اسلیگر ( ) 28عامل خودکارآمدی به طور مثبت تمام چهار فعالیت یادگیری را
پیش بینی نموده است و با عامل سبک رهبری در این تحقیق از نظر اهمیت ،برابری دارد .در تحقیق

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال پنجم ،شماره  ،16بهار 1397

130

مذکور حمایت اجتماعی امر یادگیری اجتماعی را در جهت مثبت پیشبینی نموده است اما در زمینه
یادگیری فردی آن را منفی را پیشبینی کردند و در تحقیق پیشرو ارزشها و هنجارهای اجتماعی نیز
در رتبه پایین تری نسبت به سایر عوامل قرار دارد .در این راستا با تحقیق مذکور عوامل تأثیرگذار در
یادگیری غیررسمی در زمینه انگیزش و تنوع کار ،پیش بینی درخواست هماهنگی دارد.
همچنین در تحقیق امین الرعایا ( )16در بررسی رابطه بین مؤلفههای سازمان یادگیرنده با
یادگیری غیررسمی پرداختهاست و یافتههای او نشان میدهد که از بین مؤلفههای سازمان یادگیرنده
(رهبری مبتنی بر چشمانداز ،برنامهریزی ،کسب و نشر اطالعات ،خالقیت و عملگرایی) با یادگیری
غیررسمی رابطه وجود دارد .در تحقیق مذکور و تحقیق انجام شده رهبری اهمیت و اولویت اول را در
رابطه با یادگیری غیررسمی دارد و مسئله عوامل سازمانی و فردی نیز در رتبههای بعدی قرار دارند .از
این رو با تحقیق انجام شده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی همخوانی دارد .سهم یادگیری غیررسمی
در تمامی تحقیقات انجام گرفته بیشتر از یادگیری رسمی گزارش شده است و استراتژیها و مؤلفههایی
که برای آن برشمرده شدهاست متفاوت و مؤثرتر از استراتژیهای یادگیری رسمی است .در تحقیق
برگ و چونگ ن یز تأکید شده سهم یادگیری فردی تنها قسمت کوچکی از یادگیری سازمانی است.
تأثیر یادگیری غیررسمی بر بهرهوری و عوامل سازمانی بدیهی است .در تحقیقی که نادی در سال
 1392انجام داده است یادگیری غیررسمی تأثیر مستقیم بر رضایت شغلی داشته است اما فرسودگی
شغلی بر رضایت شغلی تأثیری غیرمستقیم داشته است .در این تحقیق نیز با تفکیک عوامل رضایت
شغلی (انگیزش ،باورها ،ادراکات ،رهبری و )..تأثیر آن ها بر یادگیری غیررسمی سنجیده شده است که
نتایج به دست آمده نیز سهم این عوامل در یادگیری غیررسمی را زیاد دیده است.
چهار روشی که در تحقیق زراعتکار و همکاران ( )17باالترین اولویت را در یادگیری غیررسمی ایفا
می نمایند در این تحقیق در مقوله عوامل فرهنگی ،سازمانی ،فردی ،انگیزشی ،ازشها و هنجارهای
اجتماعی وجود دارد و تنها از منظر اولویت با تحقیق مذکور متفاوت است.
نتایج حاصله تا حدود زیادی با مفروضات و حقیقتهای نظری انطباق دارد اما با این حال تعمیم
نتایج پژوهش به سایر سازمانهای فعال در کشور نیازمند انجام تحقیقات مشابهاست.
از آنجایی که در تحقیق مذکور نشان داده شده است که مؤلفههای وضعیت رهبری و ویژگیهای
سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد ،پیشنهاد میشود که در رفع
موانع و بهبود وضعیت این دو مؤلفه کوشش شود .مؤلفه رهبری از دیدگاه کارکنان شرکت بیشترین
اهمیت را در نشر و گسترش یادگیری غیررسمی دارد که اهمیت توجه به این مؤلفه را چندین برابر
مینماید .در تحقیق الینگر عوامل محیط ی (تعهد مدیر و رهبر به یادگیری ،تکنولوژی ،فرهنگ و ساختار
سازمانی) جزو عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی شناسایی شده است یکی از مهمترین راههای بهبود
وضعیت رهبری ایجاد نقشه راه و ارائه تصویری ایدهآل و منحصر به فرد از آنچه سازمان میتواند و باید
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 اهداف سازمان برای تمامی کارکنان شفاف شده و برانگیزاننده و، با ارائه نقشه راه.به آن تبدیل شو د
 با شجاعت شرایط موجود را متحول، رهبری ریسکپذیری که در راه ایجاد فرصتها.هدایتکننده است
مینماید و اسیر روزمرگیهای مدیریت نباشد می تواند سهم صنعت پتروشیمی را در اقتصاد کشور
.بیشتر نماید و نمونه سازمانی پیشرو در تحول و نوآفرینی در یادگیری سازمانی باشد
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تأثیر دورههای آموزش مجازی دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی بر توسعه دانش
علیرضا جزینی

*1

(تاریخ دریافت1396/04/11 :؛ تاریخ پذیرش)1397/02/10 :
چکیده
امروزه یادگیری مجازی به عنوان رویکردی نوین در مرحله رشد و تکامل قرار دارد و مطالعه عوامل مررتط برا ایرنگونره
یادگیریها و نتایج برآمده از آنها میتواند بر ارتقای کیفیت یادگیری و یاددهی در دانشگاهها بیفزاید .پژوهش حاضر باهدف
تأثیر دورههای آموزش مجازی دانشگاه ها و مؤسسات غیرانتفاعی بر توسعه دانش (موردمطالعه موسسه آموزش عالی شرها
دانش) انجامشده است .تحقیق در گروه تحقیقات توصیفی ،پیمایشی قرار میگیرد و ازنظر هدف کاربردی است .روش اجرای
پرژوهش پیمایشری و ابرزار مورداسرتفاده بررای جمر آوری دادههرا پرسشرنامه اسرت .جامعره آمراری ایرن تحقیررق 4000
نفرازدانشجویان موسسه آموزش عالی شها دانش میباشد که با استفاده از جردول مورگران  351نفرر از برین دانشرجویان
بهصورت تصادفی انتخا شدهاند .روش نمونهگیری بکار رفته در این پژوهش تصادفی ططقهای میباشد .تجزیهوتحلیل دادهها
بهوسیله نرمافزار آماری اس پی اس انجام شده است .برای اثطات فرضیات تحقیق از آزمون  tمستقل استفاده شده اسرت .برر
اساس نتایج آزمونهای انجامشده در سطح معناداری  0/05فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرارگرفته است و مشخص شرد
که دوره های آموزش مجازی بر توسعه دانش و از نظر محتوا ،سرازماندهی مرواد آموزشری ،انعطافپرذیری ،حجرم کراری و
روشهای ارزشیابی ،عناصر فعالیتهای یاددهی ر یادگیری ،بازخورد ارائهشده ،کمکرسانی به دانشرجویان و توانرایی ایجراد
انگیزه به دانشجویان ،اثربخش است .نتایج تحقیق نشان داد که کاربرد فناوری اطالعات و توسعه آموزش مجازی در موسسه
موردمطالعه ،در یادگیری و آموزش دانشجویان تأثیرگذار است.
واژههای کلیدی :یادگیری الکترونیک ،آموزش الکترونیک ،فناوری اطالعات ،توسعه دانش.

 -1دانشیار مدیریت دولتی ،گرایش مناب انسانی ،گروه پیشگیری انتظامی ،دانشکده انتظامی ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،ایران و رئیس انجمن علمی
پژوهشهای انتظامی ایران .مسئول مکاتطاتalirj1101@gmail.com :
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 -1مقدمه
یادگیری الکترونیکی اصرطالحی اسرت کره معمرواً طیر گسرتردهای از فعالیتهرای آمروزش و
یادگیری را از طریق رسانههای الکترونیکی مانند رایانهها یا سیستمعاملهای مطتنری برر و پوشرش
میدهد .یادگیری الکترونیکی الزاماً یادگیری از راه دور نیست و ممکن است در کالسهای چهرره بره
چهره نیز رخ دهد ( .)1یادگیری الکترونیکی ،بهعنوان یک رویکرد جدید ،فرآیند آمروزش و یرادگیری
فراگیرر را برجسرته میکنرد .سرامانههای یرادگیری الکترونیکری میتواننرد در هرر زمران و هرکجرا
مورداستفاده قرار بگیرند .به اشتراکگذاری دانش و یادگیری از طریق اینترنت میتواند انگیزه کاربران
را برای یادگیری افزایش دهد یادگیری الکترونیکی نیز اجازه میدهد تا آموزشهای شغلی بره نیرروی
کاری که ازنظر جغرافیایی پراکنده هستند به شیوهای مقرونبهصرفه گسترش داده و میتواند بر اساس
تقاضا و هزینههای پایینتر از یادگیری در محل ،اجررا شرود .)2( .بره دلیرل توسرعه و رشرد فنراوری
اطالعات و آموزش مجازی در سالهای اخیر ،نیاز بره هردایت و دخالرت مسرتقیم اسراتید در کرالس
کاهشیافته و این امر سطب تغییر در نحوه فراگیری و آموزش شده است .اکثر مردم دنیرا بره وسرایل
ارتطاطی مانند تلفن همراه هوشمند ،وابسرتگی شردید دارنرد کره باعر شرده محتروای آموزشری هرم
گسترش یابد و در هر زمان و مکان در دسترس کراربر قررار گیررد .ازاینجهرت محی هرای آموزشری
درروند پیشرفت و توسعه آموزش مجازی نقش اساسی دارند .پیادهسازی و توسعه آموزش مجازی بره
نقاط مختل جغرافیایی اعم از مناطق دورافتاده تنها در سرالهای اخیرر و بره لطر رشرد و توسرعه
فناوری اطالعات و ادغام آن با آموزش و توسعه دانش امکانپذیر شرده اسرت ( .)3قابلیرت رسرانهها و
شطکههای اجتماعی در به اشتراکگذاری و توزی دانش ،نقش مهمی در اشتغال پذیری و بهروز برودن
رادارند .این اقدام اثربخش توس بسیاری از سازمانهای بزرگ تائید و تمجید شده و اشرتراکگذاری
دانش و اطالعات را تسهیل بخشیده و بهطور بالقوه قابلیت بهطود همکاری ،بهرهوری و انتقال سرری تر
مناب دانشی را ایجاد میکنند ( .)4اساتید برای به ثمرر رسریدن و موفقیرت آمروزش الکترونیکری در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نقش حیاتی دارند .ازاینروی ایجاد و توسرعه برنامرههایی کره بره
پیشرفت اساتید و بهروزرسانی آنها در این حوزه و حروزه آی سری تری مربروط میشرود در بسریاری
کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه بهصورت جدی دنطرال میشرود .بررای مثرال مراکرز آموزشری در
آسیای شرقی شامل سنگاپور ،هنگکنگ ،پکن و ترایوان برنامرههای گسرتردهای بررای توانمندسرازی
اساتید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پیاده کردهاند .سرنگاپور و هنگکنرگ تمرکرز خرود را برر
ایجاد گروههای همکاری کننده از اساتید برای مشاهده بهطود و بهکارگیری برنامههای آموزش مجازی
موفقیتآمیز گذاشته است .تایوان بیشتر بر روی پشتیطانی اساتید دانشرگاه بره همرراه یکپارچهسرازی
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فناوری اطالعات در محی کالس تمرکز کررده اسرت .پکرن بیشرتر برر روی توانمندسرازی انفررادی
معلمرین در مقراط دبیرسرتان و ماقطرل دانشرگاه از طریرق ابزارهرا و فناوریهرای آمروزش مجرازی
متمرکزشده است ( .)5یکی از موان توسعه و بهرهگیری حداکثری از آمروزش الکترونیکری و مجرازی
انفصال بین آموزش برخ و یا الکترونیکی و آموزش غیر الکترونیکی است در برخی موارد دانشجویان
امکان ارتطاط و اتصال مداوم به سامانههای آموزشی را ندارند و این مرورد بهخصرو در مرورد نقراط
دوردست و فاقد امکانات اتفاق میافتد این مسئله میتواند بهرهوری فراگیری را بهشدت کراهش دهرد.
برخی فناوریهای جدید این امکران را فرراهم میکننرد کره مطالرب و محتویرات آموزشری برر روی
شطکههایی قرار داده شوند که بدون نیاز به اینترنت قابلیت استفاده داشته باشرند و بعرداً بتواننرد برا
ارتطاطات محدود ،خود را بهروزرسانی کنند .تحقیقات نشران داده کره ایرن فنآوریهرا باعر

بهطرود

فراگیری بهخصو در مناطق کمتر توسعهیافته خواهد بود ( .)6فناوری اطالعات و ارتطاطات پتانسریل
این را دارد که به دانشجویان در تحصیلشان کمک شایانی کند ،اما اثربخشی آن کامالً به میزان پرذیرش
و مورداستفاده قرار گرفتن آن در جامعه هدف وابسته است .عوامل مختلفری ازجملره سرهولت اسرتفاده،
مفید بودن ،هنجار اجتماعی و فرهنگ می توانند برر پرذیرش یرادگیری الکترونیرک ترأثیر بگذارنرد (.)7
عوامل فرهنگی میتوانند در توضیح دایل عدم پذیرش آموزش الکترونیکی نیز مؤثر باشند .با توجه به
رشد مداوم ارزش بازار آموزش الکترونیکی که از  32میلیارد دار در سال  2010به حدود  47میلیارد
دار در سال  2015رسیده است میتروان اسرتنطاط کررد کره فهمیردن پرذیرش آمروزش مجرازی و
الکترونیکی چه اهمیت زیادی دارد ( .)8موج فناوری اطالعات و دیجیتال نسل جدیدی از یادگیرنردههرا
را ایجا د کرده است که با زبان رایانه آشنایی دارند و یادگیرنده دیجیتال نامیده میشوند .منطقری اسرت
که انتظار داشته باشیم چنرین یادگیرنردههرایی برا فیرای جدیرد دانشرگاهها کره بره سرمت یرادگیری
الکترونیک رفته است تناسب باایی داشته باشد؛ اما شواهد نشان میدهد که دانشجویان دیجیتال هنروز
با فیای یادگیری الکترونیک در دانشگاهها مشکلدارند و دروس حیوری برای ایشران جرذا ترر اسرت.
به هرحال اگرچه دانشجویان شاید آمادگی ازم را برای مواجهه با فنراوری یرادگیری الکترونیرک داشرته
باشند ،اما برای فعالیتهایی نظیر خواندن و نوشتن ،شفاف بودن در پاسخ دادن ،ترکیب کردن ایردههرا،
برنامهریزی ،استدال کردن و کار کردن با دیگران در چنین فیایی آمادگی ندارند (.)9
با توجه به اهمیت و نقش مهم یادگیری الکترونیکی در افزایش کیفیت کارکرد آموزش عرالی،
برنامهریزان ،متصدیان و مدیران مربوطه در مراکز آموزش عالی و دانشگاهها باید عالوه بر ارزشریابی از
بخشهای آموزشی و پژوهشی به ارزشیابی از یادگیری الکترونیکی نیز پرداخته و نقاط قوت و ضرع
این بخش از دانشگاه خود را بشناسند و برای تقویت نقاط قوت و یا رفر کاسرتیهرای و نقرصهرای
احتمالی این بخش اقدام کنند تا بدینوسیله شاهد پویایی و اعتالی بیشرتر مراکرز آمروزش عرالی در
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کشور باشیم .درزمینه سنجش اثربخشری دسرتگاههای آمروزش الکترونیرک در دانشرگاهها و مؤسسرات
غیرانتفاعی بررسی هایی صورت گرفته اما تحقیقات موجود کافی به نظرر نمیرسرد؛ لرذا بررای سرنجش
اثربخشی این نوع آموزش بهویژه در مؤسسات غیرانتفاعی ،انجام پژوهش دانشگاهی ضروری به نظر می-
رسد وازطرف دیگر نتایج این پژوهش میتواند برای سازمانهایی که دربی اسرتقرار آمروزش الکترونیرک
هستند مفید واق شود و تأثیر دورههای آموزش مجرازی برر توسرعه دانرش در دانشرگاهها و مؤسسرات
غیرانتفاعی را هدفگذاری نماید.
درک کامل اثربخشی یادگیری الکترونیکری بررای جلروگیری از اشرتطاه و بره دنطرال آن شکسرت
ضروری است .بسیاری از محققان ،تعیرین و تعریر اسرتانداردهای کیفیرت یرادگیری الکترونیکری را
ضروری میدانند .عوامل زیرادی در ایجراد و خلرق محری یرادگیری الکترونیکری نقرش دارنرد .درک
سیستمی این عوامل به طراحی و اجرای محی یادگیری الکترونیکی باکیفیرت کمرک مریکنرد (.)10
امروزه یکی ازنظریات مشهور در آموزش مجازی ،نظریه راسل ( )11میباشد .وی طی مطالعات متعردد
خود کالسهای آموزش سنتی و مجازی را با یکدیگر مقایسه نمرود .گرچره وی از مخالفران آمروزش
مجازی بود ولی طی این مطالعات به این نتیجه رسید که در صورت امکانپذیر بودن آموزش مجرازی
این نوع از آموزشها ازنظر علمی و اقتصادی بهصرفه بوده ،امکانپذیر خواهد بود .براین اسراس مسرئله
ما در این تحقیق این است دورههای آموزش مجازی دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی (موسسه آموزش
عالی شها دانش) بر توسعه دانش چه تأثیری دارد
چهارچوب نظری:
یادگیری با کمک رایانه به دهههای  1950و  1960بازمیگردد ،اما تا بره امرروز رشرد قابرلتوجهی
داشته است و نسل جدید آن با عنوان یرادگیری الکترونیرک فراگیرر شرده اسرت .یرادگیری الکترونیرک
عطارت است از آموزش از طریق یک دستگاه دیجیتال بهمنظور بهطود در یادگیری .این دستگاه دیجیتال
شامل هر دستگاه الکترونیکی که تحت کنترل چیپ کامپیوتری باشد ،است نظیر رایانه ،لب تا  ،تپلرت،
گوشی هوشمند ،کنسول بازی و دستگاههای پوشریدنی نظیرر عینرکهرای واقعیرت مجرازی .ابزارهرای
چندرسانهای کاربرد قابلتوجهی در یادگیری الکترونیک دارند .این استفاده باید مطابق با یرک مجموعره
اصول دوازدهگانه باشد .ازجمله این اصول اصل چندرسانهای است که بر اسراس آن افرراد از راهنماهرایی
که شامل متن و تصویر هستند نسطت به آنهایی که فق متن دارنرد ،بهترر یراد میگیرنرد .برخری برر
پیوستگی مطالب و پرهیز از حاشیه و دور شدن از مرتن اصرلی ،برخری برر مردیریت سراختار مطالرب و
ماژوار کردن و برخی بر جذابیت و شخصیسازی تأکیددارند ( .)12یادگیری الکترونیکی فرصرتی اسرت
برای بهطود فرایند یادگیری از طریق فناوریهای اطالعاتی مدرن ،کارا و اثرربخش .یرادگیری مطتنری برر
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و  ،1یادگیری آنالین ،2محی یادگیری مجازی 3و یادگیری مطتنی بر کرامپیوتر 4عنراوینی هسرتند کره
همواره بهجای یادگیری الکترونیکی مورداستفاده قرار میگیرند .رکن اساسری در تمرامی عنراوین فروق،
اسرتفاده از فناوریهررای اطالعراتی و ارتطرراطی بررررای ارسررال و دریرررافت مررواد آمروزشررری اسررت .در
یرادگیرری الکترونیکی از اینترنت و ویدئوکنفرانس برای تشکیل دستههای یادگیرنردگان اسرتفاده مری-
شود .در این روش ،مواد درسی برر روی یرک و سرایت فراهمشرده و از پسرت الکترونیرک ،5تابلوهرای
اعالنات ،6جلسات بح و تطادلنظر 7و اتاقهای گفتوگو 8بهعنوان راههای ایجاد تعامل بین دانشرجویان
و استادان استفاده میشود ( .)13رشد اینترنت ،ظهور فناوری و گسترش کاربرد موبایل در دنیرای امرروز
تمام وجوه زندگی انسان را متأثر ساخته است .کاربرد یادگیری الکترونیک به پیشرفت و توسعه سررعت
بخشیده و فرصتهای زیادی ایجاد نموده است .یادگیری الکترونیک نقش مهمی در بهطود آمرادهسرازی
جهت شرکت در آزمون های دانشگاهی و رقابتی ،دسترسری بره آمروزش در هرر مکران و در هرر زمران،
یادگیری تعاملی ،کاهش زمان یادگیری ،بهطود قابلیت استخدام ،انطاشت دانش و مهارتها ،جذابیتهرای
شخصی و دستیابی یادگیرندگان به دانرش خطرگران داشرته اسرت .شرش مؤلفره یرادگیری الکترونیرک
عطارتند از عوامل پشتیطان ،کیفیت سیسرتم ،دیردگاه یادگیرنرده ،دیردگاه مردرس ،کیفیرت اطالعرات و

کیفیت خدمت (.)14
گریگ وکریسلی به نقل از رحمانی ،سلیمی ،موحدی نیا ( )15در کتا خود تحرت عنروان آمروزش
برخ به ده عنصر اساسی تشکیلدهنده آموزش مجازی اشارهکرده است  1ر محتوا  2ر فعالیرتهرای
یراددهی ر یرادگیری  3ر طراحری صرفحات  4ر سرازماندهی مرواد آموزشری  5ر برازخورد 6 ،ر
انعطافپذیری 7 ،ر حجم کار 8 ،رکمکرسانی 9 ،ر انگیزه 10 ،ر روشهای ارزشیابی ()16؛ کره در ایرن
تحقیق از این نظریه استفادهشده است .امروزه مسئله کیفیت آموزش و اثربخشی نظامهرای آموزشری از
مهمترین دغدغههای نظامهای آموزشی و متصدیان و تصمیم سازان امر توسعه در هر کشوری میباشرد.
در کشور ما ایران این مسئله به دایل عدیدهای از نگرانی میراعفی برخروردار شرده اسرت .بهنحویکره
دولتها ،طی یک دهه گذشته بهسختی توانستهاند حتی هزینههای جاری آموزشوپرورش را بپردازنرد.
فناوری اطالعات و ارتطاطات این ادعا و بلکه توان را دارد که طی یک برنامه مدون و با تغییر در سراختار
و روشهای آموزش از هزینه ها بکاهد و کیفیت را افزایش دهرد و محصروات نظامهرای آموزشری را برا
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ن یازهای جامعه هماهنگ و منططق نماید و در جهت کاربردی نمودن آموزش قدم بردارد ( .)17یادگیری
الکترونیکی نظامی است که ترکیطی از سه حوزه آموزش ،فناوری اطالعات و مردیریت سرازمانی را بره
کار میگیرد .در حوزه آموزش مسائلی از قطیل روش تربیتی ،طراحی آموزشی ،نیازسنجی ،سرطکهای
یادگیری و غیره مطرح میشوند که بردون توجره بره آنهرا نمیتروان بره موفقیرت پرروژه یرادگیری
الکترونیکی امیدوار بود .با توجه به اینکه بستر ارائه آموزشها در این شیوه آموزشی فناوری اطالعرات
است ،مواردی مانند طراحی واس کاربری ،نرمافزارهای تولید و ارائه محتوای الکترونیکی ،پهنای باند،
سختافزارهای موردنیاز و غیره نیز توجه ویژهای را میطلطند .در مورد حوزه سوم نیز میتروان گفرت
مانند هر پروژه دیگری یادگیری الکترونیکی نیز نیازمند افرادی است که دارای علرم و هنرر مردیریت
بوده و بر فرآیندهای آن تسل داشته باشرند .خران سره ویژگری عمرده بررای یرک نظرام یرادگیری
الکترونیکی در نظر میگیرد؛ او معتقد است نظام یادگیری الکترونیکی باید انعطافپذیر ،توزی شرده و
باز باشد .هرکدام از این خصوصیات ازنظر وی دارای تعری

خاصی هستند .انعطافپذیری یعنی اینکره

یادگیرنده در این نظام امکان کنترل بر شیوه و نحوه یادگیری خودش داشته باشد .توزی شده ،یعنری
درنوردیدن مرزهای جغرافیایی و زمانی برای دسترسی به محتوای نظام یادگیری الکترونیکی؛ و نهایتراً
باز بودن یعنی از بین بردن موان یادگیری برای یادگیرندگان با شرای و امکانات متفاوت .بره عقیرده
خان ،باز بودن و انعطافپذیر بودن دو مطلب مجزا میباشند؛ درحالیکه باز بودن موضوعی فنی است،
انعطافپذیری موضوعی است مربوط به طراحی .)18( .فناوری اطالعات بهعنوان یک رویکررد نروین ،در
نقش مکمل نظام آموزشی ر بهطود کیفیت تدریس ،تنوع بخشیدن به شیوههای تدریس ر فراهم ساختن
آموزش مستمر و خودکار -کوتاه نمودن زمان آموزش ر کوتاه کردن دوره تحصیل ،توجه به استعدادهای
فردی ر انفرادی کردن آموزش و مقابله با مشکالت آموزش جمعی عمل میکند (.)19
تحصیالت عالی در دنیای توسعهیافته با چالشهای جدیدی روبرو است .بهعنوانمثال در انگلیس 50
درصد از افراد  18تا  24سال مشغول تحصیالت عالی هستند .افزایش قابلتوجه تعداد دانشجویان فشرار
قابلتوجهی بر زیرساختهای موجود در دانشگاهها وارد کرده است .از طرفی دسترسری دانشرجویان بره
کالسهای آنالین و مناب الکترونیک انتظارات آنها از دانشگاه را بااتر برده است و این کرار دانشرگاه را
سختتر میکند .لذا تغییر و بازطراحی محی کالس های درس باید موردتوجه قرار گیرد و با استفاده از
فناوری اطالعات و ارتطاطات تقویت شود.)20( .
تغییرات مهم ناشی از فناوری اطالعرات ،منطر تحرواتی اساسری در کالسهرای درس شرده اسرت.
مهمترین آنها را میتوان در این واق عیت دانست که فناوری ،دانش آموزان را قادر سراخته اسرت ترا بره
اطالعات خارج از کالس دسترسی پیدا کنند و این مسئله موجب افرزایش انگیرزه آنران بررای فراگیرری
شده است .فناوری اطالعات با تغییر شیوههای آموزشی ،مفهوم سنتی «یادگیری برر اسراس حافظره» را
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بهسوی «یادگیری خالق و پویا» هدایت کرده است .با بهرهگیری از فناوری اطالعات ،معلمان به سهولت
به مناب جدید آموزشی موردنیاز خود دست مییابند و اطالعات و مواد آموزشی کالس خود را آسانتر و
سری تر تهیه میکنند ( .)21ازنظرر بکرر )1991( 1رایانرههرا نقشهرای گونراگونی را در مردارس برازی
میکنند .آن ها برای تدریس و تسهیل مطالعه مطالرب دشروار و همینرین در ایجراد فرصرتهایی بررای
دانش آموزان درزمینه استفاده از فناوری کمرک میکننرد و ابزارهرایی سرودمند بررای اجررای تکرالی
مدرسهای هستند ( .)22ضرورت و اهمیت ایجاد و اتصال شطکههای مدارس بره اینترنرت ،سرازمانهایی
مانند یونسکو و بانک جهانی را بر آن داشته است تا برای ایجاد شطکه آموزشی جهانی ،بودجه کالنری در
نظر بگیرند .هرچند میزان بازدهی این کرار نامشرخص اسرت امرا بردون تردیرد در سرطوح دبیرسرتان و
دانشگاه بسیار باا خواهد بود .به هرحال بررسی نقش فناوری اطالعات بر نظام آموزشی ما (از مدرسه ترا
دانشگاه) موضوعی قابلتأمل است .نروآوری در ایرن تحقیرق ایرن اسرت کره یرک موسسره غیرانتفراعی
موردبررسی قرارگرفته است .در این راستا پیشینه تحقیق به شرح زیر ارائه میگردد
ایرروان وهمکرراران )2018( 2در بررس ری جررام مهارتهررای ی رادگیری الکترونیکری و ارزیرابی دانررش
پرستاری به این نتیجه رسیدند اگرچه برنامههای یادگیری الکترونیکی روشهای منطقی بررای تردریس
فراهم میکنند ،تحقیق نشان میدهد که یادگیری الکترونیک بهتنهایی نمیتواند برای تدریس پرستاران
کافی باشد .درواق ترکیب یادگیری الکترونیک و تدریس سنتی میتواند یرک سرطک یرادگیری برترر را
ایجاد کند ( .)23واندررودریگس و همکاران )2018( 3درمروری بر فرایند ارزیابی در آموزش الکترونیکری
به این نتیجه رسیدندکه برای دستیابی به کیفیت بااتر در محی یرادگیری الکترونیرک ازم اسرت کره
فرایند یادگیری و تدریس پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرد .مسئله ارزیابی یادگیری الکترونیک موردتوجه
برخی از محققان قرارگرفته است و معیارهای مختلفی نظیر انگیرزش ،اضرطرا دانشرجویان ،اثربخشری
پداگوژی ،سطح تعامل استاد با دانشجو ،استفاده از مناب چندرسانهای توس محققران ارائهشرده اسرت.
دادهکاوی یکی از ابزارهای مناسب بررای ارزیرابی یرادگیری الکترونیرک اسرت .)24( .الحطیرب ورولری،4
( )2018درتحقیقی تحت عنروان عوامرل موفقیرت آمیرآمروزش الکترونیکری ،موردمطالعره دیردگاههای
مقایسهای اعیای هیئتعلمی و دانشجویان ،یادگیری الکترونیک در دانشرگاههای زیرادی در کشرورهای
مختل پیادهسازی شده است؛ اما باوجود سرمایهگذاریهای زیاد در این زمینره سرطح اسرتفاده از ایرن
سامانه ها توس اساتید و دانشجویان هم در کشورهای توسرعهیافته و هرم در کشرورهای درحالتوسرعه
غالطاً پایین است .عوامل موفقیت یادگیری الکترونیک از نگاه دانشجویان و اساتید متفاوت است .ویژگی-
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های مدرس ،ویژگیهای دانشجو ،سهولت دسترسی و پشتیطانی و آموزش از عواملی هسرتند کره هرر دو
گروه بر اهمیت آن تأکید داشتهاند ( .)25ابو نیه و زائرری ( ،)2010چرارچوبی بررای ارزیرابی اثربخشری
آموزش الکترونیک دراتحادیه عر را بررسی کردندکه مشخص شد ،گروهی تنها بر جنطههای فنآورانه؛
گروهی دیگر تنها بر جنطههای پداگوژیکی؛ و گروهی دیگر بر هرر دو (ترکیرب) ایرن دو تمرکرز دارنرد
( .)26فریطرزی و باکر )2010( 1دربررسی عوامل موثربراثربخشی برنامههای درسری در مراکرز آمروزش
الکترونیکی دانشگاههای ایرانی ،به این نتیجه رسیدندکه بین چهار متغیر مستقل؛  .1ادراک دانشجویان
نسطت به تجار یادگیری در برنامههای درسی مطتنی بر و ؛  .2ادراک دانشجویان نسطت به فنهرا و
ابزارهای آموزشیای که در برنامههای درسی استفاده میکنند؛  .3ادراک دانشجویان نسطت به استفاده
مدرسان از کامپیوتر در برنامههایشان یا معرفی فنآوری اطالعات و ارتطاطات در ابتدای سال تحصیلی
و  .4ادراک دانشجویان نسطت به زمانی (ساعاتی) که در هفته صرف مطالعه برای برنامرههرای درسری
میکنند؛ با اثربخشی برنامههای درسی مطتنی بر کامپیوتر رابطه معنراداری وجرود دارد ( .)27اباصرلت
خراسانی و همکاران ( )1390عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشرگاه علروم
پزشکی تهران بر مینای مدل پذیرش فناوری رابررسی که متغیرهای برداشت ذهنی از آسرانی اسرتفاده،
برداشت ذهنی از مفید بودن یادگیری الکترونیکی ،نگرش دانشجویان نسطت به یرادگیری الکترونیکری و
تصمیم بره اسرتفاده از یرادگیری الکترونیکری برهعنوان عوامرل مرؤثر برر پرذیرش و اسرتفاده یرادگیری
الکترونیکی دارای اثرات مثطت و مفید در بین دانشرجویان هسرتند ( .)28اخگرر و همکراران ( )1390در
ارائه یک مدل جام از مسیر رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی مطالعه موردی :موسسره آمروزش عرالی
الکترونیکی مهر الطرز ،نتیجه گرفتندکه ارائه برنامه آموزشی از پیش تدوینشده ،دسترسی به کتابخانره-
های دیجیتالی و پایگاههای علمی با دریافت وزن قوی در نگاشت شرناختی و نیرز مردل ارائهشرده از
تحلیل عاملی اثربخشترین عوامل رضایتمندی دانشجوی الکترونیکی در مهرر الطررز شرناخته و تأییرد
شدند ( .)29عنایتی نوینفر و همکاران ( )1390در ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نرور
همدان بر اساس مدل سروکوآل ،مشخص کردند ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزش ارائهشده
در حد پایین و انتظاراتشان در حد باا است .همچنین میانگین شکاف ادراکات و انتظارات دانشجویان
از کیفیت خدمات آموزشی در همه ابعاد مدل منفی و معنادار بود .بیشترین شکاف در بعد همردلی و
کمترین شکاف در بعد پاسخگویی مشاهدهشده است .)30( .یزدانی و همکراران ( ،)1389در ارزشریابی
میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم و حدی به این نتیجه رسیدند هری -
گونه رابطه معنیداری بین سازههای ارزش و رضایتمندی وجود نردارد .هرمچنرین نترایج حاصرل از
تحلیل عاملی نشان داد که این دو سازه دارای ساختارهای عاملی متفاوتی بوده و تحلیل عاملی هریک
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به استخراج عوامل متفاوت منجر شرد ( .)31سرااری و همکراران ( )1388عوامرل مررتط برا پرذیرش
آم وزش الکترونیک توس دانشجویان پرستاری رابررسی وتعیین کردند میزان درک از سهولت استفاده و
درک از مفید بودن با پذیرش یرادگیری بره شریوه الکترونیکری همطسرتگی دارد ( .)32فتحریواجارگراه
وهمکاران ( )1390درتحقیق با عنوان ارزشیابی اثربخشی دورههرای آمروزش مجرازی در نظرام آمروزش
عالی ایران مطالعه موردی :دانشگاه فردوسی مشهدبه این نتیجره رسریدندکه ازنظرر اسرتادان اثربخشری
دوره آموزش مجازی مطلو بوده و دانشجویان اثربخشی این دوره را در حد متوس بررآورد نمرودهانرد.
همینین مقایسه بین نظرات اسرتادان و دانشرجویان نشران داد کره اسرتادان در مرورد اثربخشری دوره
آموزش مجازی ،نظرات مثطتتری نسطت بره دانشرجویان دارنرد ( .)16سرید تقروی ( ،)1385دربررسری
نگرررش دانشررجویان و اسررتادان برره یررادگیری الکترونیکرری :پیمایشرری در دانشررگاههای دارای آمرروزش
الکترونیکی در ایران ،مشخص کردندکه استادان نگرش مثطتی به یادگیری الکترونیکری برهعنوان ابرزار
کمکآموزشی دارند .در این خصو  ،احساس مفید برودن و خودکامیرابی اسرتادان مهمتررین عامرل
تمایل آنها به استفاده از یادگیری الکترونیکی بوده است .بر اساس نگرش دانشرجویان عرواملی نظیرر
استقالل ،راهنمایی استادان و آموزش چندرسانهای مهمترین متغیرهای مؤثر بر نگررش آنران از مرؤثر
بودن آموزشهای الکترونیکی است ( .)33موحد محمدی ( )1381در تحقیق خود تحت عنروان تعیرین
نقش شطکه اطالع رسانی و و در فعالیت هرای آموزشری -پژوهشری دانشرجویان تحصریالت تکمیلری
نتیجه گرفت که استفاده از اینترنت در تسهیل یادگیری ،بهطرود فعالیرت هرای درسری ،بهطرود کیفیرت
پژوهش ،افزایش عالقه به یادگیری و دسترسی سری به اطالعات موثر بوده است (.)34
عناصر فعالیت یاددهی
سازماندهی مواد آموزشی
ایجاد انگیزه به دانشجویان
دورههای آموزش مجازی

توسعه دانش

انعطاف پذیری
محتوا
بازخورد ارائه شده
کمک رسانی به دانشجویان

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق
منبع( :مطالعات نگارنده)

حجم کاری
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 -2روش پژوهش
این تحقیق از این حی در گروه تحقیقات توصیفی-پیمایشی قرار میگیرد و از نوع کراربردی اسرت.
برای اندازهگیری متغیرها ،دادهها از طریق پرسشنامه گردآوریشده و سپس از کدگذاری و امتیازدهی با
استفاده از نرمافزار  spssمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .با محاسطه مشخصههرای توصریفی متغیرهرا و
استخراج جداول و نمودارها ،توزی صفتهای متغیر موردبررسی و فرضیهها مورد آزمون قرار گرفرت .برا
توجه به حساسیت باای موضوع تحقیق ،جامعه آماری این تحقیق کلیره دانشرجویان موسسره آمروزش
عالی شها دانش که مجموعاً  4000نفر را تشکیل میدهند .برای نمونهگیری ،ططق جدول کرجسری و
مورگان )1970( 1که معادل با فرمول کوکران با خطای  0/05است ( .)35اندازه نمونه به ترتیب برابرر برا
 351نفر (دانشجویان مهندسی برق 55،نفر ،مهندسی فناوری اطالعات 65:نفر ،مهندسی عمران 45:نفرر
مهندسرری کررامپیوتر 52 :نفررر ،علرروم پایرره  60نفررر ،معررارف و دروس عمررومی  44نفررر؛ مرردیریت و
حسابداری 30:نفر) در نظر گرفته شد.
قلمرو موضوعی در حوزه مدیریت آموزشی و مطحر یرادگیری الکترونیرک اسرت .محردوده زمرانی
مطالعه این پژوهش سال  1395در نظر گرفتهشده اسرت؛ و قلمررو مکرانی آن ،موسسره آمروزش عرالی
شها دانش است .مؤسسه مذکور بهعنوان اولین مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی درزمینه مهندسی در
استان قم در سال  1385افتتاح که هدف اصلی آن ارائه آموزش عالی در سطح دانشگاههای خو کشور
و تربیت مهندسینی کرارا درزمینره مهندسری بررق ،مهندسری کرامپیوتر ،مهندسری فنراوری اطالعرات،
مهندسی عمران و معماری میباشد.
در این تحقیق فرضیات زیر مورد آزمون قرار میگیرد
• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر عناصر فعالیتهای یاددهی ر
یادگیری ،مؤثر است.
• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر سازماندهی مواد آموزشی،
مؤثر است.
• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر توانایی ایجاد انگیزه به
دانشجویان ،مؤثر است.
• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر انعطافپذیری ،مؤثر است.
• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر محتوا مؤثر است.
• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر بازخورد ارائهشده ،مؤثر است.

Robert V. Morgan

1. Krejcie,
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• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر کمکرسانی به دانشجویان،
مؤثر است.

• آموزش مجازی در دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از نظر حجم کاری ،مؤثر است.

 -3یافتههای پژوهش
در این تحقیق ابتدا بر اساس مشاهدات ،مصاحطهها و مطالعه ادبیات و اسناد و مدارک یرک مردل اولیره
بهعنوان مدل اولیه فراهم شد .در این مرحله از تحقیق اطالعات مربوط به ابعاد ،مؤلفرهها و شراخصهای
عملکرد گردآوری و سازمان دهی شد .در مرحله بعد ازم است اعتطار این مدل توس خطرگران علمری و
تجربی تائید و در صورت نیاز اصالح شود .بهمنظور کمی سازی نظر خطرگان در این پرسشنامه از طیر
لیکرت  5تایی (بسیار کم – بسیار زیاد) استفادهشده است .در پرسشنامه اول با توجه به اینکه هر سرؤال
یک متغیر را اندازه میگیرد و پاسخها بهصورت بلی/خیر اسرت نیرازی بره بررسری سرازه و پایرایی ابرزار
اندازه گیری نیست .همینین روایی سازه و محتوا پرسشنامه اول با نظرسنجی از خطرگان مورد تائید قرار
گرفت .در پرسشنامه دوم ،برای تائید صحت و دقرت علمری و درنتیجره بررای اطمینران از روایری ابرزار
اندازهگیری از روش های روایی محتوا (نظرسنجی از خطرگان) و روایی سازه (روایری همگرایری ،واریرانس
تطیین شده) و برای اطمینان از پایایی آن از روش پایایی برین سرؤاات (آلفرای کرونطراخ) استفادهشرده
است .بدین منظور این پرسشنامه بین  30نفر از افراد جامعه توزیر شرد (جردول  )1ترا روایری سرازه و
پایایی شاخصها با استفاده از  AVEو ضریب همگرایی و روش آلفای کرونطاخ بررسی شرود .برهاینترتیب
پس از تائید روایی و پایایی ابزار طراحیشده و انجام اصرالحات ،پرسشرنامه آمراده توزیر و جمر آوری
اطالعات شد و برای افراد انتخا شده در نمونه ارسال گردید.
جدول  :1توصیف اطالعات جمعیتی
وضعیت شغلی

فراوانی

درصد

توصیف اطالعات جمعیتی
تحصیالت

فراوانی

درصد

شاغل

192

54/8

لیسانس

208

59/3

بیکار

150

42/7

فوقلیسانس

123

35

اظهارنشده

9

2/5

دانشجوی مقط دکتری

18

5/3

جم

351

100

اظهارنشده

2

0/5

جنسیت

فراوانی

درصد

جمع

351

100

مرد
زن

207
144

59
41

جم

351

100

منبع( :محاسبات نگارنده)
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جدول  :2توصیف متغیرها ،نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف و مقدار آلفای کرونباخ
انحراف

سطح

مقدار

معنیداری

آلفای کرونباخ

1/94

0/001

0/87

0/000

0/89
0/84

مقدار z

متغیرها

تعداد

میانگین

عناصر فعالیت یاددهی

351

3/71

0/74

سازماندهی مواد آموزشی

351

3/69

0/76

2/3

ایجاد انگیزه به دانشجویان

351

3/63

0/86

2/02

0/001

انعطافپذیری
محتوا

351
351

3/65
3/7

0/76
0/73

1/99
2/71

0/001
0/000

0/90
0/92

بازخورد ارائهشده

351

3/81

0/65

3/38

0/000

0/89

کمکرسانی به دانشجویان

351

3/79

0/74

2/48

0/000

0/88

حجم کاری

351

3/87

0/69

2/49

0/000

0/93

استاندارد

منبع( :محاسبات نگارنده)
با توجه به سطح معنیداریها (جدول  )2که کوچکتر از  0/05است مشخص شد که توزی دادهها

نرمال نیست ،لذا از آزمون ناپارمتریک  tجهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.
جدول  :3تحلیل اطالعات
تعداد

میانگین

انحراف استاندار

مقدار t

برگزاری دورههای آموزش مجازی

351

3/74

0/7

20/01

یاددهی ر یادگیری

351

3/7

0/74

20/81

سازماندهی مواد آموزشی

351

3/69

0/76

19/92

توانایی ایجاد انگیزه

351

3/63

0/86

15/9

انعطافپذیری

351

3/65

0/76

18/79

محتوا

351

3/7

0/73

21/17

بازخورد ارائهشده

351

3/81

0/65

27/03

کمکرسانی به دانشجویان

351

3/7

0/74

23/16

حجم کاری

351

3/87

0/69

27/33

درجه آزادی= 351

Test Value = 3

سطح معناداری0.000 :

منبع( :محاسبات نگارنده)
بر اساس آزمون فرضیه و با توجه به سطح معنیداری که بزرگتر از  0/05است (جدول  )3بنابراین
در سطح  0/95اطمینان میتوان بیان داشت دورههای آموزش مجازی بر توسعه دانش ،عناصر
فعالیتهای یاددهی ر یادگیری ،ازنظر سازمان دهی مواد آموزشی ،توانایی ایجاد انگیزه به دانشجویان،
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انعطافپذیری ،محتوا ،بازخورد ارائهشده ،کمک رسانی به دانشجویان ،حجم کاری اثربخش خواهد بود.
ضمناچون مقیاس طی لیکرت  5تایی بوده است حد وس سه در نظر گرفتهشده است بهعنوان test
 valueیا ارزش آزمون.
 -4بحث و نتیجه گیری
بهطورکلی هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت میگیرد ،هدف اصلی از
پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر دورههای آموزش مجازی دانشگاه ها و مؤسسات غیرانتفاعی بر توسعه دانش
(موردمطالعه :موسسه آموزش عالی شها دانش) بوده است؛ و نتایج آزمون فرضیههای تحقیق در
جدول  4ارائه شده است:
جدول  :4نتایج توصیفی متغیرها
انحراف

توصیف متغیرها

تعداد

میانگین

ایجاد انگیزه به دانشجویان

351

3/63

0/86

انعطافپذیری

351

3/65

0/76

0/57

سازماندهی مواد آموزشی
محتوا

351
351

3/69
3/7

0/76
0/73

0/57
0/53

1
1

توصی متغیر عناصر فعالیت
یاددهی

351

3/71

0/74

0/55

1

5

عملکرد

351

3/74

0/64

0/41

1/23

5

کمکرسانی به دانشجویان

351

3/79

0/74

0/55

1/2

5

بازخورد ارائهشده

351

3/81

0/65

0/43

1/75

5

حجم کاری

351

3/87

0/69

0/48

1/5

5

استاندارد

واریانس

مینیم

ماکزیمم

0/74

1

5

1

5
5
5

منبع( :محاسبات نگارنده)
همراه با توسعه فناوری اطالعات و ارتطاطات ،یادگیری الکترونیرک برهعنوان یرک رویکررد نوآورانره
برای بهطود کیفیت یادگیری در تحصیالت عالی ظهور کرد .یرادگیری الکترونیرک یرک جرایگزین بررای
ت حصیل سنتی در کالس حیوری ارائه نمود و امکان دسترسی به اطالعات درس بدون محدودیت زمانی
و جغرافیایی را برای دانشجویان فراهم کرد؛ بنابراین انتظار میرود یادگیری الکترونیک با فرراهم کرردن
تطادل کارا و اثربخش تجربه های یادگیری ،وضعیت فعلی تدریس و یادگیری را بهطود دهد .به این دلیل،
ازم است مطمئن شویم که سامانه های یادگیری الکترونیک کیفیت ازم برای آنکره بره مردت طروانی
مورداستفاده قرار گیرد را داشته باشد .درواق پرس از پرذیرش اولیره فنراوری در یرادگیری الکترونیرک،
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ازمه استمرار این است که کاربران رضایت کافی از سیستم داشته باشند )36( .آمروزش الکترونیکری در
ایران صنعتی نوپا در فنّاوری آموزشی و آموزش از راه دور است ،اما مراکز و مؤسسرات آموزشری برهویژه
دانشگاهها در تالشاند تا هرچه سری تر الگویی مناسب با ساختار آموزشری و فرهنگری کشرور درزمینره
آموزش الکترونیکی ارائه کنند .عالوه بر مزیتهایی که آموزش الکترونیکی ماهیتاً از آن برخروردار اسرت،
یکی از مهمترین دایل ضرورت سازماندهی مراکز و مؤسسات آمروزش الکترونیکری در ایرران ،تقاضرای
روزافزون آموزش به ویژه آموزش عالی در کشور است که با توجه به محدودیت مناب و ظرفیت آموزشری
در نظام آموزشی فعلی به یک موضوع خا اجتماعی تطدیلشده است .یادگیری الکترونیکی با استفاده
نظاممند از فناوریهای اطالعات و ارتطاطات جهت عرضه فرایند آموزش و یادگیری توانسته محیطی را
پدید آورد که از محی های آموزش سنتی متمایز میباشد .در پژوهش حاضرر بررای درک عمیرقتر و
پی بردن به دیدگاه همهجانطه نسرطت بره موضروع موردبررسری ،از روش تحقیرق توصریفی-پیمایشری
استفاده گردید؛ که بر اساس آزمون فرضیه اول ،این نتیجره حاصلشرده اسرت کره برگرزاری دورههرای
آموزش مجازی بر توسعه دانش در موسسره آمروزش عرالی شرها دانرش تأثیرگرذار میباشرد؛ کره برا
تحقیقات محمدی به نقل از اسدی و کریمی ( )34فتحیواجارگاه و همکاران ( )16همسو میباشرد و برر
اساس آزمون فرضیه دوم ،این نتیجه حاصلشده است که برگزاری دورههای آموزش مجازی برر فعالیرت
عناصر یاددهی و یادگیری در موسسه آموزش عالی شها دانش تأثیرگرذار میباشرد؛ کره برا تحقیقرات
سید تقوی ( )33و سااری و همکاران ( )32محمدی ( )34همسو میباشد .وبرر اسراس آزمرون فرضریه
سوم ،این نتیجه حاصلشده اسرت کره برگرزاری دورههرای آمروزش مجرازی در دانشرگاهها وموسسرات
غیرانتفاعی ازنظر سازماندهی مواد آموزشی در موسسه آموزش عالی شها دانرش تأثیرگرذار میباشرد؛
که با تحقیقات اخگر وهمکاران همسو میباشد .بر اساس آزمون فرضیه چهارم ،ایرن نتیجره حاصلشرده
است که برگزاری دورههای آموزش مجازی در دانشگاهها وموسسرات غیرانتفراعی ازنظرر توانرایی ایجراد
انگیزه به دانشجویان در موسسه آموزش عالی شها دانش تأثیرگذار میباشد؛ کره برا تحقیقرات پروارد
( )37و ابونیه وزائری ( )26همسو میباشد و بر اساس آزمون فرضیه پنجم ،این نتیجه حاصلشرده اسرت
که برگزاری دورههای آموزش مجرازی در دانشرگاهها وموسسرات غیرانتفراعی ازنظرر انعطافپرذیری در
موسسه آموزش عالی شها دانش تأثیرگذار میباشد؛ که با تحقیقات سید تقوی ( )33همسو میباشرد.
بر اساس آزمون فرضیه ششم ،این نتیجه حاصلشده است کره برگرزاری دورههرای آمروزش مجرازی در
دانشگاه ها وموسسات غیرانتفاعی ازنظر محتوا در موسسه آموزش عالی شها دانش تأثیرگذار میباشرد؛
که با تحقیقات سید تقوی ( )33همسو میباشد و همینین بر اساس آزمون فرضیه هفرتم ،ایرن نتیجره
حاصلشده است که برگزاری آموزش مجازی در دانشگاهها وموسسات غیرانتفاعی بر بهطود کمکرسرانی
به دانشجویان در موسسه آموزش عالی شها دانش تأثیرگذار میباشد؛ که با تحقیقات فتحیواجارگاه و
همکاران ( )16و خراسانی و همکاران ( )28همسو میباشد .درنهایت بر اساس آزمون فرضیه هشتم ،ایرن
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نتیجه حاصلشده است که برگزاری آموزش مجازی در دانشگاهها وموسسات غیرانتفاعی بر حجم کراری
و روشهای ارزشیابی در موسسره آمروزش عرالی شرها دانرش تأثیرگرذار میباشرد؛ کره برا تحقیقرات
واندررودریگس و همکارن ( )24همسو میباشد.
پیشنهادها

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

با توجه به یافتههای پژوهش در خصو
پیشنهاد زیر مطرح میشود:

تأثیر برگزاری دورههای آموزش مجازی بر توسعه دانش،

توجه بیشتر به کیفیت آموزش مجازی ازنظر مواد آموزشی ،مناب توصیهشده ،میزان تعامل
دانشجویان و اساتید و با در نظر گرفتن امکانات نرمافزاری و سختافزاری.
سازماندهی م واد آموزشی متناسب با نیازهای دانشجویان و در نظر گرفتن راهکارهایی فرآیندهای
متناسب برای سنجش و ارزیابی سطح یادگیری دانشجویان
ایجاد انگیزه به دانشجویان از طریق در نظر گرفتن مشوقهای ازم برای تقویت عالقهمندی
دانشجویان به کاربرد آموزش مجازی (مثالً در نظر گرفتن نمره بیشتر برای دروسی که از طریق
مجازی ارائه میشوند)
در انتخا محتوای دروس به عالیق دانشجویان و نوع دروس توجه شود و تا حد امکان از ارائه
دروسی که جنطه خستهکننده و پیییده دارند پرهیز شود.
کمکرسانی به دانشجویان درزمینه زمانهای رف اشکال درس ،برقراری جلسات حیوری رف
اشکال.
با بررسی میزان اثربخشی آموزش مجازی ،شیوههای دقیقتری درنظرگرفته شود و این ارزشیابی
هم بهوسیله استاد وهم دانشجو قابلاجرا باشد
متولیان سیاستگذاریهای آموزشی میزان نفوذ فناوریهای جدید را در سطح آموزشی توسعه
دهند.
متولیان امر آموزش بهموازات توسعه ابزارهای آموزشی و کمکآموزشی ،آموزشهای ازم را نیز
به متصدیان آموزشی جهت استفاده از ابزارهای آموزشی جدید ارائه نماید.
رایانههای آموزشی ،تجهیزات کمکآموزشی دیجیتالی ،اینترنت پرسرعت و نرمافزار (نرمافزارهای
کمکآموزشی مرتط با هر درس) در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
سیاستگذاران آموزشی شرای مناسطی را جهت دسترسی متولیان آموزش دانشگاه را جهت
برنامهریزیهای درسی از طریق فناوری اطالعات فراهم آورند.
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بررسی های علمی بیشتری درزمینه بررسی اثربخشی فناوری اطالعات در حوزههای کاهش هزینه
.در سایر دانشگاهها با نیازسنجی برقراری آموزش مجازی
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pp.133-159
Abstract
Nowadays, virtual learning as a new approach is in the development stage and studies
on this related learning and also result of them can increase the quality of learning and
teaching in the universities. This study is done with the reach of the impact the
education of courses on the virtual universities and nonprofit institutes. This research
is in the Descriptive survey group and in terms of goals it is functional. The method
of the procedure is survey and, questionnaire is used for data collection. The
population of this study is 4000 students who studied in the Shahab Danesh institute.
351 students were selected randomly by Morgan table. The employed method is
stratified random sample. The data analyzed by statistical software Spss and for
proving the hypotheses independent T test were used. The results of tests confirmed
at a significance level of 0.05 from basic hypotheses and it was found that virtual
education courses effect on the development of knowledge in universities and
nonprofits and also for-profit universities and institutes of learning in content,
organizing course material, flexibility, workload and evaluation methods, elements of
teaching and learning, presented feedback, helping and motivating students. The
results proved that the use of information technology and the development of virtual
education in universities and higher education institutions, especially the Institute of
that we study, affects in teaching and learning of students
Keywords: E-learning, Information technology, Knowledge of development.
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(Received: 2018/08/17; Accepted: 2018/06/20)
pp.117-132
Abstract
This article examined and also ranked effective factors on informal learning of
employees in National Iran Petrochemical Company using AHP. Research method is
evaluation. Using a simple random sampling method, we select a sample of 181
employees out of 336 employees in National Iran Petrochemical Company using
Morgan table. Out of 181 questionnaires 143 ones returned. In order to gather data
two separated questionnaires for measuring important factors of informal learning
with 30 questions and pair comparison with 7 factors were used. Results of T tests
showed that cultural, norms social values, industry type, motivation and personal
factors are in good positions. This is while leadership style and organizational
components are not in a good status. Finally using Analytic Hierarchy Process, our
results show that leadership, cultural, organizational, personal, motivation and values,
social norms and industry type respectively are the most important factors in the
informal learning.
Keywords: Informal learning, Effective factors on learning, Group Analytic
Hierarchical Process (AHP).
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Human Capital Development by Coaching Approach: Specific
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(Received: 2017/10/08; Accepted: 2018/05/15)
pp.97-115
Abstract
In recent years, there is growing acceptance of need for educational reform and
changes in learning to meet the challenges of business. This study aimed to identify
specific competencies of business coaching. The population of this research are
specific business coaches working in the ministry of industry, mine and trade that
from 231 of samples necessary information was collected. The results showed that
indicators such as " deep experience in the field of business", "experience and
familiarity with the challenges and help entrepreneurs in bottlenecks and problems",
aligning the expertise and experience of the players in the field of activity and needs
of entrepreneurs or business owners "component alignment with the business,"
business information appropriate scope of students' knowledge of transforming ideas
into business' financial information and understanding of the business ", "Introduction
to the facility on businesses' component business knowledge, "in-depth knowledge of
the needs and expectations of customers or target market", knowledge of methods are
the most important special competencies for coaches.
Keywords: Human Capital, Specific competencies, business coaching, Business
knowledge, Market knowledge.
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Seyed Morteza Rikhtegarzadeh1 (MA in training and development of Human
Resources, Esfahan, Iran)

(Received: 2017/11/12; Accepted: 2018/06/20)
pp.79-96
Abstract
The purpose of present study was to notice the effect of gamification on employee
motivation and learning at cooperative management training course in Tehran Pars
Oil and Gas Company by quasi-experimental method of Pre-test and post-test design
with control group. The statistical population consists of all Pars Oil and Gas
Company employees (700 people), which according to John Kerrosol's opinion, 36
were considered through simple random sampling in two experimental groups (18
persons) and control (18 persons). The instrument used in this research was a
researcher-made questionnaire designed to measure learning motivation with 20 items
in a 7-degree scale. The other instrument is an explanatory teacher-made
questionnaire composed of 9 questions. The formal validity of a number of
participants in the research and content was confirmed by the supervisor and several
experts, and its reliability was confirmed using the Cronbach's alpha for learning
motivation questionnaire by acceptable 0.832 value. To analyze the data, descriptive
statistic including mean and standard qualification as well as inferential statistics
including ANCOVA and MANCOVA covariance were used. The findings showed
that the application of the gamification method to motivate and learn employees in
Pars Oil & Gas Co. is effective.
Keywords: Gamification, Motivation, Learning, Training, Pars Oil and
Gas Company.
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Designing a National Human Resource Development Model Using
System-Dynamic Approach
Rahmatollah Pakdel1 (PhD in HRM, Shakhes Pajuh Institute, Tehran, Iran)
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Faculty, Tehran University, Tehran, Iran)
Seyed Hosein Hoseini (PhD in Industrial Engineering, Social &
Economical Systems, Technical Faculty, Tehran University, Tehran, Iran)

(Received: 2017/09/11; Accepted: 2018/06/18)
pp.51-77
Abstract
Redesigning the systems and processes associated with each of them can have a
significant effect on the guidance and management of the human resources of the
country towards the goals and aspirations of the country's development and also
prevent parallel and non-systemic actions & activities. This article designed with the
purpose of providing a model for explaining the components and the way in which
communication and interaction between policies, strategies, plans along with actions
of each of these organizations and relevant ministries in the development of human
resources. Based on the exploratory method, the required qualitative data for analysis
is extracted for analysis based on the systemic approach, the interactions between
national human resources components & subsystems and also system variables. The
results of this study indicated that the National Human Resources Development
System (NHRDS) has the main sub-systems of training and supply of human
resources and labor market. These two subsystems are subordinated to HRM and
Economic Development. In other words, the HR policies of the country act as inputs
for the supply and labor market subsystem. Also, the causal circles derived from the
six subsystems of this model, trace the effective variables and how to interact with
each other and propose it as a basis for the solution presentation.
Keywords: HR, National Human Resources Development, System-Dynamics
Approach.
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Seyyed Babak Alavi (Associate Professor of Management, Graduate
School of Management and Economics, Sharif University of
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(Received: 2018/01/13; Accepted: 2018/05/21)
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Abstract
The purpose of this research was identifying the barriers of effective managerial coaching and
their mechanisms of influence when "a manager faces the employee's unsatisfactory
performance" in a data center services unit. The research was carried out using the grounded
theory strategy. Data was collected through semi-structured interviews with eighteen people
comprising eight managers and ten employees, using theoretical sampling. Five barriers were
identified one of which is a contextual characteristic of data center industry and its influence on
coaching in that industry was not studied before. Two other barriers were not identified in
previous studies either. The core category of the identified barriers is that sometimes the manger
or the employee, ignore the unsatisfactory performance situation as a coaching situation. The
mechanisms of influence of barriers were not found in the literature but in this study, three
mechanisms were identified. First, they prevent manager from coaching behavior. Second, they
prevent employee’s learning despite manager’s coaching behavior. Third, they weaken the
employee-manager work relationship despite manager’s coaching behavior. Three solutions are
suggested to data center service providers. First, employees and managers can take the
situations of unsatisfactory performance as an appropriate opportunity for coaching by
enhancement of their self awareness and mindfulness such that they consciously recognize the
suitable moments for coaching. The organization should also promote the supportive approach
of managers when they react to the employee’s unsatisfactory performance. Second, the human
resource specialists and managers should help the employees develop required non-technical
competencies. Third, the human resource specialists should help the managers learn how to
motivate their employees and mechanisms of employee motivation for learning should be
designed in the organization.
Keywords: Managerial Coaching, Barriers, Data center, Unsatisfactory performance.
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Abstract
The purpose of this study was to identify the dimensions and competency components
of teacher assistants in electronic learning context. It was an applied research with
exploratory qualitativeMethodology. The statistical population of the study was
specialist assistants with experience in the e-learning environment .To achieve the
goal of research, the theoretical and empirical literature of the research were studied .
The data were collected, using a semi-structured interview method with 22 experts in
the subject area, and analyzed using content analysis method .Based on the results of
the research, the competency model of the assistants in four dimensions was as
follows :professional-professional competencies (educational, research, subject
knowledge, class management), interpersonal communication competencies
(teamwork and interactivity), competencies related to information and communication
technology (thinking Information and communication technology, ICT knowledge,
ICT skills )and general and individual competencies (perceptual, creativity,
innovation, ethics and behavior )were identified and designed.
Keywords: Teacher Assistant, Higher Education, Process of online learning teaching, Competency, Qualitative Research.
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