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هيئت تحريريه

رديف

نام و نام خانوادگي

١

سيد ﺣسيﻦ ابطحي

مرتبه

رشته تحصيلي

محﻞ خدمت

استﺎد

مديريت و بهسﺎزي
منﺎبع انسﺎني

استﺎد بﺎزنشسته دانشگﺎه
عﻼمه طبﺎطبﺎيي

علمي

٢

خدايﺎر ابيلي

استﺎد

مديريت آموزشي

دانشگﺎه ﺗهران

٣

محمد ﺣسﻦ پرداختچي

استﺎد

مديريت آموزشي

دانشگﺎه شهيد بهشتي

٤

علي ﺗقيپور ظهير

استﺎد

برنﺎمهريزي درسي و

استﺎد بﺎزنشسته دانشگﺎه

مديريت آموزش عﺎلي

عﻼمه طبﺎطبﺎيي

٥

كورش فتحي واجﺎرگﺎه

استﺎد

برنﺎمهريزي درسي

دانشگﺎه شهيد بهشتي

٦

آريﻦ قليپور

استﺎد

مديريت سيﺎستگذاري

دانشگﺎه ﺗهران

٧

طهمورث ﺣسنقلي
پوريﺎسوري

استﺎد

مديريت بﺎزرگﺎني

دانشگﺎه ﺗهران

٨

ابﺎﺻلت خراسﺎني

دانشيﺎر

برنﺎمهريزي ﺗوسعه
آموزش عﺎلي

دانشگﺎه شهيد بهشتي

٩

بهروز قليچلي

استﺎديﺎر

مديريت رفتﺎر سﺎزمﺎني

دانشگﺎه شهيد بهشتي

داوران علمي اين ﺷماره به ترتيب الفبا

 . ١دكتر اسمﺎعيل جعفري :استﺎديﺎر علوم ﺗربيتي ،گرايش مطﺎلعﺎت برنﺎمه درسي ،دانشگﺎه شهيد بهشتي
 -٢دكتر سميه دانشمندي  :دكتري برنﺎمه درسي درآموزش عﺎلي دانشگﺎه شهيد بهشتي
 .٤دكتر سعيد ﺻفﺎيي موﺣد :استﺎديﺎر،دكتري برنﺎمه ريزي درسي ،رئيس مطﺎلعﺎت راهبردي
آموزش شركت ملي نفت ايران
 .٦دكتر اعظم مﻼمحمدي :دكتري ﺗوسعه آموزش عﺎلي دانشگﺎه شهيد بهشتي
.٦دكترفيروز نوري :دكتري برنﺎمه ريزي درسي دانشگﺎه شهيد بهشتي

اهداف فصلنامه و ﺷرايط پذيرش مﻘاله
فصلنﺎمه آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انسﺎني به منظور ارائه ﺗﺎزهﺗريﻦ نظريههﺎ و يﺎفتههﺎي علمي در
ﺣوزههﺎي آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انسﺎني و همچنيﻦ به جهت ﺗبﺎدل و نشر افكﺎر و انديشههﺎي
بديع ،از انديشمندان ،ﺻﺎﺣﺐنظران ،دانش پژوهﺎن ،كﺎرشنﺎسﺎن ،استﺎدان و دانشجويﺎن دعوت
مينمﺎيد ﺗﺎ بﺎ مدنظر قرار دادن نكﺎت زير ،دانستههﺎ و يﺎفتههﺎي خود را در قﺎلﺐ مقﺎلههﺎي علمي-
پژوهشي براي چﺎپ و انتشﺎر در فصلنﺎمه آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انسﺎني به نشﺎني اعﻼم شده
ارسﺎل نمﺎيند؛ از ايﻦرو اهداف ايﻦ نشريه به شرح ذيل اعﻼم ميشود:
اهداف فصلنامه
 كمك به ارﺗقﺎي ﺗحقيقﺎت علمي آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انسﺎني در سطح ملي و بيﻦالمللي كمك به ارﺗقﺎي سطح فرهنگ و دانش علمي و فني متخصصﺎن ،كﺎرشنﺎسﺎن ،دستاندركﺎران وعﻼقهمندان در رشتههﺎي مرﺗبط بﺎ زمينههﺎي آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انسﺎني كشور
 كمك به ايجﺎد ارﺗبﺎط ميﺎن مراكز آموزشي و ﺗحقيقﺎﺗي و همچنيﻦ پژوهشگران و كﺎرشنﺎسﺎن بهمنظور انتقﺎل و ﺗبﺎدل آموختههﺎ و ﺗجربيﺎت و كسﺐ دستﺎوردهﺎي ﺗﺎزه علمي
 مشﺎركتطلبي محققﺎن ،مديران و كﺎرشنﺎسﺎن آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انسﺎني در ﺗدويﻦ مقﺎﻻتشرايط پذيرش مقاله به لحاظ محتوا
 همسو بﺎ اهداف فصلنﺎمه بﺎشد. جنبههﺎي علمي و پژوهشي داشته بﺎشد. ﺣﺎﺻل مطﺎلعﺎت ،ﺗجربههﺎ و پژوهشهﺎي نويسنده /نويسندگﺎن بﺎشد. براي هيچ نشريه داخلي يﺎ خﺎرجي ارسﺎل يﺎ در هيچ نشريهاي چﺎپ نشده بﺎشد.ضوابط نهايي پذيرش مقاله براي درج در فصلنامه

 ﺗأييد داوران منتخﺐ شوراي علمي فصلنﺎمه -موافقت شوراي علمي فصلنﺎمه

»راهنماي نگارش مﻘاله براي چاپ در نﺸريه آموزش و توسعه منابع انساني«

رعﺎيت دستورالعمل زير در نگﺎرش مقﺎلههﺎيي كه براي چﺎپ به نشريه علمي -پژوهشي ارسﺎل
ميگردند ،ضروريست.


ﻼ منطبق بﺎ
مشخصﺎت كﺎمل نويسندگﺎن به فﺎرسي و انگليسي در سﺎمﺎنه فصلنﺎمه )كﺎم ً
موارد ستﺎرهدار و الزامي سﺎمﺎنه( درج گردد.



بطور كلي فﺎيلهﺎي مقﺎله )فﺎيلهﺎي ورد و پي دي اف( كه در سﺎمﺎنه بﺎرگذاري
ميگردد ،بﺎيستي فﺎقد اسﺎمي و اطﻼعﺎت نويسندگﺎن بﺎشد.



ارسﺎل فرم ﺗعهد نويسندگﺎن بصورت فﺎيل  jpgو بﺎرگذاري در سﺎمﺎنه.

-١نوع مقاله
مقﺎلههﺎي پژوهشي مرﺗبط بﺎ هر يك از زمينههﺎي آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انسﺎني كه به زبﺎن
فﺎرسي نوشته شده و براي نخستيﻦبﺎر منتشر ميشوند جهت چﺎپ ،مورد بررسي هيأت ﺗحريريه
مجله قرار خواهند گرفت .استفﺎده از مقﺎﻻت منتشر شده در ايﻦ فصلنﺎمه در سﺎير مجﻼت يﺎ
كتﺎبهﺎ ،بدون ذكر نﺎم مأخذ ممنوع است.

 -٢روش تدوين

مقﺎله در برنﺎمه  Wordدر سﺎيز  A4به ابعﺎد ) Width:21و  (Height: 29.7بﺎ فواﺻل
ﺣﺎشيهاي  ٥.٣٥سﺎنتيمتر از بﺎﻻ و پﺎييﻦ و  ٤از راست و چپ ،بﺎ قلم  B Nazaninو اندازه ﺣروف
 ١٢و بﺎ فﺎﺻله سطر  ١سﺎنتيمتر ،بﺎ رعﺎيت ﺗمﺎم اﺻول نگﺎرشي و رعﺎيت نيمفﺎﺻله ،بدون اشتبﺎه و
خطخوردگي ﺗﺎيپ شده؛ ﺗعداد ﺻفحﺎت آن از  ٢٥ﺻفحه نبﺎيد بيشتر شود.
مقﺎله به ﺗرﺗيﺐ از اجزاي زير ﺗشكيل خواهد شد:

 -٢-١صفحه عنوان

ﺻفحه اول مقﺎله فقط شﺎمل عنوان مقﺎله و چكيده مقﺎله بﺎشد .چكيده فﺎرسي ،بﺎ فونت بينﺎزنيﻦ و
سﺎيز  ١٠و بﺎ فﺎﺻله  ١سﺎنتيمتر نوشته شود.
 -٢-٢چكيده
چكيده بﺎيستي ﺣداكثر  ٢٥٠كلمه بﺎشد و شﺎمل هدف ،روش ،يﺎفتههﺎ و واژههﺎي كليدي بﺎشد.
 -٢-٣واژههاي كليدي
ﺣداكثر  ٥واژه كليدي ،دربﺎره موضوع مورد پژوهش در انتهﺎي چكيده ارائه شود.
 -٢-٤مقدمه
مقدمه بﺎيستي بﺎ طرح مسأله و مرور پژوهشهﺎي انجﺎم شده و جمعبندي آنهﺎ هدف
پژوهش را ﺗوجيه كند.
 -٢-٥روش پژوهش
شيوه اجراي پژوهش ،طرح آمﺎري و روشهﺎي شنﺎسﺎيي و ارزيﺎبي ﺗوضيح داده شود.
 -٢-٦يافتههاي پژوهش
ﺗمﺎمي نتﺎيج كيفي و كمي بهدست آمده در ايﻦ قسمت ارائه گردد .در ﺻورت نيﺎز ميﺗوان
موضوعﺎت را طبقهبندي نموده و از جدول ،منحني ،نمودار و يﺎ ﺗصوير استفﺎده كرد.
 -٢-٧بحث و نتيجهگيري
بﺎ ﺗوجه به هدف و يﺎفتههﺎي سﺎير پژوهشهﺎ ،نتﺎيج ﺣﺎﺻله از پژوهش ﺗجزيه و ﺗحليل شده و
دربﺎره آنهﺎ نتيجهگيري ﻻزم را بيﺎن نمﺎيد.

 -٢-٨منابع



راهنماي نگارش منابع درون متني

ارجﺎع به منﺎبع در همه موارد ﻻزم به ﺻورت كﺎمل رعﺎيت شود .براي ارجﺎع به يك منبع از
سيستم شمﺎرهگذاري استفﺎده گردد .بديﻦ شكل كه منﺎبع در قسمت فهرست منﺎبع و براسﺎس
ﺗرﺗيﺐ استفﺎده در متﻦ طبقهبندي گرديده و به ﺗرﺗيﺐ شمﺎرهگذاري شوند .در هر كجﺎي ﻻزم
متﻦ ،عدد مربوط به منبع مورد نظر در پرانتز آورده شود .در ﺻورت استفﺎده از نرم افزار
EndNoteدر بخش استﺎيل گزينه Vancouverرا انتخﺎب نمﺎييد.



راهنماي نگارش منابع در انتهاي متن

منﺎبع بﺎيستي بﺎ فونت  Times New Romanو اندازه  ١٠سﺎنتيمتر )فقط به ﺻورت
انگليسي .منﺎبع فﺎرسي را نيز از قسمت چكيده انگليسي آن استفﺎده كرده و آنرا به ﺻورت
انگليسي ارجﺎع دهيد .رفرنسهﺎ به فرمت كلي ونكوور درج ميگردد(.
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:

 -١مقﺎله در برنﺎمه  Wordدر سﺎيز  A4به ابعﺎد ) Width:21و  (Height: 29.7بﺎ فواﺻل
ﺣﺎشيهاي  ٥.٣٥سﺎنتيمتر از بﺎﻻ و پﺎييﻦ و  ٤از راست و چپ ،بﺎ قلم  B Nazaninو اندازه
ﺣروف  ١٢و بﺎ فﺎﺻله سطر  ١سﺎنتيمتر ،بﺎ رعﺎيت ﺗمﺎم اﺻول نگﺎرشي و رعﺎيت نيمفﺎﺻله ،بدون

اشتبﺎه و خطخوردگي ﺗﺎيپ شده؛ ﺗعداد ﺻفحﺎت آن از  ٢٥ﺻفحه نبﺎيد بيشتر شود.
 -٢عنﺎويﻦ بخشهﺎ ،بﺎ فونت بينﺎزنيﻦ ) (B Nazaninبصورت بولد ) (Boldو سﺎيز ١٢
سﺎنتيمتر نوشته شود.
 -٣ابتداي هر پﺎراگراف در متﻦ مقﺎله ،بﺎيستي داراي ﺗو رفتگي بﺎشد.
 -٤معﺎدلهﺎي ﻻﺗيﻦ اسﺎمي و اﺻطﻼﺣﺎت مهم بﺎيستي ﺣتمﺎً پﺎنويس شوند .ارجﺎعﺎت زيرنويس
شده بﺎيستي بﺎ فونت  Times New Romanو اندازه  ٨سﺎنتيمتر و ﺣرف اول بصورت بزرگ
نوشته شده و به ﺗرﺗيﺐ عدد ،نقطه بعد از عدد و ارجﺎع مورد نظر بﺎشد.
 -٥رعﺎيت اﺻل نيمفﺎﺻله در نگﺎرش مطﺎلﺐ كل مقﺎله الزامي است .بطور مثﺎل:




ميگردد 



ﺻفحه هﺎي 

ﺻفحههﺎي 

سﺎخته اند 

سﺎختهاند 



يﺎفته هﺎ





مي گردد



سﺎزمﺎن هﺎ 

يﺎفتههﺎ



سﺎزمﺎنهﺎ 

 -٦در ﺗنظيم جداول ،منحنيهﺎ ،اشكﺎل و ﺗصﺎوير رعﺎيت نكﺎت زير الزامي است:
 اطﻼعﺎت جداول ،نبﺎيد به ﺻورت منحني و يﺎ به شكل ديگر در مقﺎله ﺗكرار شوند .شمﺎره وعنوان جداولهﺎ در بﺎﻻ و منبع آنهﺎ در پﺎييﻦ ذكر گردد )ﺗمﺎمي جداول و اشكﺎل بﺎيستي رفرنس
داده شوند(.
 مطﺎلﺐ جداول و شكلهﺎ بﺎيستي بصورت فﺎيل ورد بوده و بﺎ فرمت بينﺎزنيﻦ )براي مواردفﺎرسي( و  Times New Romanبراي موارد ﻻﺗيﻦ و بﺎ اندازه  ١٠سﺎنتيمتر نوشته شوند.
 هر ستون جدول بﺎيد داراي عنوان و واﺣد مربوط به خود بﺎشد و چنﺎنچه ﺗمﺎم ارقﺎم جدولداراي واﺣد يكسﺎن بﺎشند ،ميﺗوان واﺣد را در عنوان جدول در پرانتز يﺎ شكل خﺎص ديگر ذكر
نمود.
 ﺗوضيحﺎت اضﺎفي عنوان و متﻦ جدول ،به ﺻورت زير نويس ارائه ميگردد .نتﺎيجبررسيهﺎي آمﺎري ،بﺎيد به يكي از روشهﺎي علمي در جدول منعكس شود و در هر ﺻفحه نبﺎيد
بيش از دو جدول آورده شود.

 شكلهﺎ بﺎيد به ﺻورت سيﺎه و سفيد و بﺎ كيفيت منﺎسﺐ و مطلوب ﺗهيه شده و شمﺎره،عنوان منﺎبع آنهﺎ در پﺎييﻦ بيﺎيد.
عكسهﺎ بﺎيد واضح ،مطﺎلﺐ آنهﺎ خوانﺎ و داراي مقيﺎس بﺎشند .ذكر مأخذ عكسهﺎ يﺎ
شكلهﺎيي كه از منﺎبع ديگر اقتبﺎس شدهاند الزامي است.
 جداول ،شكلهﺎ ،نمودارهﺎ و عكسهﺎ در داخل متﻦ و نزديك موضوع مربوطه و به شكلمعمول ﺗﺎيپ گردد.
 در ﺻورﺗي كه مقﺎله ﺣﺎﺻل پﺎيﺎننﺎمه كﺎرشنﺎسي ارشد و رسﺎله دكتري بﺎشد ،ذكر اسﺎميكليه نويسندگﺎن )دانشجو ،استﺎدان راهنمﺎ و مشﺎور( الزامي است.
 مسئوليت كليه مطﺎلﺐ مندرج در مقﺎله اعم از جداول ،اعداد و ارقﺎم و ...به عهده نويسنده يﺎنويسندگﺎن مقﺎله است؛ همچنيﻦ »فصلنﺎمه آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انسﺎني« در انتخﺎب ،ويرايش و
ﺗلخيص مقﺎلههﺎي دريﺎفتي آزاد است.
*** مجله آموزش و ﺗوسعه منﺎبع انسﺎني ﺣق رد ،پذيرش و يﺎ ويراستﺎري فﺎرسي و انگليسي
مقﺎﻻت را براي خود محفوظ ميدارد و از اعﺎده مقﺎﻻت دريﺎفتي معذور است.
*** پذيرش مقﺎﻻت از طريق سﺎمﺎنه نشريه به آدرس  www.istd.saminatech.irانجﺎم
ميگيرد.
*** از زمﺎن انجﺎم مطﺎلعه ﺗﺎ ارسﺎل مقﺎله نبﺎيستي بيش از  ٥سﺎل فﺎﺻله بﺎشد.
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شناسايي نتايج و كاركردهاي ابزارهاي وب  ٢.٠در توسعه حرفهاي كاركنان
١

)آموزش عالي و مداوم(

سميه رحيمي

*٢

اباصلت خراساني
مرتضي رضائي زاده

٣
٤

)تاريخ دريافت١٣٩٨/١٠/٣٠ :؛ تاريخ پذيرش(١٣٩٩/٠٣/٢٢ :

چكيده
عدم آگاهي نســبت به ظهور و جنبههاي راهبردي و كاربردي تكنولوژيهاي موجود ميتواند ســازمانها را با بحرانهاي
غير قابل برگﺸـتي روبه رو كند .از جمله اين تكنولوژيها ابزارهاي وب  ٢.٠هسـتند كه مورد توجه پژوهش حاضـر قرار گرفته
اسـت .هدف پژوهش حاضـر ،ﺷـناسـايي كاركردهاي ابزارهاي وب  ٢.٠در توسـعه حرفهاي منابع انسـاني بوده اسـت .به همين
جهت پژوهش حاضـر با مرور نظاممند ادبيات و تكنيك تحليل محتواي كيﻔي )تحليل مضـمون( در ميان منابع گردآوري ﺷـده
از پايگاه علمي اِسـكوپوس ،تعداد  ٢٢مقاله را بررسـي كرده اسـت .يافتهها حاكي از اين هستند كه فناوري وب  ٢.٠داراي چهار
كاركرد اصـــلي؛ تغيير اســـتراتژيهاي فرآيند يادگيري كاركنان ،تغيير اســـتراتژيهاي مديريت دانش منابع انســـاني ،تغيير
اســتراتژيهاي تعامﻼت و ارتباطات منابع انســاني و تغيير چﺸــﻢ انداز توســعه منابع انســاني در فرآيندهاي توســعه حرفهاي
كاركنان در سازمانها بوده است .همچنين سازمانهاي ارائه دهنده خدمات از جمله آموزﺷي ،پزﺷكي و كتابداران در استﻔاده
از چنين ابزارهايي جهت فرآيندهاي توســعه حرفهاي كاركنان خود پيﺸــرو بودند .در نهايت ســاختاري مﻔهومي در كاركرد
ابزارهاي وب  ٢.٠در توســعه حرفهاي منابع انســاني در ســازمانها ارائه ﺷــده اســت .در نتيجه ،پژوهش حاضــر بر تعامل
توس عه منابع انسـاني از
پژوهﺸـگران و كارﺷـناسـان توسـعه منابع انسـاني در دانﺸـگاهها و سـازمانها تاكيد دارد .تا كارﺷـناسـان ـ
وجود چنين ابزارها و فناوريهايي در جريان يادگيري و توسـعه حرفهاي منابع انسـاني آگاهي يابند و در جهت كاربرد آنها گام
بردارند.
كلمات كليدي :آموزش عالي ،ابزارهاي وب  ،٢.٠توسعه منابع انساني ،كاركرد ،مداوم

 - ١اين مقاله برگرفته از رساله دكتري نويسنده اول مي باﺷد
 -٢دانﺸجوي دكتري برنامه ريزي توسعه آموزش عالي ،دانﺸكده علوم تربيتي و روان ﺷناسي ،دانﺸگاه ﺷهيد بهﺸتي  ،ايران
 -٣دانﺸيار،دانﺸكده علوم تربيتي و روان ﺷناسي ،دانﺸگاه ﺷهيد بهﺸتي  ،ايران .مسئول مكاتبات A-Khorasani@sbu.ac.ir :
 -٤استاديار،دانﺸكده علوم تربيتي و روان ﺷناسي ،دانﺸگاه ﺷهيد بهﺸتي  ،ايران.
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٢

مﻘدمه

امروزه نﻔوذ فناوري در سـيسـتﻢها بسـياري از فرآيندها را دسـتخوش تغيير كرده اسـت كه فرآيندهاي
توســعه منابع انســاني نيز از اين قاعده مســتثني نيســتند .در حقيقت فرآيند توســعه منابع انســاني در
سـازمانها و در هﻢ تنيدگي آنها با فناوري اطﻼعات و ارتباطات نيازمند حمايتي پويا و تعاملي اسـت .اين
امر ،ضـرورت بازبيني مجدد فرآيندهاي توسـعه اي و آموزﺷـي منابع انسـاني را مطرح سـاخته اسـت .از جمله
فناوريهاي مطرح در فرآيند منابع انســاني ســازمانها فناوريهاي وب  ٢.٠اســت كه تمام فرآيندهاي
منـابع انســـاني از جملـه آموزش و توســـعـه ،مـديريـت عملكرد ،برنـامـهريزي و  ...را در برميگيرنـد و دليـل
اسـتﻔاده از فناوري در عملكرد منابع انسـاني ارزانتر و قويتر بودن آن ،بهبود كارايي ،ايجاد ارزش افزوده
براي ســازمان اســت ) .(١از طرفي ويكيها ،وبﻼگها و ســاير برنامههاي كاربردي وب  ٢.٠به مديران
كمك ميكنند تا با كاركنان خود ارتباط برقرار كنند ،آنها را در تصـــميﻢگيريهاي مربوط به كار كه در
نهايت منجر به عملكرد بهتر و بيﺸـتر خواهد ﺷـد ،توانمند سـازند و افزايش سـطح رضـايتمندي در ميان
كاركنان را در پي داﺷته باﺷند.
به گﻔته هاو و لي ) (٢و ماگنوسـون ) (٣برنامههاي كاربردي وب  ٢.٠فرآيند يادگيري و توسـعه را از
طريق به اﺷـــتراكگذاري ،ســـازماندهي و طبقـهبنـدي اطﻼعات ،ارتقـاء ،خﻼقيـت ،افزايش مباحث غني و
تسـهيل يادگيري موجب ميﺷـوند .از طرفي بوتنگ و همكاران ) ،(٤كوك و پاچلر ) (٥و زائو و كمپ )(٦
ادعا ميكنند كه اين فناوريها پتانســيل قابل توجهي در محيط كار دارند .در حقيقت بر بعد يادگيري و
توسـعه غير رسـمي در محل كار و توانايي بهبود عملكرد به واسـطه ابزارهاي آنﻼين يا رسـانههاي اجتماعي
تاكيد ميكنند .بســياري از پژوهﺸــگران تعريﻔي كه از ابزارهاي وب  ٢.٠داﺷــتهاند؛ مبتني بر برنامهها و
محتواي كـاربر محور ،همكـارانـه و اجتمـاعي آنﻼين بوده اســـت ) .(٧همچنين ابزارهـاي وب  ٢.٠را پيلي١
ﺷـامل وبﻼگها ،ويكي ،خدمات اﺷـتراك چندرسـانهاي ،اجتماع محتوا ،پادكسـتها و خدمات برچسـب
زدن محتوا دانسته است .از طرفي ابزارهاي وب  ٢.٠به ايجاد دانش به كمك ارتباطات و همكاريهاي باز
كمك ميكنند .در نهايت آزيﻢ (٨) ٢كاربرد نهايي ابزارهاي وب  ٢.٠از جمله رســـانههاي اجتماعي را در
عملكرد منابع انسـاني به عنوان منابع انسـاني  ٢.٠معرفي كرده اسـت .كه بر طبق ﺷـكل ) (١عملكرد منابع
انســاني در محيط وب  ١.٠و محيط وب  ٢.٠نﺸــان داده ﺷــده اســت .در حقيقت در اين ﺷــكل جايگاه
رسانههاي اجتماعي در محيط وب  ٢.٠بر اساس عملكرد منابع انساني ديده ﺷده است.

Paily

١
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كاركردهاي ابزارهاي وب  ٢در توسعه حرفهاي / ...سميه رحيمي ،اباصلت خراساني ومرتضي رضائي زاده

ﺷكل  :١مدل مﻔهومي از ) HR ٢.٠منبع(٨ :

همچنان كه در ﺷـكل ) (١مطرح ﺷـده اسـت ،سـاختار عملكرد منابع انساني در محيط وب  ١.٠از چپ
به راسـت ﺷـامل اسـتخدام ،آموزش ،ارزيابي ،ارتباطات ،نگهداري ،انگيزش ،آموزش و توسـعه ١اسـت .خط
بيروني نﺸـان دهنده نقش هر دو هﻢ وب  ٢.٠و  ١.٠اسـت كه بر عملكرد منابع انسـاني تاثير ميگذارند و
فلش نقطه چين كه به سـمت پايين جهتدار اسـت نﺸـان دهنده )جسـتجو ،لينك ،نوﺷـتن ،برچسـب زدن،
افزونهها و سـيگنالها( ٢ويژگيهايي از ابزارهاي وب  ٢.٠در انجام وظايف منابع انسـاني اسـت .در حقيقت
طبق ﺷـكل ) (١عملكرد منابع انسـاني در محيط وب  ٢.٠منجر به دموكراسـي ،فعال بودن ،پويايي و در
نهايت همكاري و همياري ميگردد .همچنان كه در ﺷــكل ) (١نﺸــان داده ﺷــده اســت و طبق گﻔته
مارتين ،ردينگتون و كونافســي ) (٩ابزارهاي وب  ٢.٠به عنوان ابزاري براي تﺸــويق و همكاري بيﺸــتر
كاركنان و ديگر سـهامداران سـازماني در نظر گرفته ﺷـدهاند ،همچنين تأييد كردند كه ويژگيهاي ابزار
وب  ٢.٠عبارتند از مﺸاركت و همكاري ،باز بودن ،كنترل كاربر ،تمركز زدايي و ارتباطات استاندارد.

Recruitment, Training, Appraisal, Communication Employee, Motivation and Training & Development.

١

)SLWTE (Search, Link, Writing, Tags, Extensions, and Signals
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٤

از طرفي آزيﻢ ) (٨بيـان ميكنـد كـه كـاربرد ابزارهـاي وب  ٢.٠بـه طور خـاص رســـانـههـاي اجتمـاعي در
سـازمان كاركنان را به سـمت تعهد بيﺸـتر و يادگيري مسـتمر و توانمندسـازي هدايت ميكند و منجر به
توسـعه ﺷـغلي ،افزايش انگيزش و تسـهيل ارتباطات سـازماني ميﺷـوند .همه موارد مذكور ضـرورت توجه و
اهميت كاركردهاي ابزارهاي وب  ٢.٠را در فرآيندهاي سـازماني از جمله توسـعه حرفهاي كاركنان نﺸـان
ميدهنـد .بنـابراين ،با توجه به اينكـه از مطرح ﺷـــدن ابزارهاي وب  ٢.٠در اكثر حوزهها بيش از يك دهه
ميگذرد و همچنين با توجه به محدوده جستجوهاي انجام ﺷده ،محقق مقالهاي منسجﻢ نيافته است كه
ادبيات پژوهش نقش ابزارهاي وب  ٢.٠در توســـعه حرفهاي كاركنان را به صـــورت نظاممند مرور كرده
باﺷـد و تصـوير روﺷـني و منظمي از كاركردهاي ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توسـعه حرفهاي كاركنان
در دانﺸــگاه و ســازمانهاي ديگر را نﺸــان دهند .همچنين به دنبال پاســخ پرســشهاي پژوهش حاضــر
باﺷـند .در نتيجه ،ﻻزم اسـت كه ادبيات پژوهش در اين حوزه بررسـي ﺷـده و به صـورت نظاممند مرور
ﺷــود .در حقيقت يك مرور نظام مند در ادبيات حوزه ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توســعه حرفهاي
كاركنان موجب مي ﺷـود كه پژوهﺸـگران و كارﺷـناسـان حوزه توسـعه منابع انسـاني در سـازمان بتوانند
خﻼصـه اي از مطالعات انجام ﺷـده در اين حوزه را دنبال كرده و با كاركردها ،كاسـتيها و زمينههاي بهبود
در اين حوزه آﺷنا ﺷوند .بنابراين پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به پرسشهاي زير است:
 .١نتايج و كاركردهاي ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توســعه منابع انســاني در ســازمانها چه
بوده است؟
 .٢چه ســـازمانهايي از ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توســـعه منابع انســـاني خود اســـتﻔاده
كردهاند؟
 .٣سـاختار مﻔهومي كاركردهاي ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توسـعه حرفهاي كاركنان چگونه
است؟

روششناسي پژوهش:
متناســب با هدف پژوهش كه ﺷــناســايي كاركردهاي ابزارهاي وب  ٢.٠در توســعه حرفهاي منابع
انســاني در ســازمان اســت ،پژوهش حاضــر از نوع توســعهاي اســت كه به روش مرور نظاممند ادبيات
 (SLR)١انجام ﺷده است» .مرور ادبيات ،طرح نظام مند ،آﺷكار و قابل تكراري براي ﺷناسايي ،ارزيابي
و تﻔسـير مسـتندات ثبت ﺷـده اسـت« ) .(١٠بر همين اسـاس ،مجموعه مقاﻻت علمي – پژوهﺸـي چاپ

Systematic Literature Review

١

٥
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ﺷـده در پايگاه علمي اسـكوپوس ١مورد بررسـي قرار گرفتند ،كه به گﻔته ونگ و والتمن ) (١١يكي از دو
پايگاه داده بسيار مهﻢ در مطالعات محسوب ميﺷود و نسبت به ساير پايگاههاي داده از جمله ﺷبكه علﻢ
 (WOS)٢از اهميت بيﺸــتري برخوردار اســت .جســتجو بر اســاس كليد واژههاي Web 2.0 tools,
 Human resource development, Higher education, continuousجهـت اســـتخراج
مقاﻻت مرتبط صـورت گرفته اسـت .طبق ﺷـكل ) (٢تعداد مقاﻻت اسـتخراج ﺷـده  ٥١٤مورد بود .البته
تعـداد پژوهشهـا در فـاصـــلـه زمـاني  ٢٠١٠تـا  ٢٠١٨مورد جســـتجو بودنـد ،در واقع دليـل محـدود كردن
محدوده زماني جسـتجو ظهور و كاربرد جدي ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي كاري و آموزﺷـي از سـال
 ٢٠١٠بوده اسـت كه با حذف موارد مﺸـابه و حذف مقاﻻت كنﻔرانسـي ،كتاب ،فصـل كتاب ،مقاله مجله
علمي و نظرهاي قابل چاپ ،فقط مقاﻻت علمي – پژوهﺸــي چاپ ﺷــده در مجﻼت معتبر در پايگاه فوق
 ٩٢مقاله مد نظر قرار گرفتند .اين معيار تضـمين ميكند كه نوﺷـتهها داوري ﺷـدهاند و حداقل ﺷـرايط
ﻻزم براي انتﺸار را داﺷتهاند.

ﺷكل  :٢فلوچارت از مراحل مرور سيستماتيك ادبيات در كاربردهاي ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توسعه منابع انساني
)منبع :مطالعه نگارندگان(

ﻻزم به ذكر اسـت كه مطالعات ديگري از درون منابع اسـتخراج ﺷـده و مورد بررسـي قرار گرفتند .اما
پاسـخ مناسـبي براي سـوالهاي پژوهش حاضـر در آنها يافت نﺸـد .لذا از دامنه پژوهش حاضـر خارج ﺷـدند.
بنابراين نمونهگيري هدفمند و از نوع مﻼك محور بوده اسـت و همانطور كه در ﺷـكل ﺷـماره ) (٢نﺸـان
Scopus
Web of Science

1
2
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٦

داده ﺷــده اســت در مرحله بعد با مرور ســريع چكيدههاي  ٩٢مقاله يافت ﺷــ ده ،مقالههاي غير مرتبط
حذف ﺷـدند و مقالههايي كه به طور كامل دسـترسـي به متن آنها ممكن بود مورد بررسـي قرار گرفتند تا
به منظور اطمينان از تطبيق مقالههاي يافت ﺷــده با پرســشهاي پژوهش متن مقاﻻت به دقت بررســي
ﺷـــوند ،در نهايت  ٢٢مقاله براي بررســـي نهايي باقي ماند .در مرحله ســـوم تحليل توصـــيﻔي و كتاب
ﺷـناسـانه اي از مقاﻻت نهايي ﺷـده صـورت گرفت .در اين پژوهش سـال انتﺸـار مقاله ،نام و اعتبار مجله و
نوع روش تحقيق مد نظر بود .در مرحله آخر محتواي مقالهها براي پاســخگويي به ســواﻻت پژوهش به
دقت بررســي و تحليل ﺷــدند كه اين مرحله معموﻻ به عنوان مرحله تحليل محتوا يا تحليل مضــمون١
ﺷـناخته مي ﺷـود .در پژوهش حاضـر ،مقاﻻت براي يافتن چيسـتي نقش و كاركردهاي ابزارهاي وب ٢.٠
در فرآيندهاي توسـعه منابع انسـاني در سـازمانها بررسـي ﺷـدند تا چنين كاركردهايي يافت ﺷـده و اينكه
در چه سـازمانهايي وجود داﺷـته اسـت .همچنين در نهايت بتوان به سـاختاري مﻔهومي در كاركردهاي
ابزارهاي وب  ٢.٠در توسـعه حرفهاي منابع انسـاني در سـازمانها دسـت يافت .جهت تعيين روايي و پايايي
دادههاي به دست آمده در پژوهش حاضر از نظر متخصصين و اساتيد مربوطه استﻔاده ﺷده است.
.٣يافتههاي پژوهش:

 .١-٣نتايج تحليل توصيفي
اصـطﻼح وب  ٢.٠اولين بار در سـال  ٢٠٠٥توسـط سـايت اوريلي ٢اسـتﻔاده ﺷـد .وب  ٢.٠مجموعهاي از
برنامهها و فناوريهاي ديجيتال اســت كه كاربران را قادر ميســازد با يكديگر تعامل و همكاري نمايند و
محتوا و اطﻼعات خود را به اﺷــتراك بگذارند .مهمترين اين برنامهها عبارتند از :بﻼگها ،٣پادكســتها،٤
فايلهاي صـوتي قابل دانلود ،محتواي مﺸـاركتي مانند ويكيها ،٥ﺷـبكههاي اجتماعي مانند فيس بوك،٦
اﺷــتراك گذاريهاي چند رســانهاي مانند فليكر و يوتيوب ،٧نﺸــانهگذاري اجتماعي ٨مانند دليﺸــس ٩و
دنياي مجازي ١٠مانند سـكند ﻻيفها .(١٢) ١١در ابتدا وب  ٢.٠در كاركردهاي آموزﺷـي در سـازمانهاي
آموزﺷـــي و كـاركردهـاي عمومي افراد مورد توجـه بود .امـا كﻢ كﻢ چنين ابزارهـايي در فرآينـدهـاي محيط

1

Thematic analysis
)O’Reilly (https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
3
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5
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6
Facebook
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Flickr & YouTube
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Social Tagging
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Virtual world
11
Second life
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٧

كار هﻢ مورد توجه قرار گرفتند و فرآيندهاي متعددي از منابع انسـاني را درگير كردند از جمله آموزش و
توسعه.
5
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طبق ﺷــكل ) (٣در بازه زماني  ٢٠١٠تا  ٢٠١٨مقاﻻتي كه در كاربرد ابزارهاي وب  ٢.٠در توســعه
حرفهاي كاركنان انجام ﺷـدند ،داراي افت و خيزهاي بودند مثﻼ در فاصـله زماني  ٢٠١١تا  ٢٠١٢ﺷـاهد
كاهش چﺸــمگيري در انتﺸــارات اين حوزه بوديﻢ .اما دوباره در فاصــله زماني  ٢٠١٢تا  ٢٠١٣رﺷــد
بيﺸــتري داﺷــته اســت كه تاكنون چنين رﺷــدي را ديگر به خود نديده اســت .ﺷــايد دليلش ورود
تكنولوژيهاي جديد بوده اسـت كه موجب برگﺸـت توجه پژوهﺸـگران به سـمت ابزارهاي وب  ٣.٠و وب
 ٤.٠ﺷده است .اما دوباره در فاصله زماني  ٢٠١٣تا  ٢٠١٥انتﺸارات در اين حوزه كاهش پيدا كرده است
و دوباره در فاصله زماني  ٢٠١٥تا  ٢٠١٧رﺷدي را ﺷاهد بوده است.
مقالهها بر اسـاس مجله نيز بررسـي ﺷـدند ،و وضـعيت توزيع پژوهشها در مجﻼت مختلف در جدول
) (١قابل مﺸـاهده اسـت .ﺷـاخص  Hو سـال انتﺸـار مقاله در مجله مورد نظر در جدول ﺷـماره ) (١آمده
اسـت .همچنان كه در جدول ﺷـماره ) (١و ﺷـكل ﺷـماره ) (٤ديده ميﺷـود ،اكثر مجﻼت جزء مجﻼت
معتبر و با ﺷاخص كيﻔي باﻻ در حوزه تكنولوژي و آموزش و توسعه هستند.

٨

١٣٩٨  زمستان،٢٣  ﺷماره، سال ﺷﺸﻢ،فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني
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تعداد مقاله از هر
مجله

 و سال انتﺸار مقاﻻتﺸانH فهرست مجله ها همراه با ﺷاخص
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ﺷكل  :٣توصيف مقالهها بر اساس روشﺷناسي .منبع) :يافتههاي نگارندگان(

در نهايت پژوهشها بر اسـاس نوع روشﺷـناسـي نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .همانطور كه
در نمودار ﺷـكل ) (٣نﺸـان داده ﺷـده اسـت ،عمده روشها به ترتيب مرور سـيسـتماتيك ،روش كيﻔي،
روش كمي ،روش تركيبي و روشهاي آزمايﺸـي هسـتند .بيﺸـترين تمركز در مرور سـيسـتماتيك و روش
كيﻔي است .به عنوان مثال پژوهشهاي ) (١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،٥ ،١٣به روش مرور سيستماتيك و بررسي
ادبيات در اين حوزه صـورت گرفتهاند ،كه مﻔاهيﻢ و سـاختارهاي متنوع و جديدي را در اين حوزه معرفي
كردنـد .همچنين اهميـت ابزارهـاي وب  ٢.٠و كـاركرد آنهـا از جنبـههـاي مختلف در فرآينـدهـاي توســـعـه
منابع انســـاني از جمله آموزش و يادگيري مورد توجه بودند .اما دومين روش پژوهﺸـــي كه در مقاﻻت
مذكور مورد توجه بوده اسـت؛ روشهاي كيﻔي اعﻢ از گراند تئوري ) ،(٢تحليل محتواي كيﻔي )(١٨ ،١٩
و مطالعه موردي كيﻔي و اكتﺸافي ) (٢٠ ،٢١هستند .اما روش مورد توجه بعدي روشهاي كمي است از
جمله روش كمي از نوع توصــيﻔي ) (٢٢ ،٢٣ ،٢٤و روش كمي از نوع همبســتگي ) (٢٥ميباﺷــند .در
نهايت دو روش پژوهش آميخته ) ٢٧و  (٢٦و روش آزمايﺸــي ) (٢٨دو روش پژوهﺸــي ديگر قابل توجه
پژوهشها در حوزه كاربردهاي ابزارهاي وب  ٢.٠در توسعه حرفهاي كاركنان بودند.
 .٢-٣نتايج تحليل محتوا

در پاسـخگويي به سـوال اول پژوهش كه نتايج و كاركردهاي ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توسـعه
منابع انسـاني مد نظر بوده اسـت ،چهار مقوله اصـلي در تحليل مضـمون از بخش نتايج و مباحث مقاﻻت
مطالعه ﺷده به دست آمده است كه عبارت بودند از :تغيير استراتژيهاي فرآيند يادگيري كاركنان،

تغيير اسـتراتژيهاي مديريت دانش منابع انسـاني ،تغيير اسـتراتژيهاي تعامﻼت و ارتباطات
منابع انسـاني و در نهايت تغيير چشـم انداز توسـعه منابع انسـاني در سـازمان كه در ادامه هر كدام
از مقوﻻت اصلي به دست آمده مورد بحث قرار گرفتند.
 .١-٢-٣تغيير استراتژيهاي فرآيند يادگيري كاركنان
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١٠

اهميـت پـداگوژيكي ابزارهـاي مبتني بر وب در فرآينـدهـاي يـاددهي – يـادگيري تجـارب خﻼقتر و
پوياتري را نﺸـان ميدهند .در واقع با اسـتﻔاده از ﺷـبكههاي اجتماعي به عنوان يكي از ابزارهاي وب ٢.٠
ميتوان يــاددهي و يــادگيـري را فراتر از محـيـط كﻼس درس تجربــه كرد .تنوعي را در روشهــا و
اس تراتژيهاي
اسـتراتژيهاي يادگيري و آموزش متناسـب با سـبك يادگيري فراگيران موجب ﺷـدهاند و ـ
يادگيري را دسـتخوش تغيير كردهاند؛ از جمله انعطاف در اسـتراتژي فرآيند يادگيري ،كاربر دوسـتي در
اســـتراتژيهاي يادگيري ،كنترل يادگيرنده در فرآيند يادگيري ،انگيزه و اســـتقﻼل يادگيرنده .به عﻼوه
كاربرد ابزارهاي وب  ٢.٠روش تدريس را متحول كرده اسـت .فراگيران اظهار داﺷـتند كه در حال حاضـر
مسـيرهاي غنيتر و جذابتري براي يادگيري از قبل وجود دارد و موجب ﺷـخصـيسـازي تجارب و لذت
بخﺸي برنامه درسي محيط كار ﺷده است ).(١٩ ،٢٤ ،١٥ ،١٦ ،١٧ ،٢٩ ،٢٢
نگرن د تـا وســـاطـت كننـد و ارتقـاء دهنـد
ﺷـــبكـههـاي اجتمـاعي بـا يـك ديـد آموزنـده بـه تكنولوژي مي ـ
آموزش مدرســان را همچنان كه يادگيري فعال را در يادگيرندگان ارتقاء ميدهند .ﺷــبكههاي اجتماعي
موجـب يـادگيري و همكـاري همزمـان ميﺷـــونـد .در حقيقـت تكنولوژي وب  ٢.٠بـه عنوان ابزاري در نظر
گرفته ميﺷـود كه ميتواند اين سـه كاركرد را براي توسـعه آموزش دهندگان در بر داﺷـته باﺷـد؛ در برنامه
درســـي كـه آموزش ميدهنـد ،در اســـتراتژيهـاي محلي كـه بـه كـار ميبرنـد و در زمينـههـاي فرهنگي،
اجتماعي و فيزيكي كه تدريس ميكنند .در حقيقت در انگيزه و چﺸـــﻢ انداز حرفهاي آموزش دهندگان
تكنولوژي وب  ٢.٠اينگونه تصـور ميﺷـود كه چه؟ چرا؟ و چگونه؟ ميتوانند بهترين محيط و تجربيات را
براي يـادگيرنـدگـان طراحي كننـد .بـه كـارگيري تكنولوژي وب  ٢.٠مـاهيـت وظـايف را براي كـاركنـان تغيير
ميدهد و در نهايت پويايي و ماهيتي تعاملي به فرآيندهاي توسـعهاي كاركنان در مسـير اسـتراتژيهاي
ياددهي – يادگيري ميبخﺸد ).(١٥
مطـابق پژوهش بـاهـاروچـا ) ،(٢٩ســـومورو و همكـاران ) (٣٠و چن و همكـاران ) (١٩فنـاوريهـاي وب
 ٢.٠مﺸــاركت را در بين فرآيندهاي يادگيري و ياددهي بيﺸــتر كردهاند .بر طبق يافتهها معلمان پيش
دبسـتاني به عنوان نيروي انسـاني و يادگيرنده در مسـير توسـعه حرفهاي نگرش مثبت خود را نسـبت به
اسـتﻔاده از فيس بوك براي يادگيري مﺸـاركتي نﺸـان دادند و پيﺸـنهاد ميكنند كه اگر از چنين فرصـتي
برخوردار باﺷـــند ،از فيس بوك براي فعاليتهاي مختلف يادگيري مﺸـــاركتي فراتر از ديوارهاي كﻼس
درس اســـتﻔاده ميكنند .به طور خاص ،آنها توافق قوي خود را نﺸـــان دادند كه فيس بوك ميتواند به
عنوان يـك پلـت فرم براي بحـث در مورد كـار گروهي و ابزار يـادگيري و مورد كـاربرد در فرآينـد آموزش
مطرح باﺷـد و چنين فناوري ميتواند در فرآيندهاي توسـعه حرفهاي معلمان كمك كننده باﺷـد و آنها را
در مســير پيﺸــرفت مداوم قرار دهد .همچنين با كمك ويكي ،معلمان به طراحي محتوا و آموزش علمي
قـابـل دركتر و پر جنـب و جوش پرداختنـد و بـا همكـاري راهبردهـاي خﻼقـانـهاي را براي آموزش ايجـاد
كردند .عﻼوه بر اين ،ويكي موجب يادگيري مﺸـاركتي و توسـعه حرفهاي معلمان ﺷـده اسـت .در نهايت
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ورود چنين فناوريهايي در فرآيندهاي كاري و آموزﺷــي ميتواند تنوعي را در يادگيري موجب ﺷــود از
جمله :يادگيري گروهي ،مﺸــاركتي ،هميارانه و غير همزمان و به هﻢ افزايي در جريان ياددهي-يادگيري
منجر ﺷود ).(٢٩ ،١٩ ،٢٦
يكي ديگر از كاركردهاي ابزارهاي وب  ٢.٠در اسـتراتژي ياددهي – يادگيري فرآيند توسـعه حرفهاي،
مقوله تســهيل فرآيند يادگيري اســت .در حقيقت طبق گﻔته امباتا ) (٢٢تركيبي از تحوﻻت در فناوري
وب و روند ســازندهگرايي ميتواند فرآيند يادگيري را تغيير دهد و ابزارهاي وب  ٢.٠به عنوان يك روش
جديد در آموزش و يادگيري مطرح ﺷــوند و مســير يادگيريهاي الكترونيكي و باز را تســهيل كنند .از
طرفي برخي يافتهها از جمله بريونيگ ) (٢١مطرح ميكنند كه يك ســـيســـتﻢ ويكي ميتواند از طريق
همكـاري مجـازي بـدون در نظر گرفتن همـاهنگي يـا همـاهنـگســـازي ،آموزش وـ يادگيري در محـل كـار را
تســهيل و مداوم كند .منظور از مداومت در يادگيري ،جريان يادگيري اســت كه در هر زمان و مكان در
حال رخ دادن باﺷـد و فرد فارغ از سـن و موقعيتش بتواند در جريان چنين يادگيري قرار گيرد و به طور
مســتمر در حال يادگيري باﺷــد .همچنين عﻼقه به يادگيري غيررســمي كه به كمك ابزارهاي وب ٢.٠
بروز ميكند ،مداومت در يادگيري را موجب ميﺷـوند ) .(٨اما يافتههاي بريونيگ ) (٢١و لين و همكاران
) (٢٤مقوله مداومت در يادگيري را در جريان توســعه حرفهاي منابع انســاني به عنوان بعد پداگوژيكي،
چنين نﺸـــان ميدهند ،كه ﺷـــبكههاي اجتماعي جديد ميتوانند يادگيري غيررســـمي مداومي را بين
همكاران با تنوع جغرافيايي ايجاد كنند .به آنها وقتي كه با مﺸــكﻼت كاري و يادگيري مواجه ميﺷــوند،
ياري رسـانند و در پرورش تواناييهاي يادگيري مسـتمر آنها مﻔيد باﺷـند و در نهايت به ايجاد ﺷـبكههاي
يادگيري و ﺷﻔافيت يادگيري منجر ﺷوند.
 .٢-٢-٣تغيير استراتژيهاي مديريت دانش منابع انساني
اســتﻔاده از ويكي به عنوان يكي از ابزارهاي وب  ،٢.٠اســتراتژيهاي مديريت دانش را در ســازمان
ارتقاء ميدهد .جريانات دانﺸـي در پروژههاي وظايف روزانه كاركنان ﺷـامل مسـتندسـازي ،جسـتجو ،تعامل
و تبـادل دانش ،اجتمـاعي ﺷـــدن و يـادگيري در حين عمـل را در ميـان گروههـاي پراكنـده و افراد ممكن
ميسـازد .در حقيقت به كمك ويكي ميتوان يك دانش ﺷـناخته ﺷـده را جسـتجو كرد و افراد با تخصـص
و دانش ضــمني را به طور مســتقيﻢ درك كرد .يكي ديگر از پيامدهاي اســتﻔاده از ويكي در فرآيندهاي
كاري ســازمان ﺷــﻔافيت در انجام وظايف بين كاركنان پراكنده اســت كه به مســتندســازي تجربيات در
تخصـص و كار منجر ﺷـده اسـت و ديد و ﺷـناخت را در تخصـص و حرفه افزايش ميدهد ).(٢٠ ،٢١ ،١٤
به عﻼوه كاربرد ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي دانﺸــي در ســازمان به اين صــورت اســت كه كاركنان
ميتوانند دانش را به زبان خودﺷان سازماندهي ،توصيف و به اﺷتراك بگذارند ) .(٢٧اﺷتراك گذاري كه
توانسـته اسـت تعامﻼت مبتني بر تجارب ،احسـاسـات ،فضـاي دلگرم كننده ،تﻔكر انتقادي و بازتابي را در
بين كاركنان افزايش دهد ).(١٨
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همه موارد ذكر ﺷـده در كاربرد ابزار وب  ٢.٠در جريانات دانﺸـي و حرفهاي سـازمان به يك مديريت
دانش تركيبي در سـيسـتﻢ منجر خواهد ﺷد .دانﺸي كه در تركيب اجتماعات گوناگون مجازي در سيستﻢ
به واسـطه كاربرد ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توسـعه حرفهاي كاركنان ﺷـكل گرفته اسـت .از طرفي
ابزارهـاي وب  ٢.٠در اين تركيبـات دانﺸـــي بـه عنوان يـك اســـتراتژي تغيير دهنـده فرآينـدهـاي مـديريـت
دانش در سـازمان مطرح هسـتند و مديريت دانش را در سـازمان گسـتردهتر خواهند كرد ) .(١٣بنابراين با
گســتردهتر ﺷــدن كاركرد تكنولوژيهاي نوظهور در ســازمان از جمله ابزارهاي وب  ٢.٠اســتراتژيهاي
دانﺸي و مديريت آنها نيز دستخوش تحول و تغيير ﺷده است.

 .٣-٢-٣تغيير استراتژيهاي تعامﻼت و ارتباطات منابع انساني
ﺷـبكههاي اجتماعي مجازي به عنوان يكي از ابزارهاي وب  ،٢.٠فرصـتهاي بيﺸـتري براي ارتباط و
همكـاري ايجـاد ميكننـد و زمينـه همكـاري را فراتر از محيط محلي گســـترش ميدهنـد .بـه طوري كـه از
طريق همكاريهاي مجازي بين المللي كاركنان بتوانند از دانش و تجربيات چندگانه در مســير توســعه
كـاري خود اســـتﻔـاده كننـد .تبـادل دانش جـانبي بين كـاركنـان در منـاطق جغرافيـايي مختلف ميتوانـن د
بسـياري از چالشهايي را كه كاركنان در طول روز با آن روبه رو ميﺷـوند ،حل كند ) .(٢١از طرفي يك
سـيسـتﻢ ويكي به عنوان نوع ديگري از ابزارهاي وب  ،٢.٠همكاري مجازي را ايجاد ميكند كه آموزش و
يادگيري در محل كار تسـهيل ﺷـود .در واقع ماهيت تعاملي ابزارهاي وب  ٢.٠از جمله ويكيها ميتوانند
ارتبـاط روزانه كاركنـان ،ﺷـــﻔافيت در كار و عملكرد را افزايش دهند ) .(١٦از جمله همكاريهاي مجازي
در بين كتابداران مطرح است ،اينكه در يك سيستﻢ كتابخانه كتابداران از طريق فرآيندهاي مجازي قادر
هسـتند تا با صـداي فردي و جمعي به اﺷـتراك گذاري ،برچسـب زدن و نﺸـانه گذاري محتوا بپردازند و
تعامﻼت و ارتباطاتﺸان را با مﺸتريان و همكاران سرعت بخﺸيده و توسعه دهند ).(٢٧
در حقيقـت ﺷـــركـتهـايي كـه خـدمـات حرفـهاي ارائـه ميدهنـد بيﺸـــترين اســـتﻔـاده را ميتواننـد از
ﺷـــبكـههاي اجتماعي در جريانات كاري ،ارتباطات بين المللي و داخلي خود ،و همكاريهاي گســـترده
داﺷــته باﺷــند ) .(٢١حضــور فناوريهاي وب  ٢.٠ســطح باﻻتري از ارتباطات باز را موجب ميﺷــوند .به
گونهاي محيطهاي تعاملي را ايجاد ميكنند كه فرآيند اجتماعي ﺷـدن را تسـهيل كرده و ارتباطات را در
فضــاهاي ﺷــبكهاي اجتماعي فراتر از محيطهاي فقط اجتماعي موجب ميﺷــوند .همين امر ﺷــبكههاي
ارتباطي و تعاملي گسـتردهاي را در آموزش عالي ممكن ميكند .به نحوي كه كاركنان از طريق ابزارهاي
وب  ٢.٠ﺷـبكههاي يادگيري غير رسـمي ايجاد كنند و به كمك آنها تجارب ،مﺸكﻼت ،نيازهاي توسعهاي
و راه حلهاي خود را با همكارانﺸـان و همچنين با كاركنان در سـازمانهاي ديگر به اﺷـتراك بگذارند .در
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واقع از طريق ابزارهاي وب  ٢.٠كاركنان در سـازمان ميتوانند نسـبت به ﺷـبكههاي يادگيري غير رسـمي
آگاه ﺷده و يك ﺷبكه پويايي را در ارتباطات سازماني موجب ﺷوند ).(١٣ ،١٨ ،٢٦ ،٢٨
 .٤-٢-٣تغيير چشم انداز توسعه منابع انساني در سازمان
كاربرد ابزارهاي وب  ٢.٠در آموزش عالي و مداوم تغيير چﺸـﻢ انداز توسـعه كاركنان را در پي داﺷـته
اســت ،اينكه ورود تكنولوژي در فرآيندهاي منابع انســاني و توســعه حرفهاي كاركنان ﺷــايســتگيهاي
جـديـدي را براي كـاركنـان تعريف كرده اســـت ) .(٣١در حقيقـت كتـابـداران توانمنـد آكـادميـك بـايـد از
ابزارهاي وب  ٢.٠اسـتﻔاده كنند تا قدرت ادراكي خود را در معرفت ﺷـناختي ،توصـيف ،اسـتخراج كردن و
ارتباط دانﺸــي تقويت كنند و نتايج عملكردي بهتري در خدمات الكترونيكي ارائه دهند ) .(٢٧همچنين
ورود ﺷـبكههاي اجتماعي آنﻼين در محيط كار معلمان و اسـاتيد نقشهاي جديدي را براي آنها به وجود
آورده اســت كه به آنها اجازه ميدهد نگرشها و رفتارهاي جديدي را در خود و محيط كارﺷــان توســعه
دهند ) .(٢٠انگيزه و چﺸــﻢ انداز حرفهاي معلمان و اســاتيد در كاربرد تكنولوژي وب  ٢.٠اينگونه تصــور
ميﺷــود كه چه؟ چرا؟ و چگونه؟ ميتوانند بهترين محيط و تجربيات را براي يادگيرندگان طراحي كنند
كه در نهايت به پويايي و ماهيتي تعاملي در فرآيندهاي توسعهاي خودﺷان منجر ﺷوند ) ١٥و .(١٩
از طرفي سـازمانها از جمله دانﺸـگاهها بايد كاركنان خودش را نسـبت به پذيرش ابزارهاي وب ٢.٠
به عنوان يك روش جديد در آموزش و يادگيري حســاس ســازد ) .(٢٢به نحوي كه تغيير چﺸــﻢ انداز
همكاريها و يادگيريها دسـترسـي به تخصـص مربوطه را در سـيسـتﻢ گسـترش دهد و باعث ايجاد حس
بهتر عضـويت در سـازمان براي كاركنان ﺷـود .در واقع روابط ايجاد ﺷـده در اسـتﻔاده از ابزارهاي وب ٢.٠
در ســازمان بر اعتماد و مﺸــاركت كاركنان در ســيســتﻢ تاثيرگذار اســت و عمﻼ يك تﻼش آگاهانه براي
ايجاد سرمايه اجتماعي داخلي در سازمان است ) .(٢١سرمايه اجتماعي كه از طريق قابليتهاي ابزارهاي
وب  ٢.٠ميتوان به ويژگيهاي روانﺸــناختي آنها راحتتر دســت يافت ،از جمله ادراك آنها در رفتارها،
نقشها و عملكردﺷــان در اجتماعات و ﺷــبكههاي تعامليﺷــان ) .(٣٢بنابراين با ورود فناوري در محيط
كـار ويژگيهـايي براي كـاركنـان نيـاز اســـت از جملـه :خود كـارآمـدي فردي ،خود تنظيمي ،ﺷـــبكـههـاي
يادگيري ﺷــخصــي ) (٥كه همه موارد مذكور منجر ارائه خدمات حرفهايتر و نوآوريهاي جديد ) ٢١و
 (٣٢در مسير چﺸﻢ انداز توسعه حرفهاي كاركنان در آموزش عالي و مداوم ميگردد.
 .٥-٢-٣سهم سازمانها در كاربرد ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توسعه منابع انساني

در بررسـي پژوهشهاي انجام ﺷـده ،نوع سـازمان و كاركناني كه ابزارهاي وب  ٢.٠را در فرآيند توسـعه
حرفهاي به كار بردند ،نيز مورد توجه پژوهش حاضـر بودهاند .همانطور كه در ﺷكل ﺷماره ) (٤نﺸان داده
ﺷــده اســت ،ســازمانهاي خدماتي همچون كتابخانهها ،ســيســتﻢهاي آموزﺷــي ،بيمارســتانها از جمله
سـازمانهايي بودند كه از ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توسـعه حرفهاي كاركنانﺷـان اسـتﻔاده كردند.
فناوريهاي وب  ٢.٠كاركردهاي خاصــي را براي كتابداران در حيطه دانﺸــگاه و خارج از آن داﺷــتند .از

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني ،سال ﺷﺸﻢ ،ﺷماره  ،٢٣زمستان ١٣٩٨

١٤

جمله ابزار همكاري ،اﺷــتراكگذاري دانش ،بازيابي ســريع اطﻼعات ،منبع اطﻼعاتي و دانﺸــي ،كنترل
كتابﺸـناسـي و از همه مهمتر توانمندسـازي كتابداران دانﺸـگاهي اسـت ) .(٢٧همچنين كاربرد ابزارهاي
وب  ٢.٠و به طور خاص ويكيـها و رســـانههاي اجتمـاعي مجـازي در محيط كاري آموزش )مدرســـان و
معلمان( مورد بررسـي قرار گرفته اسـت .اينكه يادگيري مسـتمر و مداوم پيامد كاربرد چنين ابزارهاي در
محيط كاري آموزش است ) .(٢٦به عﻼوه كار گروهي ،مديريت دانش نوين ،مديريتي جديد در ارتباطات
و قابليتهاي جديد در دســترســي به محيط يادگيري از جمله پيامدهاي كاربرد رســانههاي اجتماعي
مجازي در محيط كاري معلمان اســت كه نقشهاي جديدي را براي توســعه حرفهاي مدرســان مطرح
كرده است ).(٢٠

ﺷكل  :٤استﻔاده كنندگان ابزارهاي وب  ٢.٠در توسعه حرفهاي
)منبع :بررسي و تحليل نگارندگان(

ـاركرده اي ديگر ابزارهـاي وب  ٢.٠در توســـعـه حرفـه اي آموزش دهنـدگـان امكـان تعـامـل
ـ
از جملـه ك
همزمان و غير همزمان و اﺷـتراك دانش در بين كاربران اسـت ) .(٢٢در حقيقت اسـتﻔاده از ﺷـبكههاي
اجتمـاعي مجـازي در محيط كـار نوعي يـادگيري غير رســـمي و هﻢ افزايي را رواج ميدهـد .بنـابراين
ﺷــبكههاي اجتماعي آنﻼين بايد در جهت پيﺸــرفت حرفهاي دانﺸــگاهيان مورد توجه قرار گيرند .زيرا
چنين محيطهـاي آنﻼيني بـه ايجـاد محيطهـاي كـاري غني از يـادگيري و توســـعـه كمـك خواهنـد كرد.
فرهنگهاي مﺸـاركتي و مهارتهاي اجتماعي و ديجيتال در محيط كاري اﺷاعه پيدا كرده و مسير حركت
به سـمت پذيرش و كاربرد فناوريهاي نوين را ايجاد ميكنند ) .(٥اما كاركرد ديگر ابزارهاي وب  ٢.٠در
توسـعه نيروي انسـاني در بيمارسـتانها مطرح ﺷـده اسـت .از جمله پروفسـور پك (٢٣) ١كاربرد ﺷـبكههاي
اجتماعي آنﻼين را در آموزش پرسـتاران دانﺸـگاه تگزاس مورد بررسـي قرار دادند .در واقع پروفسـور پك
رســانههاي اجتماعي مجازي را به عنوان يك ابزار آموزﺷــي در توســعه حرفهاي پرســتاران ديدند .اينكه
رســانههاي اجتماعي مجازي تنها جهت محدوديتهاي زماني در كار اســتﻔاده نﺸــوند بلكه به صــورت
Peck

١

١٥
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هدفمند و براي رســيدن به يك نتيجه خاص مورد اســتﻔاده قرار گيرند .در حقيقت انجمن پرســتاران
آمريكا ١يك منبع سـودمند در كاربرد رسـانههاي اجتماعي مجازي در فرآيند يادگيري و توسـعه حرفهاي
براي پرســتاران ارائه داده اســت .اين منبع ﺷــامل يك كارت راهنما در اســتﻔاده از ﺷــبكههاي اجتماعي
مجـازي براي پرســـتـاران ،يـك وبينـار آموزش مـداوم در رســـانـههـاي اجتمـاعي آنﻼين و دادن آگـاهي بـه
پرسـتاران در مورد منافع و خطرات اسـتﻔاده از ﺷـبكههاي اجتماعي ،يك پوسـتر براي نصـب و اجراي آن
در كﻼس و در نهايت بحث در مورد اصول ﺷبكههاي اجتماعي انﻼين براي پرستاران است ).(٣٢
در نتيجـه پژوهشهـاي بررســـي ﺷـــده ،كـاربرد رســـانـههـاي اجتمـاعي مجـازي را در فرآينـد آموزش
پرســتاري با ظرفيت فوق العادهاي در خﻼقيت ،نوآوري و تحول در آموزش و توســعه حرفهاي پرســتاران
نﺸــان ميدهند .به عﻼوه اســتﻔاده از رســانههاي اجتماعي مجازي در محيط يادگيري پرســتاران موجب
همكاري و فضـاي مﺸـاركتي بيﺸـتر ،امكان بيان احسـاسـات ،تجربيات و انتظارات و ايجاد تﻔكر انتقادي
ميگردد ) ٣٢و  .(١٨در نهـايـت كـاربرد ابزارهـاي وب  ٢.٠در ســـازمـانهـاي ديگر از جملـه ﺷـــركـتهـاي
هواپيمايي در بررسـي پژوهشهاي انجام ﺷـده مورد توجه بوده اسـت .اينكه ابزارهاي وب  ٢.٠به فرآيند
يادگيري مداوم و مسـتمر در محيط كار منجر ﺷـده و يادگيري و توسـعه حرفهاي غير رسـمي را به دنبال
دارن د .در واقع كنترل ﺷـــغـل و حمـايـت اجتمـاعي و يـادگيري خود تنظيﻢ بـه عنوان پيـامـدهـاي كـاربرد
ـ
ابزارهاي وب  ٢.٠در محيط كاري مطرح بوده است ).(٢٤
امـا بـه عنوان نتيجـه نهـايي از بررســـي ـك اركرد ابزارهـاي وب  ٢.٠در توســـعـه حرفـهاي كـاركنـان در
سـازمانهاي مختلف ميتوان به اين ﺷـكاف پژوهﺸـي و عملكردي در حوزه توسـعه منابع انسـاني توجه
كرد .اينكه اكثر سـازمانهاي اسـتﻔاده كننده از ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توسـعه حرفهاي كاركنان
خود در طبقـه ســـازمـانهـاي خـدمـاتي قرار ميگيرنـد و هر كـدام بـه گونـهاي خـاص بـه ارائـه خـدمـت بـه
مﺸـتريان خود مﺸـغول هسـتند .بنابراين سـازمانهاي توليدي و صـنعتي در اسـتﻔاده از ابزارهاي وب ٢.٠
در فرآيندهاي توسـعه منابع انسـاني خود نقش كﻢ رنگتري را در پژوهشهاي انجام ﺷـده مورد بررسـي
پژوهش حاضـر داﺷـتند .همين امر ضـرورت توجه پژوهشگران و كارﺷـناسـان توسـعه منابع انسـاني را
ميطلبد تا كاركرد تكنولوژيهاي به روز از جمله ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توســعه منابع انســاني
سازمانهاي توليدي و صنعتي را مورد كاوش قرار دهند.
 .٦-٢-٣سـاختار مفهومي نتايج و كاركردهاي ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توسـعه حرفهاي
كاركنان
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١٦

كاربرد ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توسـعه حرفهاي كاركنان در سـازمانها از جمله آموزش عالي
و مداوم توانســته اســت تحوﻻت و تغييرات مداومي را در پي داﺷــته باﺷــد .پژوهش حاضــر با بررســي
پژوهشهاي متعدد و تمركز بر ﺷــناســايي نتايج و كاركردهاي ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توســعه
حرفهاي كاركنان توانسـته اسـت به  ٤كاركرد اصـلي و مهﻢ دسـت يابد كه طبق ﺷـكل ﺷـماره ) (٥در يك
مدل مﻔهومي مطرح ﺷـــدهاند .چهار كاركرد اصـــلي ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توســـعه حرفهاي
كاركنان در آموزش عالي و مداوم عبارتند از :تغيير اسـتراتژيهاي فرآيند يادگيري كاركنان در سـازمان،
تغيير اسـتراتژيهاي مديريت دانش منابع انسـاني ،تغيير اسـتراتژيهاي تعامﻼت و ارتباطات منابع انسـاني
و در نهايت تغيير چﺸﻢ انداز توسعه منابع انساني در سازمان.

ﺷكل  .٥ساختار مﻔهومي تحقيق )منبع :بررسي و تحليل مضمون نگارندگان(

همانطور كه در ﺷكل ﺷماره ) (٥نﺸان داده ﺷده است اولين كاركرد ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي
توسـعه منابع انسـاني تغيير اسـتراتژيهاي فرآيند يادگيري كاركنان در سـازمانها از جمله آموزش عالي و
مداوم اســت .در حقيقت جريان يادگيري به واســطه تكنولوژي وب  ٢.٠متنوع و آســانتر ﺷــده اســت.
يادگيري فارغ از زمان و مكان و به ﺷــكلهاي مختلف يادگيري گروهي ،هميارانه و مﺸــاركتي براي هر

١٧
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يك از فراگيران در محيط كار و فرآيندهاي توســعه حرفهاي كاركنان ممكن ﺷــده اســت )،٢٦ ،٢٩ ،٢٢
 .(٢١ ،١٩بـه نحوي ـك ه اين تنوع و ســـهولـت در يـادگيري كـاركنـان بـه هﻢ افزايي ،مـداومـت و پويـايي در
جريانات يادگيري منجر ﺷــده اســت .از طرفي مﺸــاركت در يادگيري به ﺷــﻔافيت و نوآوري فرآيندهاي
يادگيري كمك خواهد كرد ) .(٢١ ،٢٤اما دومين كاركرد ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توســعه منابع
انسـاني تغيير اسـتراتژي هاي مديريت دانش منابع انسـاني اسـت .در واقع قابليت تعاملي ،اجتماعي و همه
جايي تكنولوژي وب  ٢.٠موجب ﺷـده اسـت كه جسـتجو و تعامل همزمان دانش ،اﺷـتراك دانش در بين
گروههاي پراكنده و اسـتﻔاده از دانش و تجربيات چند گانه در فرآيندهاي دانﺸـي سـازمان ممكن گردد.
مﺸاركت و تعامل مجازي به واسطه ابزارهاي وب  ٢.٠نوآوري و ﺷﻔافيت را در دانش موجود در بر داﺷته
اسـت به نحوي كه دانش تركيبي به وجود آمده در جريان تعامﻼت را بتوان مسـتند كرد )،٢١ ،٢٧ ،١٤
.(١١ ،٢٠ ،١٨
ســـومين كـاركرد ابزارهـاي وب  ٢.٠در توســـعـه حرفـهاي كـاركنـان تغيير اســـتراتژيهـاي تعـامﻼت و
ارتباطات منابع انسـاني اسـت .سـرعت و سـهولت در برقراري تعامﻼت ،ﺷـبكههاي همكاري مجازي و بين
المللي را براي كـاركنـان ايجـاد كرده اســـت كـه بـا ايجـاد حس اعتمـاد در تعـامﻼت موجـب ﺷـــكـلگيري
ﺷــبكههاي مجازي حامي توســعه كاركنان ﺷــدهاند .در واقع برقراري چنين تعامﻼت گســتردهاي نياز به
توانمندسـازي كاركنان در حوزه تكنولوژي را آﺷـكارتر كرده اسـت ) .(١١ ،٢٦ ،١٨ ،٢٨ ،٢١ ،٢٧ ،١٦در
نهايت چهارمين و آخرين كاركرد ابزارهاي وب  ٢.٠در توسـعه حرفهاي كاركنان تغيير چﺸـﻢ انداز توسـعه
منابع انســاني در ســازمانها از جمله آموزش عالي و مداوم اســت .وجود ابزارهاي مبتني بر تكنولوژي از
جمله ابزارهاي وب  ٢.٠در فرايندهاي توســعه كاركنان موجب نوآوريهاي جديدي در مســير توســعه
كـاركنـان ﺷـــده اســـت كـه چنين نوآوريهـايي ،ﺷـــايســـتگيهـاي جـديـدي را براي كـاركنـان ميطلبـد.
ﺷـايسـتگيهاي جديد موجب ارائه خدمات حرفهايتر توسـط كاركنان ﺷـدهاند .از طرفي از طريق ابزارهاي
وب  ٢.٠ميتوان به ويژگيهاي روانﺸـناختي كاركنان راحتر دسـت يافت از جمله ادراك كاركنان ،نقشها
و عملكردﺷـان در اجتماعات و ﺷـبكههاي تعامليﺷـان كه تﻼﺷـي آگاهانه در ايجاد سـرمايه داخلي براي
ســـازمان خواهد بود .همچنين كاربرد ابزارهاي وب  ٢.٠در توســـعه كاركنان موجب انعطاف فرآيندهاي
توســعه ،خود مﺸــاركتي كاركنان و ايجاد اضــطرار در توجه به فناوريهاي به روز در فرآيندهاي توســعه
منابع انساني ﺷده است ).(٣٢ ،٣١ ،٢٠ ،٥ ،٢٧ ،٢١ ،١٩ ،١٥ ،٢٢
 .۴بحث و نتيجهگيري:
برنامههاي وب  ٢.٠بر خﻼف برنامههاي وب  ١.٠كاربران را قادر ميسـازند تا محتواي خود را ايجاد و
از طريق ﺷــبكههاي اجتماعي به ﺷــيوهاي پويا و لحظهاي به اﺷــتراك بگذارند و از جهت مﺸــغوليت
اجتماعي ،تعامﻼت و ﺷـبكهسـازي با يكديگر نسـبت به محيطهاي سـنتي برتر هسـتند ) .(٣٣اما فراتر از
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محيط ســـنتي و يادگيري ،فناوريهاي وب  ٢.٠بســـياري از فرآيندهاي سـ ـ ازماني از جمله فرآيندهاي
توسـعه حرفه اي كاركنان را در بر گرفتند و كاركردهايي را در توسـعه كاركنان داﺷـتند .پژوهش حاضـر با
جســتجو و بررســي ادبيات كاركرد ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توســعه حرفهاي كاركنان به روش
نظاممند و با تكنيك تحليل محتوا )تحليل مضـمون( سـعي كرده اسـت چنين كاركردهايي را ﺷـناسـايي
كنـد .بـه همين منظور بـه تحليـل عميق  ٢٢مقـالـه علمي – پژوهﺸـــي بين ســـالهـاي  ٢٠١٠تـا ٢٠١٨
پرداخته است.
در بخش اول پژوهش يك تحليل توصـيﻔي از مقاﻻت ارائه ﺷـده اسـت ،مبني بر اينكه نﺸـر پژوهشها
در كاركرد ابزارهاي وب  ٢.٠دو موج رﺷــدي را در ســالهاي  ٢٠١٢تا  ٢٠١٣و  ٢٠١٥تا  ٢٠١٦ﺷــاهد
بوده اســت .به عﻼوه ،ســهﻢ دو ژورنال  Computers in Human Behaviorو Internet and
 Higher Educationدر انتﺸــار اين پژوهشها بيﺸــتر بوده اســت .نكته قابل توجه ديگر در تحليل
توصـيﻔي مقاﻻت عمده روشهاي پژوهﺸـي بوده اسـت كه به كار بردند .دو روش مرور سـيسـتماتيك و
كيﻔي بيﺸـترين كاربرد را در پژوهشهاي مورد توجه داﺷـتند .اما در بخش تحليل محتواي مقاﻻت چهار
كاركرد اصـلي و عمده ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توسـعه حرفهاي كاركنان در آموزش عالي و مداوم
ﺷـــناســـايي ﺷـــده اســـت كه عبارت بودند از :تغيير اســـتراتژيهاي فرآيند يادگيري كاركنان ،تغيير
اسـتراتژيهاي مديريت دانش منابع انسـاني ،تغيير اسـتراتژيهاي تعامﻼت و ارتباطات منابع انسـاني و در
نهايت تغيير چﺸﻢ انداز توسعه منابع انساني در سازمان.
در حقيقت ،تكنولوژي وب  ٢.٠به واســطه قابليتهاي اﺷــتراك گذاري ،وجود اجتماعات گســترده،
انعطاف زماني و مكاني و ســـهولت در اســـتﻔاده؛ تغييراتي را در فرآيندهاي يادگيري و آموزش كاركنان
موجب ﺷــده اســت .تغييراتي چون مداومت ،نوآوري ،پويايي ،هﻢافزايي ،ســهولت ،تنوع و ﺷــﻔافيت در
فرآينـدهـاي يـادگيري كـاركنـان ) .(٢٤ ،٢٦ ،٢١ ،١٩ ،٢٢ ،٢٩از طرفي چنين قـابليـتهـايي از ابزارهـاي وب
 ٢.٠نه تنها فرآيند يادگيري كاركنان دسـتخوش تغيير كرده اسـت ،بلكه اسـتراتژيهاي مديريت دانش و
تعامﻼت و ارتباطات كاركنان را متحول كرده است .استراتژيهاي دانﺸي چون جستجو و تعامل همزمان،
مسـتند سـازي و اﺷـتراك دانش ،اجتماعي ﺷـدن دانش ،ظهور ديدگاههاي نوآورانه و ﺷـﻔافيت در دانش
موجود و در نهايت بهره بردن سـازمان و كاركنان از دانش و تجارب چندگانه را موجب ﺷـده اسـت )،١٤
 .(١١ ،٢٠ ،١٨ ،٢١ ،٢٧همچنين بـا ايجـاد ﺷـــبكـههـاي همكـاري مجـازي و بين المللي حـامي توســـعـه
كاركنان ،سـرعت و سـهولت در تعامﻼت ،ايجاد اعتماد در تعامﻼت و توانمندسـازي مجازي كاركنان )،١١
 (١٦ ،٢٧ ،٢١ ،٢٨ ،٢٦ ،١٨تغيير اســـتراتژيهـاي تعـامﻼت و ارتبـاطـات كـاركنـان را در فرآينـدهـاي
توسعهايﺷان در بر داﺷته است.
در نهايت كاربرد ابزارهاي وب  ٢.٠در توسـعه حرفهاي كاركنان با ايجاد ﺷـايسـتگيهاي جديد ،بروز
ادراكات نوآورانه ،ايجاد توجه ضـــروري به تكنولوژي ،ارائه خدمات حرفهايتر ،ايجاد ســـرمايه اجتماعي،
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آگاهي روانﺸـناختي نسـبت به عملكرد كاركنان ،خود مﺸـاركتي كاركنان ،انعطاف و مديريت مﺸـاركتي در
فرآيندهاي توسعه كاركنان يك تغيير چﺸمگير و فناورانهاي را در استراتژيهاي چﺸﻢ انداز توسعه منابع
انسـاني در سـازمانها اعﻢ از آموزش عالي و مداوم موجب ﺷـده اسـت )،٣١ ،٢٠ ،٥ ،٢٧ ،٢١ ،١٩ ،١٥ ،٢٢
 .(٣٢اما در فاصــله زماني  ٢٠١٠تا  ٢٠١٨و با توجه به پژوهشهاي منتﺸــر و بررســي ﺷــده در مطالعه
حاضــر ســازمانهاي خدماتي چون كتابخانهها ،ســيســتﻢهاي آموزﺷــي ،پزﺷــكي و بهداﺷــت به كاركرد
ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توســعه حرفهاي كاركنانﺸــان متمركزتر بودند .در واقع كاركناني چون
كتابداران ،آموزش دهندگان و پرسـتاران در زمره كاركناني بودند كه در سـازمانهايﺸـان به واسـطه كاربرد
ابزارهاي وب  ٢.٠در مســير توســعه حرفهاي قرار گرفتند .در نهايت با توجه به چهار كاركرد اصــلي به
دسـت آمده از نتايج تحليل محتواي پژوهشهاي بررسـي ﺷـده ،سـاختار مﻔهومي طبق ﺷـكل ﺷـماره )(٥
در كاربرد ابزارهاي وب  ٢.٠در توســـعه حرفهاي كاركنان در آموزش عالي و مداوم مطرح و بحث ﺷـــده
است.
در حقيقت طبق سـاختار مﻔهومي اسـتخراج ﺷـده در پژهش حاضـر ميتوان چنين اسـتنتاج كرد كه
ابزارهـاي وب  ٢.٠بـا تغيير اســـتراتژيهـاي يـادگيري ،مـديريـت دانش و تعـامﻼت و ارتبـاطـات كـاركنـان در
سـازمان ها از جمله آموزش عالي و مداوم موجب يك تحول قابل توجه در چﺸـﻢ انداز فرآيندهاي توسـعه
منابع انسـاني بودهاند .تحولي كه ميتواند بسـياري از كارﺷـناسـان و متخصـصـين توسـعه منابع انسـاني را در
طراحي و برنامهريزي فرآيندهاي توسـعه منابع انسـاني سـازمان خود تلنگر زند .اينكه در دنياي تكنولوژي
محور امروزه كه بسـياري از جنبههاي زندگي و كاري با تكنولوژي عجين ﺷـده اسـت ،منابع انسـاني نيز
دسـتخوش اين تغيير ﺷـدهاند و ﺷـايسـتگيهاي جديدي را در محيط كاري نويد ميدهند .ﺷـايسـتگيهايي
كه ميتوانند تلﻔيق دانش ،مهارت و نگرش فناورانه كاركنان در سـازمانها باﺷـند .چنين ﺷـايسـتگيهايي
ميتوانند در بسـترهاي مناسـب و منعطف ،نوآوريهاي بسـياري را به همراه داﺷـته باﺷـند .نوآوريهايي كه
بتوانند به ارائه خدمات حرفهايتر كاركنان منجر ﺷوند و سازمان را در مسير توسعه مداوم و به روز پيش
ببرند .در حقيقت انعطاف و تناســب بســتر توســعه منابع انســاني در ســازمانها ميتواند نحوه يادگيري،
تعامل و ارتباط داﺷــتن كاركنان را متحول كند و موجبات ايجاد نســل دانﺸــي مبتني بر فناوري را در
سـازمان موجب ﺷـود كه در نهايت يك سـرمايه اجتماعي را براي سـيسـتﻢها رقﻢ زنند .سـرمايه اجتماعي
كه بتوان به واسـطه فناوري به ويژگيهاي روان ﺷـناختي آنها به راحتي دسـترسـي يافت .فرآيند مديريت
سـازمان را با آنها به اﺷـتراك گذاﺷـت و كل سـيسـتﻢ را با تﻔكرات جمعي در مسـير توسـعه پيش برد .همه
موارد مطرح ﺷـــده در اين بخش ميتواننـد نويـد يـك نكتـه بـاﺷـــنـد ،اينكـه ايجـاد اضـــطرار و توجـه بـه
تكنولوژيهاي جديد در فرآينـدهاي توســـعـه منـابع انســـاني ســـازمانها از جملـه آموزش عالي و مداوم
ضرورتي انكارناپذير است.
 .۵پيشنهادات كاربردي:
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بنابراين با توجه به مزيتها و كاركردهاي خاص اسـتخراج ﺷـده ابزارهاي وب  ٢.٠در فرآيندهاي توسـعه
حرفهاي كاركنان در پژوهش حاضــر چنين پيﺸــنهاد ميﺷــود كه چرايي تمركز پژوهشها بر بهبود و
توسـعه عملكرد منابع انسـاني در آموزش عالي و مداوم با اسـتﻔاده از فناوريهاي وب  ،٢.٠تبيين ﺷـود.
تجارب و ديدگاههاي فعاﻻن و پژوهﺸـگران حوزه توسـعه منابع انسـاني از فناوريهاي وب  ٢.٠اسـتخراج و
تﻔسـير ﺷـوند؛ همچنين دﻻيل بيتوجهي متخصـصـين و كارﺷـناسـان توسـعه منابع انسـاني به فناوريهاي
وب  ٢.٠در فرآيندهاي توسـعه منابع انسـاني بررسـي ﺷـده و راه حلهاي فناورانه ارائه گردند .همچنين از
آنجـايي كـه فيراك و همكـاران ) (٢٥در پژوهش خود نﺸـــان دادنـد كـه كـاركنـان از ابزارهـاي وب ٢.٠
هدفمند اسـتﻔاده نميكنند بلكه جهت فرآيندهاي روزانه و سـرگرمي ابزارهاي وب  ٢.٠را به كار ميبرند.
همين امر كارﺷناسان توسعه منابع انساني را به سمت كاربرد هدفمندانه تكنولوژي در فرآيندهاي توسعه
منابع انســاني ســوق دهد .لذا ،پژوهﺸــگران مطالعه حاضــر چنين توصــيه مينمايند كه ضــمن تعامل
پژوهﺸـگران با متخصـصـين و كارﺷـناسـان توسـعه منابع انسـاني در آموزش عالي و مداوم يا حتي مطرح
ﺷـدن كارﺷـناسـان توسـعه منابع انسـاني به عنوان پژوهﺸـگر ،از مسـائل و چالشهاي فرآيندهاي توسـعه
منابع انسـاني اطﻼع يابند و در جهت تحقق منابع انسـاني  ٣.٠ ،٢.٠و حتي  ٤.٠از طريق فناوريهاي وب
 ٣.٠ ،٢.٠و  ٤.٠گـام بردارنـد و از اين تحوﻻت بـه نﻔع ارتقـاي عملكرد منـابع انســـاني و نوآوري در آنهـا
استﻔاده كنند.
تشـكر و قدرداني :پژوهش حاضــر برگرفته از رســاله دكتري و طرح پژوهشــي به حمايت مالي معاونت علم و
فناوري رياست جمهوري )صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور( است.
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ارائه الگوي بكارگيري رسانههاي اجتماعي در آموزش كاركنان بر مبناي
نظريه داده بنياد )مورد مطالعه :صنعت بانكداري(

١

علي نقره

٢

٣

حسن بودﻻئي *
عباس نرگسيان
)تاريخ دريافت١٣٩٨/١٢/٢٣ :؛ تاريخ پذيرش(١٣٩٩/٠٣/٢٩ :

ﭼكيده
امروزه آموزش ﺑـﻪ عنوان يكي از مهﻢترين عواملي كـﻪ موﺟـﺐ افزايش اثرﺑخﺸـــي و كـارايي كـاركنـان
ميﺷـود ،ﺷـناﺧتﻪ ﺷـده اسـت .از آنجايي كﻪ در سـالهاي اﺧير ،رسـانﻪهاي اﺟتماعي كارﺑرد فزايندهاي در
آموزش كاركنان داﺷـتﻪ اسـت ،هدف اين پژوهش ﺷـناسـايي ديدگاهها و ادراكات مديران و كارﺷـناسـان
آموزش از ارزش رسـانﻪهاي اﺟتماعي در محيطهاي يادگيري سـازماني و ارائﻪ الگوي ﺑكارگيري رسـانﻪهاي
اﺟتماعي در آموزش كاركنان ميﺑاﺷــد .ﺑر اين اســاس در چارچوب روش كيفي و ﺑكارگيري راهبرد نظريﻪ
داده ﺑنياد ،اقدام ﺑﻪ ﺑررسـي و ﺟمعآوري دادههاي پژوهش از طريق مصـاحبﻪهاي نيمﻪ سـاﺧتاريافتﻪ ﺑا ١٥
نفر از مديران و كارﺷـناسـان آموزش ﺑانكهاي ﺷـهر تهران ﺷـد كﻪ ﺑا روش نمونﻪگيري قضـاوتي انتخاب
ﺷـدند .تحليل دادهها در سـﻪ مرحلﻪ كدگذاري ﺑاز ،كدگذاري محوري و كدگذاري انتخاﺑي انجام گرفت و ﺑر
اسـاس آن الگوي كيفي پژوهش طراحي ﺷـد .نتايج پژوهش حاضـر ،نﺸـان دهندهي اسـتخراج ﺑالﻎ ﺑر ١١٧
كد اوليﻪ از مصــاحبﻪها و  ٧٨مفهوم و ١٨مﻘولﻪ اســت كﻪ در قالﺐ الگوي پارادايمي ﺷــامل مﻘولﻪ محوري
)يادگيري تعاملي فناورانﻪ( ،ﺷــرايط علّي )حمايت مديريت ارﺷــد ،مديريت تغيير ،مديريت مناﺑع انســاني
مبتني ﺑر ﺷـايسـتگي ،مخاطﺐ محوري( ،ﺷـرايط زمينﻪاي )فرهنگ سـازماني مﺸـاركتي ،چاﺑكي سـازماني،
ﺧط مﺸـيهاي سـازماني ،زيرسـاﺧتهاي فناورانﻪ( ،ﺷـرايط مداﺧلﻪگر )زيرسـاﺧتهاي فناورانﻪ ضـعيف ،مناﺑع
مـالي نـاكـافي ،كمبود آگـاهي كـاركنـان( ،راهبردهـا )مـديريـت دانش ،فعـاليـتهـاي تيمي( ،پيـامـدهـا )كـاهش
هزينﻪهاي آموزش ،ﺑهبود عملكرد كاركنان ،اثرﺑخﺸي آموزﺷي ،يادگيري مستمر( قرار گرفت.

كليدواژهﻫا :آموزش كاركنان؛ ﺑرنامﻪهاي كارﺑردي؛ رسانﻪهاي اﺟتماعي؛ مديريت مناﺑع انساني

 ١اين مﻘالﻪ ﺑرگرفتﻪ از رسالﻪ دكتري نويسنده اول مي ﺑاﺷد.
 ٢دانﺸجوي دكتري ،پرديس ﺑين المللي كيش  ،دانﺸگاه تهران ، ،ايران
 ٣استاديار ،پرديس ﺑين المللي كيش  ،دانﺸگاه تهران ، ،ايران مسئول مكاتبات hasanbodlaie@ut.ac.ir :
 ٤استاديار ،دانﺸكده مديريت ،دانﺸگاه تهران ،تهران ،ايران

٤
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٢٤

مقدمه
در طول ﺑيسـت و پنج سـال گذﺷـتﻪ ،حرفﻪ مناﺑع انسـاني تكامل يافتﻪ و واحد مناﺑع انسـاني ﺑﻪ ﺟاي
تمركز ﺑر عوامل معامﻼت مانند پرداﺧت حﻘوق ،حسـاﺑداري و مديريت مزايا ،ﺑﻪ ايفاي نﻘشهاي راهبردي
ﺑيﺸـتري ميپردازد ) .(١هدف مديريت مناﺑع انسـاني ،افزايش مهارتهاي سـازماني ) (٢و اطمينان ﺑﻪ اين
است كﻪ سازمان ،ﺑتواند از طريق افراد ،ﺑﻪ ﺑهترين ﺷكل ممكن ،ﺑﻪ موفﻘيت دست ياﺑد .كاركردهاي ﺧاص
مديريت مناﺑع انسـاني ،مبناي ويژگيهايي اسـت كﻪ نحوه رقاﺑت سـازمانها را تعيين ميكنند و تا زماني
كﻪ كارﺷـناسـان و مديران ،ﺷـيوههاي مؤثر مديريت مناﺑع انسـاني را در ﺧود پرورش ندهند و آنها را ﺑﻪ
اﺟرا نگذارند ،سـازمان ﺑﻪ اهدافش دسـت نميياﺑد ) .(٣كاركردهاي واقعي مناﺑع انسـاني ﺑﻪ صـورت ﺑرقراري
ارتباط از كارفرما ﺑﻪ كارمند تعريف ﺷــده اســت و ﺑراي ﺑﻪ حداكثر رســاندن كارايي ،اين ســيســتﻢ ﺑايد
ارزي اﺑي موفﻘـي ت كـاركردهـاي
متمـايز ،منســـجﻢ و داراي اتفـاق نظر حـداكثري ﺑـاﺷـــد ) .(٤لـذا نظـارت و ـ
مديريت مناﺑع انساني ،ﺑايد ﺑﻪ طور مداوم و ﺑﻪ منظور كنترل اهداف تعيين ﺷده هدايت ﺷود ).(٥
از ســويي ديگر در دهﻪي اﺧير ،رســانﻪهاي اﺟتماعي ﺑﻪ يكي از محبوب ترين ﺑرنامﻪهاي كارﺑردي
اينترنتي) (٦و ﺑخشهاي اصـلي زندگي ﺷـخصـي و حرفﻪاي افراد تبديل ﺷـده اسـت ) (٧و اكنون اسـتفاده
از آنها در همﻪ ﺑخشهاي ﺟامعﻪ وﺟود دارد ) .(٨كارﺷــناســان و مديران مناﺑع انســاني از رســانﻪهاي
اﺟتماعي در سـﻪ مرحلﻪ از چرﺧﻪ عمر كاركنان يعني مرحلﻪي قبل از پيوسـتن ،مرحلﻪي منصـوب ﺷـدن و
مرحلﻪي ترك سازمان ،استفاده ميكنند ) .(٩ﺑﻪ دليل استفاده روز افزون كارفرمايان از ﺧدمات رسانﻪهاي
اﺟتماعي ،اين روش ،كاركردهاي مديريت مناﺑع انسـاني مانند اسـتخدام ،آموزش كاركنان ،ترفيع و پايان
همكاري را دسـتخوش تغييراتي كرده اسـت ) .(١٠در اين ميان آموزش كاركنان يكي از كاركردهايي است
كﻪ ﺑﻪ ﺷدت تحت تاثير فنّاوري قرار گرفتﻪ است ).(١١
ﺑا رﺷــد و توســعﻪ فنّاوريهاي مبتني ﺑر وب و ارتﻘا ظرفيت رســانﻪهاي اﺟتماعي ،ﺷــاهد گرايش
عمومي ﺑﻪ سـوي رسـانﻪهاي اﺟتماعي در صـنعت ﺑانكداري ﺑودهايﻢ .آمارهايي كﻪ توسـط موسـسـات معتبر
ﺑين المللي اسـتخراج ﺷـدهاند ﺑر اهميت ﺑيش از پيش ﺑهره ﺑرداري اصـولي از رسـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑراي
توسـعﻪ كسـﺐ و كار تاكيد دارند .در اين ميان ﺑانكها ﺑﻪ عنوان نهادهاي ارايﻪ دهنده ﺧدمات ﺑﻪ گروههاي
مختلف اﺟتمـاعي ميتواننـد از اين ﺑســـتر كـﻪ ضـــريـﺐ نفوذ ﺑـاﻻيي در ميـان ﻻيـﻪهـاي مختلف دارنـد ﺑهره
ﺑرداري كنند و نﻘش مهﻢ كاركنان ﺑانكها غيرقاﺑل انكار اســت .رســانﻪهاي اﺟتماعي ﺑﻪ عنوان يك اﺑزار
موثر آموزش در محل كار ميﺑاﺷــند و كاركنان ﺑا اســتفاده از رســانﻪهاي اﺟتماعي ميتوانند مهارتهاي
حرفﻪاي ﺧود را افزايش دهند .ﺷـواهد نﺸـان ميدهد كﻪ انواع ﺧاصـي از رسـانﻪهاي اﺟتماعي ميتوانند
يادگيري مﺸــاركتي را افزايش داده و ﺑﻪ طور موثر دانش ســازمان را مديريت كنند ) (١٢و در اين ميان

٢٥

ﺑكارگيري رسانﻪهاي اﺟتماعي در آموزش / ...علي نﻘره ،حسن ﺑودﻻئي و عباس نرگسيان

مديران و كارﺷــناســان آموزش نﻘش مهمي در ايجاد و ارائﻪ محتواي آموزﺷــي در ســازمان ﺧود دارند؛
ﺑناﺑراين ،آنها در موقعيت راهبردي ﺑراي كمك ﺑﻪ ﺷـناسـايي اين كﻪ كدام ﺑرنامﻪهاي رسـانﻪهاي اﺟتماعي
ﺑيشترين ارزش را در محيط يادگيري فراهﻢ ميكنند ،قرار دارند.
توسـعﻪ رسـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑﻪ عنوان يك مﻘولﻪ ﺟديد فنّاورانﻪ و ﺑﻪ عنوان يك زيرسـاﺧت ارتباطي
و تعاملي كﻪ منجر ﺑﻪ حضـــور و فعاليت عمومي صـــنعت ﺑانكداري در آنها ميﺷـــود عﻼوه ﺑر مزيتها و
فرصـتهاي ﺑسـياري كﻪ ايجاد ميكنند طبيعتا ﺑا ﺧود چالشها و مسـائلي نو ﺑﻪ همراه دارند .نكتﻪ ﺑارز و
نـاگزير آن اســـت كـﻪ دنيـاي رســـانـﻪهـاي اﺟتمـاعي روز ﺑـﻪ روز گســـتردهتر و متنوعتر و از همـﻪ مهﻢتر
كارﺑرديتر و تخصـصـيتر ميﺷـود و مﻘولﻪهايي همچون آموزش كاركنان مفاهيمي هسـتند كﻪ در حوزه
اﺟتماعي ﺑسـيار مهﻢ و حسـاس هسـتند ،اين تاثير زماني نمايانتر ميﺷـود كﻪ ﺑدانيﻢ رسـانﻪهاي اﺟتماعي
ﺑﻪ عنوان يكي از ﺑسـترهاي مهﻢ ﺧدمات صـنعت ﺑانكداري قاﺑل اسـتفاده هسـتند .نكتﻪ مهﻢ اين اسـت كﻪ
كاركنان معموﻻ در مورد ﺷيوههاي ﺟديد آموزش مﻘاومت ميكنند و سهولت آموزش از طريق ﺑكارگيري
رسـانﻪهاي اﺟتماعي ميتواند عاملي ﺑر پذيرش آموزش از سـوي كاركنان ﺑاﺷـد .در يك سـازمان ،مديران و
كارﺷـناسـان آموزش ،مسـئول تحويل محتواي آموزﺷـي و مديريت پروژههاي آموزﺷـي هسـتند .آنها از
فنّاوريهاي مختلف اســتفاده ميكنند تا اطﻼعات مرﺑوط را ﺑﻪ پرســنل ﺷــركت ارائﻪ دهند .همچنين از
نرمافزارهـاي رايـانـﻪاي اســـتفـاده ميكننـد تـا مطـالـﺐ آموزﺷـــي تعـاملي ايجـاد كننـد كـﻪ ميتواننـد از طريق
سـيسـتﻢ مديريت يادگيري سـازمان ارائﻪ ﺷـوند .ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ دانش ،تجرﺑﻪ و نﻘش مديران و كارﺷـناسـان
آموزش در محيط كـار ،اين افراد در موقعيـت راهبردي ﺑـﻪ ارزيـاﺑي نيـازهـاي آموزش كـاركنـان در ســـازمـان
ﺧود ميپردازند ) .(١٣همچنين ممكن اســت مديران و كارﺷــناســان آموزش تﺸــخيص دهند كﻪ كدام
ﺑرنامﻪهاي رسـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑيشترين سـود را دارند؛ اين افراد ممكن اسـت در مورد چگونگي تركيﺐ
اين ﺑرنامﻪها در سازمان ،ﺑينش داﺷتﻪ ﺑاﺷند.
ﺑا اين تفاســـير ﺑﻪ نظر مي رســـد ذات و ماهيت رســـانﻪهاي اﺟتماعي چيزي ﺟدا از دنياي واقعي
انسـاني نيسـت كﻪ ﺑﻪ واسـطﻪ فنّاوريها و امكانات نرم افزاري زمينﻪ ارتباط سـريعتر و راحتتر انسـانها را
ﺑاعﺚ ميﺷود و همانند ﺟامعﻪ و دنياي واقعي ممكن است ﺑا چالشها و مﺸكﻼت و ﺧوﺑيهايي نيز همراه
ﺑاﺷـد و اين هنر و توانمندي كارﺷـناسـان و مديران آموزش اسـت كﻪ اين ﺑسـترهاي مفيد را در راسـتاي
اهداف كﻼن كسـﺐ و كار مورد اسـتفاده قرار دهند .رسـانﻪ هاي اﺟتماعي مي توانند راه حل مناسـبي ﺑراي
دسـتياﺑي ﺑﻪ اهداف آموزﺷـي مناﺑع انسـاني در عصـر حاضـر ﺑاﺷـند .نكتﻪ اسـاسـي اين اسـت كﻪ تاكنون الگوي
ﺑكارگيري مدون و مﺸخصي ﺑراي فعاﻻن حوزه آموزش در سازمان هايي همچون ﺑانكها ارائﻪ نﺸده است
تا ﺑتوانند ﺑا ﺑهرهگيري اسـتراتژيك از آنها ﺑرنامﻪهاي آموزﺷـي را ﺑﻪ ﺷـكلي اثرﺑخش راهبري نمايند .لذا
مسـالﻪي مورد نظر پژوهش اينسـت كﻪ چگونﻪ مديران و كارﺷـناسـان آموزش از رسـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑراي
فرآيندهاي آموزش كاركنان استفاده ميكنند؟ و از آنجايي كﻪ در حال حاضر الگوي ﺑكارگيري رسانﻪهاي
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٢٦

اﺟتماعي در آموزش كاركنان ﺑﻪ صـــورت تجرﺑي و نظري در ســـازمانها وﺟود ندارد ،توســـعﻪي چنين
الگويي ﺑراي هدايت كارﺷــناســان و مديران آموزش ﺑﻪ منظور اســتفادهي موفﻘيت آميز از رســانﻪهاي
اﺟتماعي ﻻزم و ضروري است.
مباني نظري
تكامل سريع رسانﻪهاي اﺟتماعي ﺑﻪ ﺷيوههاي گوناگوني ﺑر حوزه مديريت مناﺑع انساني تاثير گذاﺷتﻪ
است ) (٩و كاركردهاي مديريت مناﺑع انساني را دستخوش تغييراتي كرده است .در ميان كاركردهاي
مديريت مناﺑع انساني ،آموزش كاركنان يك مرحلﻪي ﺟديد در سازمانهاي امروزي است كﻪ رقاﺑت طوﻻني
مدت ،ﺑرتري ،كيفيت ،انعطاف پذيري و كفايت را تضمين ميكند ) .(١٣در اين ﺑخش مباني نظري مرتبط
ﺑا رسانﻪهاي اﺟتماعي ،آموزش و روشهاي مختلف آموزﺷي و ﺟايگاه كنوني رسانﻪهاي اﺟتماعي در
آموزش كاركنان تبيين ميگردد و در انتها ﺑﻪ ﺑررسي مطالعات پيﺸين پرداﺧتﻪ ميﺷود.
رسانهﻫاي اجتماعي و آموزش كاركنان

رسانﻪهاي اﺟتماعي گونﻪاي از رسانﻪها هستند كﻪ ﺑعد از رسانﻪهاي ﺟمعي )تلويزيون ،راديو،

مطبوعات( ظهور يافتﻪ ) (١٤و ﺑﻪ طور كامل ﺑر روي اينترنت يا پورتالي قرار دارند كﻪ ميتوانند ﺑﻪ اينترنت
دسترسي داﺷتﻪ ﺑاﺷند )ﺑﻪ عنوان مثال كامپيوترها ،تبلتها و تلفنهاي همراه( ) (١٥كﻪ ميتواند ﺑراي
ايجاد و ﺑﻪ اﺷتراكگذاري اطﻼعات مورد استفاده قرار گيرد ) .(١٦ﺑدين معنا كﻪ در اين رسانﻪها مخاطﺐ
و يا گيرنده پيام ،منفعل نبوده و ﺑﻪ تعامل پويا و فعاﻻنﻪ ﺑا پيام ،فرستنده ،فرآيند ارسال و دريافت و ﺑستر
ارائﻪ پيام ميپردازد و امكان ايجاد تغييرات در پيام ارسالي و ﺑازنﺸر آن را دارد كﻪ ﺑﻪ افراد ديگر پيامي
تركيﺐ ﺷده ﺑا انديﺸﻪها و آموزههاي فكري ﺧود را ﺑاز نﺸر دهد )(١٤
توسعﻪ رسانﻪهاي اﺟتماعي از چهار نسخﻪ متفاوت آغاز ﺷده است .اين نسخﻪها عبارتند از وب ،١.٠
وب  ،١. ٥وب  ٢.٠و سازمان  ٢.٠كﻪ وب  ١.٠در سال  ١٩٩٣ايجاد ﺷد ) .(١٧وب  ١.٠يك پورتال اطﻼعات
ﺧواندني ميﺑاﺷد كﻪ ﺑراي كارﺑران ﺷرايطي را ﺑﻪ وﺟود ميآورد كﻪ اطﻼعات را ﺑدون امكان ﺑراي پاسخ
متﻘاﺑل از طريق پستها يا نظرات دريافت كنند ) .(١٨پس از وب  ،١.٠وب  ١.٥در سال  ١٩٩٥ﺷكل
گرفت .اين نسخﻪ ﺑﻪ راهاندازي فرصتهايي ﺑراي تجارت الكترونيك كمك كرد .وب  ٢.٠و سازمان ٢
نسخﻪهاي فعلي مورد استفاده ﺑراي رسانﻪهاي اﺟتماعي هستند ) .(١٧وب  ٢.٠پايگاه نوﺷتني است كﻪ
تعامل ميان كارﺑران و سايتها را ﺑﻪ ﺷيوهاي پيوستﻪ و دو ﺟانبﻪ تسهيل ميكند و مﺸاركت و ﺑﻪ
اﺷتراكگذاري اطﻼعات را ﺑهبود ميﺑخﺸد .تاكيد تكنولوژي وب  ٢.٠ﺑر اﺑزار و پايگاههايي است كﻪ ﺑﻪ
كارﺑران اﺟازه تگ كردن ،نظر گذاﺷتن ،اصﻼح كردن ،تكميل كردن ،و رتبﻪ ﺑندي اطﻼعات را ميدهد؛
كارﺑران همچنين ميتوانند اﺟتماعات آنﻼيني مانند وب سايتها و ﺑﻼگهاي اينترنتي ﺑراي ﺑﻪ اﺷتراك
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گذاري اطﻼعات ،ايدهها ،پيغامهاي ﺷخصي ،و ساير محتواها مانند ويدئوها ايجاد نمايند .ﺑرﺧي از نمونﻪهاي
اﺑزار وب  ٢.٠عبارتند از فيس ﺑوك ،لينكدين ،اينستاگرام ،يوتيوب ،و ويكيس ) .(١٨اين نسخﻪها ﺑﻪ كارﺑر
امكان تعامل و مﺸاركت در اينترنت ﺑواسطﻪي راههاي مختلف را ميدهد .اين تعامل ﺑﻪ كارﺑران رسانﻪهاي
اﺟتماعي اﺟازه ميدهد تا ارتباط ﺑا ديگران را ﺑراساس عﻼيق مﺸترك و اهداف ﺷخصي و تجاري ﺧود
ﺷكل دهند ).(١٧
از دهﻪ  ،١٩٩٠چندين نوع از رسانﻪهاي اﺟتماعي و اﺑزارهاي ﺷبكﻪ اﺟتماعي معرفي ﺷدهاند ).(١٧
رسانﻪهاي اﺟتماعي تا حد زيادي از نظر حوزهي كاري ،منافع و سختي متفاوتند .رسانﻪهاي اﺟتماعي را
ميتوان ﺑﻪ ﺷش دستﻪ اصلي گروهﺑندي كرد كﻪ عبارتند از:
 پروژهﻫاي مشاركتي :يك نمونﻪ از يك پروژه مﺸاركتي ،ويكيپديا است ) .(١٩ويكيپديا يك دانﺸنامﻪآنﻼين است كﻪ توسط كارﺑران آنﻼين نوﺷتﻪ و ويرايش ميﺷود ).(٢٠

 -وبﻼگﻫا :يك نمونﻪ از يك وﺑﻼگ يا ميكروﺑﻼگ توئيتر است ) .(١٩توئيتر توسط ﺟك دورسي و ﺑيز

استون ١تاسيس ﺷد و در سال  ٢٠٠٦راهاندازي ﺷد .توئيتر يك ﺷبكﻪ اﺟتماعي ﺷخصي و ميكروﺑﻼگينگ
است كﻪ در آن كارﺑران ميتوانند پيامهاي  ١٤٠كاراكتر ﺑﻪ نام تويت را ﺑفرستند ).(٢١

 -انجمنﻫا :مثالهايي از انجمنها ،يوتيوب و اسكايپ هستند .يوتيوب و اسكايپ راههايي هستند كﻪ

ميتوانند ﺑراي ﺧدمات ارتباطي ﺑراي ايجاد انجمنها استفاده ﺷوند ) .(٢٢انجمنها در رسانﻪهاي اﺟتماعي
از طريق يوتيوب در راﺑطﻪ ﺑا محتواي ﺧاص ايجاد ميﺷوند ) .(١٩يوتيوب يك ﺧدمات اﺷتراك ويديويي
است كﻪ در سال  ٢٠٠٥توسط چاد هورلي ،استيو چن و ﺟاويد كريﻢ ٢تاسيس ﺷد .در طي يك سال از
ايجاد يوتيوب ،گوگل از ﺑنيانگذاران يوتيوب آن را ﺧريد .اسكايپ همچنين ميتواند ﺑراي ﺑﻪ اﺷتراك
گذاري ويدئو استفاده ﺷود ) .(٢١اسكايپ ﺧدمات ارتباطي است كﻪ ﺑﻪ كارﺑران اﺟازه ميدهد از طريق
صوت ،ويديو يا پيامرساني فوري از طريق اينترنت ارتباط ﺑرقرار كنند)(٢٢
 -سايتﻫاي شبكه اجتماعي :انواع زيادي از سايتهاي ﺷبكﻪهاي اﺟتماعي وﺟود دارد .سﻪ ﺷبكﻪ

اﺟتماعي در سال  ،٢٠٠٣ماي اسپيس ،٣فيس ﺑوك ) (٢٣و لينكداين ) (٢١معرفي ﺷدند .ماي اسپيس
ﺑﻪ طور عمده ﺑر روي موسيﻘي و سرگرمي قرار دارد ) (٢٤و ﺑزرگترين ﺷبكﻪ اﺟتماعي سرگرمي ﺑراي
نمايشهاي گروه موسيﻘي محسوب ميﺷود ) .(٢٥فيس ﺑوك توسط مارك زاكرﺑرگ ٤ايجاد ﺷد وي
فيسبوك را ﺑﻪ عنوان يك نهاد اﺟتماعي تعريف كرده است كﻪ كارﺑران را ﺑا دوستان ،همكاران ،دانﺸجويان
و افرادي كﻪ در اطراف آنها زندگي ميكنند ،مرتبط ميسازد ) .(٢٣لينكداين يك ﺷبكﻪ اﺟتماعي حرفﻪاي
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است ) .(٢١اين ﺷبكﻪ اﺟتماعي كارﺑران را قادر ميسازد تا ﺧود را ﺑراي فرصتهاي ﺷغلي ﺑﻪ ﺑازار عرضﻪ
كنند ).(٢٦
 جهانﻫاي مجازي :يك محيط كامﻼ آنﻼين هستند ،معموﻻ در يك محيط سﻪﺑعدي ديجيتال كﻪ درآن كارﺑران ميتوانند ﺷخصيت و آواتار ايجاد كنند و ﺑا كارﺑران ديگر ﺑا يك نمايش گرافيكي ﺑسيار عالي
از فضاي فيزيكي تعامل داﺷتﻪ ﺑاﺷند ).(٢٧
 بازيﻫاي مجازي و بازيﻫاي آنﻼين كﻼن ﭼندنفره :ﺑسيار محبوب هستند و ﺷايد محبوﺑترين انهاﺑا دوست ﺧود ﺑازي كردن ﺑاﺷد .ﺑرﺧي از آنها ميتوانند ﺑﻪ تنهايي فﻘط در وب سايت ﺑاﺷند و يا ميتوانند
ﺑرنامﻪهايي ﺑاﺷند كﻪ در ﺷبكﻪهاي اﺟتماعي موﺟود مورد استفاده قرار ميگيرند ).(٢٧
رسانﻪهاي اﺟتماعي ﺑا تعاريف مختلفي كﻪ از آنها صورت پذيرفتﻪ است ﺷناﺧتﻪ ﺷدهاند؛ عمدهترين
مﺸخصﻪهاي اين رسانﻪها ﺑر مبناي ارتباطات و نحوه تبادل اطﻼعاتي است كﻪ ميان كارﺑران ﺧود از طريق
كانالهايي ﺑا محتوا و اﺑزارهاي مﺸخصي ايجاد ميكنند.
ســـينگر ) ،(١٩٩٠آموزش را مســـتلزم اســـتفـاده از ﺑرنـامـﻪهـاي پيش ﺑيني ﺷـــدهاي ميدانـد كـﻪ
ﺷـايسـتگيهاي موﺟود در كاركنان را تﻘويت كرده و موﺟﺐ كسـﺐ دانش ،مهارت ،تواناييهاي تازه در فرد
ميﺷـود ﺑﻪ گونﻪ اي كﻪ ﺑهبود عملكرد ﺷـغلي را تسـهيل ميكند ) (٢٨آموزش ﺑﻪ توسـعﻪ ﺧودكارآمدي ﺑﻪ
هدف افزايش عملكرد ﺑرتر افراد در كار و پل زدن ﺑراي ﺷــكاف ﺑين عملكرد فعلي و عملكرد اســتاندارد
مورد نظر اﺷــاره دارد ) .(٢٩آموزش كاركنان ،كﻪ ﺑﻪ تﻼشهاي ﺑرنامﻪريزي ﺷــده ســازمان ﺑراي تســهيل
يادگيري رفتار مرتبط ﺑا ﺷــغل ﺑر روي ﺑخﺸــي از كاركنان يا تمامي آنها اعمال ميﺷــود ) ،(٣٠يكي از
اسـاسـيترين مناﺑع ايجاد و افزايش مزيت رقاﺑتي و موفﻘيت در سـازمان اسـت ) .(٣١كوﺷـﺸـي كﻪ افراد در
فراگيري مهارتهاي ﺟديد ﺑراي حفظ تبحر ﺧود و كســﺐ صــﻼحيتهاي ﻻزم ﺟهت افزايش عملكرد از
ﺧود نﺸــان ميدهند اهميت آموزش و تكامل كاركنان را آﺷــكار ميســازد .ﺑناﺑراين آموزش كاركنان و
نيروي انسـا ني ماهر و متخصـص از عوامل كليدي و انكار ناپذير در توسـعﻪ اقتصـادي و اﺟتماعي هر كﺸـور
مي تواند ﺑاﺷـد .ﺑدين ﺟهت ﺑﻪ منظور تجهيز نيروي انسـاني سـازمان و ﺑهره گيري هرچﻪ ﺑيﺸـتر و موثرتر
از آنان ،آموزش يكي از مهمترين تداﺑير ﺟهـت ﺑهبود امور ســـازمان اســـت تا افراد ﺑتواننـد متنـاســـﺐ ﺑا
تغييرات سازمان و محيط ،ﺑﻪ طور موثر و مستمر فعاليتهاي ﺧود را ادامﻪ داده و ﺑر كارايي ﺧود ﺑيفزايند
) .(٣٢ﺑرﺧي از روشهاي آموزﺷي عبارتند از:
 -گردش شـغلي :ﺑﻪ عنوان يك راه ﺑراي توســعﻪ مهارتهاي كاركنان در ســازمان ميﺑاﺷــد كﻪ ﺷــامل

انتﻘال كارمندان از يك مسئوليت رسمي ﺑﻪ مسئوليتي ديگر ميﺑاﺷد.
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 -آشـنا سـازي  :اين روش ﺷـامل آﺷـناسـازي و آموزش كاركنان ﺟديد ﺑا ﺷـغل ﺟديد درون يك سـازمان

ميﺷود.

 ﻫمايش :اين روش ﺷامل ارائﻪي مطالﺐ توسط ﺑيش از يك نفر ﺑﻪ تعداد زيادي ﺷنونده ميﺑاﺷد. نقش بازي كردن :اين روش ﺷـامل آموزش و تكنيكهاي توسـعﻪ اسـت كﻪ تﻼش ميكند تا ﺷـرايطتصميﻢگيري را ﺑراي كاركنان در حال آموزش ايجاد كند.

 -دورهﻫـاي آموزش رســمي و برنـامـهﻫـاي توســعـه :اين ﺑرنـامـﻪهـا و دورههـا ،معموﻻ مجموعـﻪ اي از

ﺑرنامﻪهاي تعريف ﺷـده و ﺷـناﺧتﻪ ﺷـده اسـت كﻪ در آن محتويات ،مدت زمان و تمام ﺟزئيات در مورد
آموزش ﺑراي سازمان و پرسنل آموزش داده ﺷده ،روﺷن ميﺷود )(٣٣
 مربيگري :متـداولترين روش آموزش در حين انجـام وظيفـﻪ روش مرﺑيگري ميﺑـاﺷـــد كـﻪ در ان يـكسرپرست يا كارگر ﺑا تجرﺑﻪ ،كارهاي كارآموز را تحت نظر ميگيرد.

 آموزش از راه شـاگردي :در اين روش فرد از طريق تركيبي از آموزشها كﻼسـيك )كﻼس درس( وآموزش در حين انجام وظيفﻪ ،مهارتهاي ﻻزم را فرا ميگيرد.
 روشﻫـاي ســمعي بصــري :در اين روش فيلﻢ ،تلوزيون مـدار ﺑســـتـﻪ ،نوارهـاي ويـديويي و ديگردستگاههاي الكترونيكي مورد استفاده قرار ميگيرند.

 -آموزش شـبيهسـازي شـده :در اين روش ﺑا اسـتفاده از وسـايل ﺷـبيﻪ سـازي ﺷـده )مﺸـاﺑﻪ وسـايلي كﻪ

كارگر در محل كار واقعي ﺑا آنها رو ﺑﻪ رو ميﺷود( ﺑﻪ افراد آموزش داده ميﺷود.

 آموزش به كمك رايانه :در اين روش كاراموز ﺑا اسـتفاده از سـيسـتﻢهاي رايانﻪاي ﺑر ميزان دانش يامهارت ﺧود ميافزايد.

 آموزش از طريق رسـانهﻫاي اجتماعي  :ﺷـركتها ﺑراي اﺟراي ﺑرﺧي از ﺑرنامﻪ هاي آموزﺷـي ﺧود ازرسانﻪهاي اﺟتماعي استفاده ميكنند ).(٣٤

ﺑﻪ دليل پيﺸـرفتهاي صـورتگرفتﻪ در ارتباطات ،ﺑرﺧي از مديران سـازماني ﺑراي اهداف آموزﺷـي از
رســـانﻪهاي اﺟتماعي اســـتفاده مينمايند .ﺑﻪ عنوان مثال ،كاركنان ﺑرﺧي از ﺷـــركتها در محيطهاي
يادگيري آنﻼين ﺷـركت ميكنند كﻪ ﺑا رسـانﻪهاي اﺟتماعي افزايشيافتﻪ اسـت .يادگيرندگان ميتوانند ﺑﻪ
ﺧلق ،دســتكاري و اﺷــتراك محتواي آنﻼين ،ارتباط و تبادل نظر ،ارتباط ﺑا يكديگر ،ايجاد ﺷــبكﻪهاي
اﺟتمـاعي و ايجـاد ﺟوامعي ﺑراي نيـازهـاي متفـاوت ﺑپردازنـد ) .(٣٥هـدف ﺑخش آموزش و متخصـــصـــان
آموزﺷـي تسـهيل ﺟريان دانش در سـازمان اسـت .كراس و ﺟارچﻪ ) (٢٠٠٩از سـﻪ فرآيند ﺑراي انجام اين
ﺟريان اسـتفاده كردند :تسـهيل يادگيري مﺸـاركتي در ﺑين كاركنان ،توسـعﻪ ﺷـيوههاي يادگيري و كار ﺑا
مديريت ﺑراي پﺸـتيباني و توسـعﻪ اﺑزارها و فرآيندهاي مناسـﺐ ﺑراي كاركنان .در اين فرايندها ،رسـانﻪهاي
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٣٠

اﺟتماعي ميتوانند در تغيير تمركز ﺑﻪ ﺧﻼقيت ،نوآوري ،و انتﺸـار دانش در محيط يادگيري مفيد ﺑاﺷـند
) .(٣٦ﺑراي مثال ،ﺑﻪ گفتﻪ كامسـتوك (٢٠١٠) ١انعطافپذيري زيرسـاﺧتهاي رسـانﻪ اﺟتماعي ﺑﻪ كارﺑران
اين امكان را ميدهد تا ﺑﻪ راحتي محتوا را ﺧلق كنند ،ايدهها را ﺑﻪ اﺷــتراك ﺑگذارند و فعاﻻنﻪ از يكديگر
ﺑيـاموزنـد .كـارﺑران ميتواننـد يـادگيري ﺧود را ايجـاد كرده و ﺑر روي آنچـﻪ ﺑراي آنهـا مهﻢ اســـت تمركز
كنند .راههاي مختلفي ﺑراي دستياﺑي ﺑﻪ يادگيري ﺧود از طريق رسانﻪهاي اﺟتماعي وﺟود دارد ،از ﺟملﻪ
تعامﻼت نظير ﺑﻪ نظير ،ويدئو ،پادكســتها ،ﺑحﺚها و اﺷــتراك فايل اين اﺑزارها درك ديدگاههاي مختلف
را ترويج ميكنند و ﺑﻪ كارﺑران اﺟازه ميدهد در زمان واقعي ﺑا يكديگر ياد ﺑگيرند )(٣٧
از آنجايي كﻪ ســـازمانها در يك ﺑازار ﺟهاني رقاﺑت ميكنند ،ﻻزم اســـت كارمندان ﺧود را ﺑراي
كارآمدي ﺑيﺸـتر آماده سـازند .اﺑزارهاي رسـانﻪهاي اﺟتماعي ميتوانند ﺑﻪ سـازمانها در اين فرايند ﺑﻪ طرق
گوناگوني كمك كنند مانند تيﻢهاي اطﻼعرســاني كﻪ ﺑﻪواســطﻪي فاصــلﻪي ﺟغرافيايي ،زمان ،فرهنگ و
محدوديتهاي ســازماني ﺟداﺷــدهاند .ﺷــركتها ميتوانند از اﺑزارهاي رســانﻪهاي اﺟتماعي ﺑراي ايجاد
تغييرات در ﺧطمﺸـيهاي ﺷـركت يا سـاﺧتارهاي سـازماني و همچنين ﺑراي تدريس مهارتهاي ﺷـغلي
ﺟديد استفاده نمايند .سازمانها همچنين ميتوانند از اﺑزار وبسايتهاي ﺷبكﻪ اﺟتماعي ﺑراي پﺸتيباني
آموزش از راه دور اســتفاده كنند كﻪ مزاياي تحويلي و انعطافپذيري ﺑيﺸــتري ﺑراي افرادي كﻪ آموزش
ميﺑيننـد را ارائـﻪ ميكننـد .رســـانـﻪهـاي اﺟتمـاعي توانـايي ﺑـﻪ اﺷـــتراكگـذاري راهكـارهـا ،ﺑهبود اطﻼعـات و
موضـوعات آموزﺷـي ،ﺑﻪ اﺷـتراكگذاري عﻘيدهها ،ايدهها و نظرات را ﺑراي سـازمان فراهﻢ ميكند و آنها را
در ﺑرنامﻪهاي آموزﺷـي و دورههاي فردي ميگنجاند .ﺑراي مثال ،فيسﺑوك ميتواند ﺑراي ايجاد يك گروه
ﺑاز و ﺑســتﻪ ﺑراي ارائﻪي محتوا ﺑكار رود و توئيتر ميتواند ﺑراي آموزش از راه دور ﺑراي ﺑرقراري ارتباط ﺑا
اﺟتماعات آموزﺷـي يا ايجاد كﻼسهاي كوچكتر ﺑراي مطلع سـاﺧتن كارمندان از يك موضـوع يا رويداد
ﺧاص ،ﺑﻪ اﺷــتراكگذاري نكات مهﻢ ،ارائﻪي ﺑيانيﻪ ،يا ﺑارگذاري تصــاوير مورداســتفاده قرار گيرد ).(١٨
سـازمانها همچنين ميتوانند از اﺑزار رسـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑراي ارزياﺑي فرادانش٢در مورد نوع كارمنداني
كﻪ دارند و همچنين دانش ،مهارتها و تواناييهاي آنها اسـتفاده كنند .همچنين سـازمانها ميتوانند از
وبسـايتهاي ﺷـبكﻪ اﺟتماعي ﺑراي ارتﻘاء ارتباط ﺑهره ﺑبرند و كارمندان ﺧود را قادر سـازند ﺷـبكﻪها و
سـرمايﻪهاي اﺟتماعي ﺧويش را توسـعﻪ دهند .آنها همچنين ميتوانند ﺑراي ﺑﻪ اﺷـتراكگذاري اطﻼعات
مرتبط ﺑا وضـعيت فعاليتهاي سـازماني در حال پيﺸـرفت يا ترغيﺐ ارتباط سـازماني مورداسـتفاده قرار
ﺑگيرند .اسـتفاده از رسـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑﻪ افراد اﺟازه ميدهند پيوندهاي ﺷـبكﻪاي ضـعيف را توسـعﻪ داده
و يك ﺷـبكﻪي سـازماني قدرتمندتر ايجاد كنند .اين ارتباطات ميتواند ﺑﻪ كارمندان در دسـترسـي ﺑﻪ ﺑﻘيﻪ
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٣١

در ﺷـركت كمك كند و نﻘش محافظان ـسازماني را كﻪ ﺑﻪطور سـنتي دسـترسـي ﺑﻪ افراد را كنترل ميكنند
كاهش دهد .كارمنداني كﻪ از رسـانﻪهاي اﺟتماعي اسـتفاده ميكنند ،ﺑﻪويژه آنهايي كﻪ در موقعيتهاي
ضــعيفتر ســازماني هســتند ،ممكن اســت ﺑتوانند از ســهولت ارتباط ﺑا مناﺑع اﺟتماعي ﺑهره ﺑبرند كﻪ
ميتواند ﺑراي كارمندان و همچنين ســـازمان ســـودمند ﺑاﺷـــد .توئيتر ،فيسﺑوك ،يوتيوب و ديگر انواع
رسـانﻪهاي اﺟتماعي مانند وﺑينارها يك محيط آنﻼين را فراهﻢ ميكنند كﻪ ﺑﻪ يادگيرنده اﺟازه ميدهد تا
اطﻼعات را ﺑﻪ اﺷـتراك ﺑگذارد و ﺑﻪ دنبال اطﻼعات ،درﺑاره ايدهها و همچنين انتﻘال دانش و نوآوري ﺑاﺷـد
) .(٣٨درعينحال ،مرﺑيـان ميتواننـد ﺑﻪروزرســـانيها ،نكـات و فعـاليـتهاي مختلف مرﺑوط ﺑﻪ آموزش را از
طريق رسـانﻪهاي اﺟتماعي مانند وﺑﻼگها و ويكيها را ارائﻪ كنند ) .(٣٩رسـانﻪهاي اﺟتماعي و اﺑزارهايي
كﻪ از طريق اين ﺑســتر مي توانند محتوا و مفاهيﻢ آموزﺷــي را ﺑﻪ صــورت متنوع ،تعاملي ،قاﺑل اصــﻼح و
انتﻘال ﺑراي گسـتره وسـيعي از مخاطبان ارائﻪ نمايند ،نﻘش ﺑسـزايي در آموزشهاي ﺟديد ايفا مينمايند.
امروزه نظريﻪهاي ﺟديد اثرﺑخﺸــي آموزﺷــي ســ خن از نﻘش ﺑســزاي تكنولوژي در كيفيت آموزشهاي
كاركنان ﺑﻪ ميان ميآورند.
پيشينه تجربي

در ﺟدول  ١ﺑرﺧي از پژوهشهاي پيﺸين در مورد كارﺑرد رسانﻪهاي اﺟتماعي در آموزش مﺸهود

است.
جدول  .١پيشينه تجربي پژوﻫش
محقق)سال(

عنوان

روش-ابزار

نمونه آماري

نتايج

ﺑـــودﻻئـــي و
همكاران)(١٣٩٧

مـطــالـعــﻪ كـيـفـي
ردپـاي ديجيتـال

روش پـژوهـش
كـــيـــفـــي-

نمونﻪ ﺷــامل
 ١٠نــفــر از

نتـايج نﺸـــان ميدهـد كـﻪ كـارفرمـايـان ﺑـا
اســتفاده از تركيﺐ اطﻼعات رو ﺑﻪ رﺷــد كﻪ

)(٤٠

در مـديريـت منـاﺑع
انساني

گــــــرداوري
اطــﻼعــات از

كــاركــنــان
مناﺑع انساني

ﺷــامل فنّاوريهاي ﺟديد ميﺷــود ،درمورد
متﻘـاضـــيـان قضـــاوت ميكننـد كـﻪ اين امر

طـــــريـــــق
مصاحبﻪ

رواﺑط اســـتخـدامي و مـديريـت ﺷـــغـل و
همچنين ويژگيهـاي ارتبـاطـاتي را تحـت
تــأثير قرار ميدهــد و همــﻪ اين موارد ﺑر
ارزياﺑيها و تصــميمات اســتخدامي متعاقباً
تـأثيرگـذار هســـتنـد .در واقع قـدرت اينترنـت
كﻪ رسانﻪهاي اﺟتماعي ﺑخﺸي از آن هستند
ﺑﻪ صـــورت فزايندهاي توســـط عملياتهاي
منـاﺑع انســـاني ﺑراي اســـتخـدام ،گزينش،

٣٢
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آموزش ،تﻘاﺑل و مﺸــاركت ﺑا كاركنان فعلي
و آينده رو ﺑﻪ افزايش است.
يــعــﻘــوﺑــي و

ﺑـــــررســـــــي

روش پـژوهـش

نمونﻪ ﺷــامل

نتايج حاصـل از اين پژوهش نﺸـان داد كﻪ از

هـــمـــكـــاران
)(١٣٩٥

كـــارﺑـــردهـــاي
آمــــوزﺷــــــي

كــــمــــي-
گــــــرداوري

 ١٥٠نـفـر از
دانﺸــجويان

ميان ﺷــبكﻪهاي اﺟتماعي مجازي مختلف،
دانﺸجويان ﺑيﺸترين استفاده را از ﺷبكﻪهاي

)(٤١

ﺷــــبــكــﻪهــاي
اﺟتمـاعي مجـازي

اطــﻼعــات از
طـريـق تـوزيـع

دانﺸــــكــده
كﺸــــاورزي

اﺟتمـاعي تلگرام و اينســـتـاگرام دارند .نتـايج
نﺸـان داد كﻪ ﺑيﺸـترين كارﺑرد دانﺸـجويان ﺑا

از ديــــدگــــاه
دانﺸــــجــويــان
دانﺸــــــكـــده
كﺸاورزي دانﺸگاه
زنجان

پرسﺸنامﻪ

دانﺸـــــگــاه هدف كارﺑرد آموزﺷي از ﺷبكﻪهاي اﺟتماعي
ﺑـﻪ ترتيـﺐ ﺷـــامـل ارتبـاط ﺑـا همكﻼســـيهـا،
زنجان
ارسـال سـؤاﻻت از اسـاتيد و دريافت پاسـخ و
دريافت و ارســال تكاليف درســي ﺑودند .در
كــل ميتوان گفــت كــﻪ ســـطـح كــارﺑرد
ﺷـــبكـﻪهـاي اﺟتمـاعي در ﺟهـت افزايش
كيفيـت آموزﺷـــي داراي ميـانگين ﺑـاﻻتر از
متوسط ﺑود.

اسـﻼم پناه و آزاد
)(١٣٩٥

نﻘش ﺷــبكﻪ هاي
اﺟتمـاعي مجـازي

روش پـژوهـش
توصــ يفي و از

نمونﻪ ﺷــامل
 ٢٦٠نـفـر از

كـارﺑراني كـﻪ از ﺑرنـامـﻪ هـاي علمي پژوهش
تلگرام اســـتفـاده ميكننـد ﺑـاﻻترين نمره

)(٤٢

ﺑــر فــرآيــ نــد
ﺑـهـرهوري مـنــاﺑـع

نـــــــــــوع
همبستگي

پــرســــنــل
دانﺸــگاه آزاد

ﺑهرهوري را ﺑﻪ دست آورده اند.

اسـﻼمي واحد
كرمانﺸاه

انساني
يـوكـيـنــگ ژائـو و
هـــمـــكـــاران

چـگـونــﻪ ويـژگـي
هـاي رســـانـﻪهـاي

روش پـژوهـش
توصــ يفي و از

 ١٥٦نمونـﻪ از
يــك كــالــج

ﺑين ويژگي هـاي رســـانـﻪ هـاي اﺟتمـاعي،
آگاهي از محيط و ﺑﻪ اﺷــتراكگذاري دانش

)(٢٠٢٠
)(٤٣

اﺟــتــمــاعــي ﺑــر
تســهيﻢ دانش اثر
مي گذارد؟

نـــــــــــوع
همبستگي

معتبر كســﺐ
و كار در چين

راﺑطﻪ وﺟود دارد.

حـدادي هرنـدي و

تـاثير فنـاوريهـاي

روش پـژوهـش

نمونﻪ ﺷــامل

نتايج حاصــل از اين پژوهش نﺸــان داد كﻪ

همكاران)(٢٠١٩
)(٤٤

اﺟــتــمــاعــي ﺑــر
مديريت دانش

كــــمــــي-
گــــــرداوري
اطــﻼعــات از
طـريـق تـوزيـع
پرسﺸنامﻪ

 ٢٠٧نـفـر از
ﺧبرگان فعـال
در حـــوزه
فــــنــــاوري
اطـﻼعــات در
دفـاتر مركزي

استفاده از تكنولوژي هاي اﺟتماعي ﺑاﻻترين
اثر را ﺑر تبـادل دانش دارد .ﺑعﻼوه ســـطح
سواد الكترونيك نيز ﺑاﻻترين اثر را ﺑر ميزان
تبـادل دانش دارد .از ســـويي ديگر فنـاوري
هـاي اﺟتمـاعي نيز ﺑـاﻻترين اثر را ﺑر ســـطح
سواد الكترونيكي دارد.

ﺷــركت هاي
ﺑــيــمــﻪ در
تهران

٣٣

عــــــبــــــاس
ﺧان)(٢٠١٩
)(٤٥
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كــاركــنــان چــﻪ
چيزهايي در مورد
رهـبـران تـحـولگـرا
كــﻪ از طــريــق
يـــادگـــيـــري
سـازماني ،اﺷـتراك

روش پـژوهـش
كــــمــــي-
گــــــرداوري
اطــﻼعــات از
طـريـق تـوزيـع
پرسﺸنامﻪ

دانش و رســـانـﻪ
هــاي اﺟـتـمــاعـي،

نمونﻪ ﺷــامل
 ٣٧٥نـفـر از
كــاركـنــان و
ســرپرســتان
 ٨٩كـمـيـتــﻪ
ﺷـهرداري در

اسـتفاده از رسـانﻪ هاي اﺟتماعي راﺑطﻪ ﺑين
تســـهيﻢ دانش و نوآوري كاركنـان را تعديل
مي كنـد .ﺑكـارگيري رســـانـﻪ هـاي اﺟتمـاعي
نﻘش ﺑســـزايي در تســـهيﻢ دانش و نوآوري
كاركنان ايفا ميكند.

كﺸــــــــور
پاكستان

نوآوري كـاركنـان
را تـﻘـويــت مـي
كــنــنــد ﺑــيــان
ميكنند؟
ريچارد(٢٠١٦) ١
)(٤٦

آمــادگــ ي ﺑــراي
ادگـيري مبـتــني
يـ ـ
ﺑر رســــانـﻪهـاي
اﺟتماعي در محل
يــ ك پــژوهــش
پديده ﺷناسي

چايدس(٢٠١٤)٢
)(٤٧

رويــــ كــــرد
ﺷـناس ي
پديده ـ
كــ يــ فــ ي -از
طـــــريـــــق
مصــاحبﻪهاي
نــــيــــمــــﻪ
ســــاﺧتــاري
آنـــﻼيـــن و

نمونﻪ ﺷــامل
 ١٥متخصـص
ادگـي ري از
يـ ـ
گـــروههـــاي
آمــوزﺷــــ ي
لينكدين

آمـادگي ـي اد گيرنـده نﻘش مهمي در اﺟراي
رســـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑراي يادگيري محيط
كار ايفا ميكند .از اين رو ،مﺸـخص ﺷـد كﻪ
ـي اد گيرنـده ﺑـاـي د در مركز راهبرد كلي ﺑراي
اﺟراي رســـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑراي يادگيري
محيط كار قرار داده ﺷود.

گــزارشهــاي
ميداني محﻘق
مـطــالـعــﻪ مـوردي
چـــنـــدگـــانـــﻪ
ﺷـناسـايي كارﺑرد
رســـــانــﻪهــاي
اﺟــتــمــاعــي در

روش پـژوهـش
كيفي مطـالعـﻪ
مــــــــوردي
چـنــدگــانــﻪ-
گـــــردآوري

نمونﻪ ﺷــامل
ﺑيســت نفر از
اعضــاي گروه
انـــجـــمـــن
آمـــــــوزش

آموزش كاركنان

دادههــــا از
طـــــريـــــق

كــاركــنــان
آمريكا

نﺸــــان ميدهـد كـﻪ هيچ دســـتورالعمـل
اســتانداردي ﺑراي اســتفاده از رســانﻪهاي
اﺟتمـاعي ﺑراي يـادگيري ســـازمـاني وﺟود
ندارد.

مصاحبﻪ

Richard
Childs

1
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٣٤

ﺑررســي مطالعات پيﺸــين ،نﺸــان ميدهد كﻪ تحﻘيﻘات در زمينﻪ كارﺑرد رســانﻪهاي اﺟتماعي در
آموزش كاركنان ســازمانها ﺑﻪ عنوان يكي از وظايفي كﻪ در مديريت مناﺑع انســاني ﻻزم اســت صــورت
گيرد ،اندك اســت و هنوز پژوهشهاي كيفي در زمينﻪي الگوي اســتفاده از رســانﻪهاي اﺟتماعي ﺑراي
ســازمانها و مديران و كاركنان مناﺑع انســاني ﺑﻪ ﺧصــوص مديران و كارﺷــناســان آموزش ســازمانها
ناﺷـناﺧتﻪ اسـت و از طرفي هيچ گونﻪ الگوي اسـتفاده از رسـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑﻪ صـورت تجرﺑي يا نظري در
ايران ارائﻪ نﺸـده اسـت و لذا كارﺷـناسـان و مديران آموزش را در اسـتفادهي صـحيح از انواع ﺑرنامﻪهاي
كارﺑردي رسـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑراي آموزش كاركنان در يك سـازمان كﻪ ﺑيشترين ارزش و منفعت را در
محيط يادگيري فراهﻢ ميكند و رعايت مســايل قانوني ،اﺧﻼقي و حﻘوقي ﺑا چالشها و پيامدهاي منفي
مواﺟﻪ كرده اسـت .ﺑناﺑراين در اين پژوهش ﺑﻪ كارﺑرد رسـانﻪهاي اﺟتماعي در آموزش كاركنان ﺑﻪ منظور
ارائﻪ الگوي ﺑكارگيري رسـانﻪهاي اﺟتماعي توسـط كارﺷناسان و مديران آموزش در آموزش كاركنان ﺑانك
پرداﺧتﻪ ﺷده است.
روششناسي پژوﻫش

پژوهش حاضـر ﺑا در نظر داﺷـتن ماهيت ناﺷـناﺧتﻪ كارﺑرد رسـانﻪهاي اﺟتماعي در آموزش كاركنان
و عدم وﺟود الگوي تجرﺑي و نظري در اسـتفاده از رسـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑا ﺑكارگيري روش پژوهش كيفي
و راهبرد نظريﻪ دادهﺑنياد صـورت گرفتﻪ اسـت .علت اسـتفاد ٔە محﻘق از يك روشﺷـناسـي ﺧاص ،ﺑﻪ عوامل
مختلفي ﺑرميگردد كﻪ مهمترين آنها ســـؤال تحﻘيق اســـت ) (٤٨از آنجايي كﻪ هدف اين پژوهش ارائﻪ
الگوي ﺑكارگيري رســـانﻪهاي اﺟتماعي در آموزش كاركنان در صـــنعت ﺑانكداري ايران اســـت ،ﺑا انجام
ﺑررسـيهاي اوليﻪ ،اسـتفاده از راهبرد نظريﻪ داده ﺑنياد مناسـﺐ ديده ﺷـد كﻪ از طريق مﻘايسـة مسـتمر
دادهها درصدد ﺷناسايي مﻘوﻻت و رواﺑط ﺑين مﻘوﻻت در كارﺑرد رسانﻪهاي اﺟتماعي در آموزش كاركنان
و در نهايت رسيدن ﺑﻪ يك نظريﻪ و ارائﻪ الگو ميﺑاﺷد.
در نظريﻪ داده ﺑنياد از نمونﻪگيري نظرى اسـتفاده ميﺷـود .در اين نمونﻪگيري ﺑﻪ دنبال پاسـخهاي
اكتﺸـافي ﺑراي پرسـشهاي پژوهش و تعميﻢ نظري آنها اسـت .نمونﻪگيري نظري تا رسـيدن مﻘولﻪها ﺑﻪ
اﺷـباع نظري ادامﻪ ميياﺑد ) (٤٩اﺷـباع نظري قضـاوتي اسـت كﻪ پژوهﺸـگر ﺑر اسـاس آن تصـميﻢ ميگيرد
كﻪ نياز ﺑﻪ ﺟمع آوري اطﻼعات ﺑيﺸـتر وﺟود ندارد و اطﻼعات ﺟديدي كﻪ ﺑﻪ تعريف ﺧصـوصـيات طبﻘات
كمك كند ﺑﻪ پژوهش وارد نميﺷــود ) (٥٠مﺸــاركتكنندگان اين پژوهش ،را مديران و كارﺷــناســان
آموزش ﺑانكهاي مســتﻘر در ﺷــهر تهران تﺸــكيل ميدهند كﻪ نســبت ﺑﻪ آنچﻪ ﺑر كارﺑرد رســانﻪهاي
اﺟتماعي در آموزش كاركنان اتفاق ميافتد ،ﺑينش داﺷـتﻪ و اطﻼعات مورد نياز را در اﺧتيار قرار دهند و
ﺑا روش نمونﻪ گيري قضـاوتي انتخاب ﺷـدند .روش نمونﻪگيري قضـاوتي اسـتفاده از قضـاوت محﻘق ﺑراي
انتخاب مﺸـاركت كنندگاني اسـت كﻪ ﺑﻪ ﺑهترين ﺷـكل در پاسـخگويي ﺑﻪ سـواﻻت پژوهش و دسـتياﺑي ﺑﻪ
اهداف پژوهش كمك ميكنند ).(٥١
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گرداوري اطﻼعات ﺑا اسـتفاده از مصـاحبﻪهاي نيمﻪ سـاﺧتاريافتﻪ و ﺑﻪ صـورت حضـوري ﺑﻪ مدت يك
ســاعت ﺑراي هر مﺸــاركت كننده انجام گرفت و از مصــاحبﻪ ســيزدهﻢ ،پژوهﺸــگران ﺑﻪ لحاظ دادهها ﺑﻪ
مرحلﻪ اﺷـباع رسـيدند؛ اما ﺑراي حصـول اطمينان از ﺟمعآوري دادههاي كافي ،مصـاحبﻪها تا  ١٥نفر ادامﻪ
پيدا كرد.
ﺑﻪ منظور ارزياﺑي كيفيت از معيار مﻘبوليت اسـترواس و كورﺑين ) (١٩٩٠اسـتفاده ﺷـده اسـت .آنها
ﺑراي ارزﺷياﺑي پژوهشهاي مبتني ﺑر نظريﻪ داده ﺑنياد ،ﺑﻪ ﺟاي معيارهاي روايي و پايايي ،معيار مﻘبوليت
را پيﺸـــنهـاد دادهانـد .مﻘبوليـت ،يعني اينكـﻪ يـافتـﻪهـاي پژوهش ،تـا چـﻪ حـد در انعكـاس تجـارب
مﺸــاركتكنندگان ،پژوهﺸــگر و ﺧواننده در مورد پديده مورد مطالعﻪ ،موثق و قاﺑل ﺑاور اســت ) .(٤٨ده
معيار ﺑراي مﻘبوليت معرفي ﺷـــده اســـت كﻪ تمامي آنها در اين پژوهش ،مورد اســـتفاده قرار گرفت.
اسـتراتژيهاي مميزي مورد اسـتفاده ،عبارت ﺑودند از :حسـاسـيت پژوهﺸـگر ،متناسـﺐ نمودن نمونﻪ ،ارائﻪ
الگوي كـارﺑردي اثرﺑخش ،ﺑـدائـت و ﺟـذاﺑيـت در مفـاهيﻢ ،ايجـاد مفـاهيﻢ مبتني ﺑر ﺑســـتر و زمينـﻪي مورد
مطالعﻪ ،اسـتفاده از ﺑازﺧورد متخصـصـين ،روايت نظريﻪ پديدار ﺷـده ﺑﻪ طور گسـترده و همراه ﺑا ﺟزئيات،
توﺟﻪ ﺑﻪ انحرافات ،نوآوري در يافتﻪها ،استناد ﺑﻪ يادنوﺷتها.
تجزيﻪ و تحليل دادهها ﺑا اســتفاده از مراحل كدگذاري ﺑاز ،محوري و انتخاﺑي اســتراوس و كورﺑين
) (١٩٩٠صـــورت گرفـت ) .(٤٨در پژوهش نظريـﻪي داده ﺑنيـاد ،فراينـد ﺟمعآوري دادههـا ،نظﻢ دادن و
تجزيﻪ و تحليل دادهها ﺑﻪ هﻢ واﺑســتﻪاند و هﻢزمان انجام ميﺷــوند .در نهايت الگوي كيفي پژوهش ارائﻪ
ﺷـد .ويژگيهاي ﺟمعيت ﺷـناﺧتي افرادي كﻪ در اين پژوهش مﺸـاركت كردهاند ،در ﺟدول  ٢ارائﻪ ﺷـده
است.
جدول  .٢ويژگيﻫاي جمعيتشناختي مشاركتكنندگان
عوامل جمعيت شناختي
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دكتري

٣

كمتر از  ٥سال

٢

 ٥تا  ١٥سال

٧

 ١٥تا  ٢٥سال

٤

ﺑاﻻي  ٢٥سال

٢

يافتهﻫاي پژوﻫش

ايــن ﺑخــش ﺑــﻪ ﺑيــان نتــايج ﺑــﻪ دســت آمــده از مصــاحبﻪها و ارائــﻪ نمونــﻪهايي از روايــت
مصاحبﻪﺷــوندگان ميپــردازد .نتــايج تجزيــﻪ و تحليــل دادههــاي پــژوهش ﺑــر اســاس  ٣مرحلــﻪ
كدگذاري ﺑاز ،محوري و انتخاﺑي استراوس و كورﺑين) (١٩٩٠عبارتست از:
الف( كدگذاري باز :نخســتين مرحلﻪ در فرآيند انجام تحﻘيق ﺑر اســاس روش نظريﻪ داده ﺑنياد،

انجام كدگذاري ﺑاز اسـت كﻪ ﺑا تحليل دقيق دادهها ،نامگذاري و طبﻘﻪﺑندي كردن دادهها انجام ميﺷـود.
اين روش كدگذاري سـبﺐ ميﺷـود تا ﺑﻪ ﺟاي آنكﻪ محﻘق نظريات و پيش فرضهاي ذهني ﺧود را وارد
مسالﻪ نمايد ،دادههاي ﺑﻪ دست آمده آن گونﻪ كﻪ ﺑر اساس واقعيتهاي مسالﻪ است ﺑﻪ تبيين پديده مورد
ﺑررسـي ﺑپردازد ) .(٤٨در پژوهش حاضـر از روش كدگذاري نكات كليدي كﻪ توسـط گلسـر (١٩٩٢)١ارائﻪ
ﺷــده اســت ،اســتفاده ﺷــد .در اين روش ﺑﻪﺟاي كدگذاري تك تك كلمات ،نكات كليدي ﺷــناســايي و
كدگذاري ميﺷـــوند .طي اين فرآيند كدگذاري تعداد  ١١٧كدﺑاز ٧٨ ،مفهوم و  ١٨مﻘولﻪ اســـتخراج و
ويژگيهاي آنها در ﺑانكهاي ﺷهر تهران ،ﺷناسايي ﺷد).(٥٢
ب( كدگذاري محوري :در كدگذاري محوري ،مفاهيﻢ ﺑراساس اﺷتراكات و يا هﻢ معنايي در كنار

هﻢ قرار ميگيرنـد .ﺑـﻪ عبـارت ديگر ،كـدهـا و دســـتـﻪهـاي اوليـﻪاي كـﻪ در كـدگـذاري ﺑـاز ايجـاد ﺷـــدهانـد ،ﺑـا
يكديگر مﻘايسﻪ ميﺷوند و ضمن ادغام كدهايي كﻪ از نظر مفهومي ﺑا يكديگر مﺸاﺑهند ،دستﻪهايي كﻪ ﺑﻪ
يكـديگر مرﺑوط ميﺷـــونـد ،حول محور مﺸـــتركي قرار ميگيرنـد .در اين مرحلـﻪ ﺑـا انجـام ﺑـارهـا مطـالعـﻪ و
ﺑررسـي مجدد و فرآيند رفت و ﺑرگﺸـت ﺑين مفاهيﻢ و مﻘوﻻت ،ارتباط ﺑين مفاهيﻢ و مﻘوﻻت ،ﺑر اسـاس
اﺑعاد پارادايﻢ كدگذاري ﺷــكل ميگيرد و ﺷــامل ﺷــش طبﻘﻪ ،مﻘولﻪ محوري ،ﺷــرايط علّي ،ﺷــرايط
مداﺧلﻪگر ،ﺷــرايط زمينﻪاي )ﺑســتر حاكﻢ( ،راهبردها و پيامدها اســت .مرحلﻪ كدگذاي محوري پژوهش
حاضـر ﺑر اسـاس الگوي پارادايﻢ اسـتراوس و كورﺑين ) ،(١٩٩٠انجام يافتﻪ اسـت و نتايج آن در ﺟدول ٣
مﺸهود است.
جدول .٣كدگذاري محوري -مقولهﻫاي مستخرج از كدگذاري باز

Glaser
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طبقه
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مفاﻫيم

مقوله

ابعاد

١

اعتﻘاد ﺑﻪ تسهيلگري نﻘش آموزش

زياد/كﻢ

ﺑاور و حمايت مديران ارﺷد در ﺧصوص يادگيري از طريق
حمايت مديريت
ارﺷد

رسانﻪها
پذيرش روشهاي آموزﺷي مدرن از سوي كاركنان

ﺷرايط
علّي

تغيير در مسئوليت مرﺑيان و يادگيرندگان

زياد/كﻢ

دسترس پذيري اطﻼعات

زياد/كﻢ
مﻘاومت /تسليﻢ

حركت ﺑسوي آموزش سبز

سيستﻢ
حمايتي/
سيستﻢ ﺑي
تفاوتي

تعميق ارتباطات ﺑا واحدهاي ﺑيرون از سازمان

موثر /مخرب

تمايل كاركنان ﺑﻪ يادگيري غير رسمي از طريق رسانﻪها

مديريت مناﺑع
انساني مبتني ﺑر
ﺷايستگي

مخاطﺐ محوري

حمايت مديران/
ﺑي تفاوتي
مديران
مﻘاومت /تسليﻢ

ضرورت همگام سازي ﺑا ﺑازارهاي ﺟهاني

مديريت تغيير

٢

امكان ﺑرقراري ارتباط دوسويﻪ و چندسويﻪ فارغ از ﺟايگاه و
منزلت
ارزياﺑي تواناييهاي كاركنان

زياد/كﻢ
راﺑطﻪ
مندي/ضاﺑطﻪ
مندي
ﺑهبود/عدم ﺑهبود

ﺷناسايي نيازهاي آموزﺷي سازمان

زياد/كﻢ

توسعﻪ ﺷيوههاي يادگيري

زياد/كﻢ

گسترش توانايي ﺧلق محتوا

زياد/كﻢ

قاﺑليت ايجاد ارتباط و همكاري ﺑا يادگيرندگان

نظام مند/
ﺑيقاعده

امكان استفاده تمامي كاركنان از رسانﻪها

زياد/كﻢ

ايجاد و ﺟستجوي اطﻼعات

يكپارچﻪ/نامنظﻢ

Properties
Dimentionalized Examples

١
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مﻘولﻪ
محوري

يادگيري تعاملي
فنّاورانﻪ

مديريت دانش

تعامﻼت فزاينده ﺑين همكاران

موثر/مخرب

مﺸاركت فعاﻻنﻪ يادگيرندگان

زياد/كﻢ

تمايل اﺷتراك گذاري سريع اطﻼعات

زياد/كﻢ

هماهنگي و همسويي ﺑا محيط ﺑيرون

يكپارچﻪ /نامنظﻢ

ﺧلق سريع دانش

تداوم /نامنظﻢ

تسهيﻢ دانش

راﺑطﻪ مندي/
ضاﺑطﻪ مندي

تسهيل در يادگيري

زياد/كﻢ

يادگيري مﺸاركتي

زياد/كﻢ

يادگيري فعاﻻنﻪ

زياد/كﻢ

استفاده از اﺑزارها و ﺷبكﻪ هاي اﺟتماعي

راﺑطﻪ
مندي/ضاﺑطﻪ
مندي

تسهيل اﺷتراك گذاري دانش و اطﻼعات

يكپارچﻪ /نامنظﻢ

غني سازي محتواي آموزﺷي

راهبردها

ﺑروزرساني محتوا از طريق كارﺑران
كارتيمي)فعاليتهاي
تيمي(

ﺷرايط
زمينﻪاي

زياد/كﻢ
تداوم/نامنظﻢ

ترغيﺐ مهارت هاي كار تيمي ﺑين كاركنان

زياد/كﻢ

ايجاد فضاي تعاملي و درگير نمودن همكاران در پروسﻪ
يادگيري

زياد/كﻢ

ﺑرقراري تعامﻼت ﺑدون واسطﻪ ﺑين كاركنان

زياد/كﻢ

فرهنگ اﺟتماعي درون سازمان

فرهنگ سازماني
مﺸاركتي

٣٨

يكپارچﻪ /نامنظﻢ

گسترش عﻼيق مﺸترك ﺑين كاركنان

زياد/كﻢ

سطح حمايت اطﻼعاتي ﺑين كاركنان

زياد/كﻢ

نﻘش فعال يادگيرنده در فرايند يادگيري و آموزش

موثر /مخرب

پﺸتيباني از موسسات آموزﺷي حضوري و مجازي

زياد/كﻢ

تﺸكيل ﺷبكﻪ سازماني قدرتمند

راﺑطﻪ مندي/
ضاﺑطﻪ مندي
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٣٩

پويايي محيط سازمان
چاﺑكي سازماني

اضافﻪ ﺑاري اطﻼعات در سازمان
زيرساﺧتهاي فنّاوري اطﻼعات سازمان
كيفيت اطﻼعات درون سازمان

ﺧطمﺸيهاي
سازماني

زيرساﺧتهاي
فنّاورانﻪ

زيرساﺧتهاي
فنّاورانﻪ ضعيف
ﺷرايط
مداﺧلﻪگر

پيامدها

مناﺑع مالي ناكافي

نظام مند /ﺑي
قاعده
زياد/كﻢ
فعال /غيرفعال
زياد/كﻢ

پياده سازي استراتژيك پلتفرم رسانﻪهاي اﺟتماعي در سازمان

نظام مند /ﺑي
قاعده

وﺟود دستورالعمل فعاليت ﺷبكﻪ هاي اﺟتماعي در سازمان

نظام مند /ﺑي
قاعده

انعطافپذيري پلتفرم هاي رسانﻪهاي اﺟتماعي

زياد/كﻢ

پيﺸرفت در فنّاوري اطﻼعات و ارتباطات

زياد/كﻢ

سهولت ارتباط ﺑا مناﺑع اﺟتماعي
مسائل امنيت و حريﻢ ﺧصوصي اطﻼعات
امكان استفاده و ﺑﻪ اﺷتراك گذاري اطﻼعات در رسانﻪهاي
اﺟتماعي توسط كارﺑران
ﺑودﺟﻪ ناكافي

نظام مند /ﺑي
قاعده
موثر/مخرب
زياد/كﻢ
نظام مند /ﺑي
قاعده

اعتبارات كﻢ

زياد/كﻢ

كمبود آگاهي

سواد رسانﻪاي عامﻪ مردم ﺟامعﻪ

زياد/كﻢ

كاركنان

يادگيري همسان )نظير ﺑﻪ نظير(

زياد/كﻢ

كاهش هزينﻪهاي ارتباطات و سفر

زياد/كﻢ

صرفﻪ ﺟويي در حق الزحمﻪ اساتيد

زياد/كﻢ

صرفﻪ ﺟويي در زمان

زياد/كﻢ

كاهش هزينﻪهاي
آموزش

تبادﻻت راحتتر اطﻼعات
نياز ﺑﻪ كنترل كمتر

ﺑهبود عملكرد
كاركنان

ارتﻘاي انگيزه كاركنان

نظام مند /ﺑي
قاعده
زياد/كﻢ
نظام مند /ﺑي
قاعده
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رضايت ﺷغلي

زياد/كﻢ

افزايش اعتماد ﺑﻪ نفس كاركنان

زياد/كﻢ

ارتﻘاي حس مسئوليت پذيري كاركنان

زياد/كﻢ

رواﺑط محكﻢ كاركنان ﺑا سازمان

نظام مند /ﺑي
قاعده

رواﺑط پايدار ﺑين كاركنان

نظام مند /ﺑي
قاعده

ارتﻘاي سرمايﻪ اﺟتماعي

زياد/كﻢ

ارتﻘاي ﺧﻼقيت و نوآوري در ﺑين كاركنان

اثرﺑخﺸي آموزﺷي

يادگيري مستمر

٤٠

موثر /مخرب

ارتﻘاي مهارتهاي كاري و تخصصي

نظام مند/
ﺑيقاعده

تصميﻢ گيري ﺑهتر كاركنان در امور

موثر /مخرب

گسترش حلﻘﻪهاي ﺑازﺧورد فوري

نظام مند /ﺑي
قاعده

ارتﻘاي سطح سواد تخصصي كاركنان

زياد/كﻢ

انتﻘال اطﻼعات و دانش ﺑا سرعت ﺑاﻻ

زياد/كﻢ

ايجاد انعطافپذيري در افراد

زياد/كﻢ

حفظ و نگهداري دانش درون سازمان

نظام مند/
ﺑيقاعده

ارتباط كاركنان ﺑا نيروهاي متخصص ﺑيرون از سازمان

موثر /مخرب

ارتباطات ﺑين سازماني ﺑهتر

موثر /مخرب

ارتﻘاي سطح اطﻼعاتي كاركنان

زياد/كﻢ

يادگيري اﺟتماعي فزاينده

زياد/كﻢ

در ادامﻪ هركدام از مﻘولﻪها ﺑﻪ همراه يك مصــداق از هر يك آورده ﺷــده اســت و تحليل دادههاي
حاصل از مصاحبﻪ ،تبيين ميﺷود.
مقوله محوري :يادگيري تعاملي فنّاورانه

در اين پژوهش يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ ﺑﻪ منزلﻪ مﻘولﻪ محوري در نظر گرفتﻪ ﺷـــده اســـت .زيرا
ردپاي آن در ﺑخشهاي مختلف دادهها وﺟود داﺷـتﻪ و نﻘﺸـي محوري را داراسـت ﺑﻪ نحوي كﻪ ميتواند
ديگر مﻘولـﻪهـا را حول ﺧود ﺟمع كنـد .اين مﻘولـﻪ محوري ﺑـا ســـﻪ كلمـﻪ تمـامي ويژگيهـاي مرتبط ﺑـا يـك

٤١
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اﺑزار رسـانﻪاي را كﻪ ﺑر مبناي فنّاوري نوين ﺷـكل گرفتﻪ اسـت و از سـويي قرار اسـت آموزش و يادگيري را
در ســازمان يا هر محيط اﺟتماعي ﺑﻪ ﺷــكلي هدفمند پيش ﺑبرد و در عين حال ﺑراســاس تعامل دو يا
چندســويﻪ افراد ﺷــكل گرفتﻪ ﺑاﺷــد ،دارا اســت .لذا ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ نيازهاي نســل حاضــر و همچنين عصــر
ارتباطات و سـرعت تبادل اطﻼعات و نياز ﺑﻪ تغيير همسـو ﺑا تحوﻻت محيط حرفﻪاي كسـﺐوكار ،ﺟايگاه
رســانﻪهاي اﺟتماعي در يادگيري مفاهيﻢ مورد نياز كاركنان ﺑيش از پيش پررنگتر ﺷــده اســت .مﻘولﻪ
محوري يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ ﺷــامل مفاهيﻢ "ﺧلق ســريع دانش"" ،تســهيﻢ دانش"" ،تســهيل در
يادگيري" و "يادگيري مﺸاركتي" ميﺑاﺷد .ﺑر اساس نظر يكي از پاسخگويان " افراد آزادن كﻪ ﺧودﺷون
چﻪ مطالبي رو يادﺑگيرن و ﺑخونن و سـبد يادگيري ﺷـون رو مديريت كنن ،محدوديتهاي زماني و حتي
هزينﻪاي ﺑهﺸـــون اﺟازه نميده تا ﺑرن كﻼس آموزﺷـــي ثبت نام ﺑكنن و مطالﺐ مورد نيازﺷـــون رو ياد
ﺑگيرن ،در حـاليكـﻪ ميتونن ﺧيلي راحـت از طريق ارتبـاط گرفتن ﺑـا هﻢ گروههـاي ﺧود مطـالـﺐ مورد
نيازﺷـون رو ازﺷـون ﺑپرسـن و يادﺑگيرن .حتي وقتي عضـو گروههاي تخصـصـي تلگرامي ﺑا هدف مﺸـخصـي
ميﺷـــوند ميتونن از آﺧرين مباحﺚ ﺟاري در اون ﺟامعﻪ ﺑهرهمند ﺑﺸـــن .اﻻن ﺧيلي از گردهماييها و
همايشهاي مرتبط ﺑا تبادل نظر و گفتگو تو گروههاي تخصـصـي اطﻼع رسـاني ميﺸـﻪ" .اين نﺸـان ميدهد
رسـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑﻪ عنوان يك اﺑزار تعاملي ﺑراي يادگيري و حتي توليد محتواي آموزﺷـي و تسـهيﻢ
دانش ﺟايگاه ﺧود را در سـطوح مختلف كاركنان پيدا كرده اسـت .يكي ديگر از پاسـخ دهندگان در اين
زمينﻪ ﺑيان ميكند كﻪ" كاركنانمون ﺑا تﺸــكيل گروههاي تخصــصــي ﺧيلي تو يادگيري همديگﻪ موثر
هستن .كارﺑران ارﺷد اعتباري ما وقتي سوالي در ﺧصوص يك دستورالعمل اﺑﻼغ ﺷده ﺑراﺷون پيش مياد
ديگـﻪ ﺑـﻪ اداره اعتبـارات زنـگ نميزنن ﺑلكـﻪ اولين اقـدامي كـﻪ ميكنن اينـﻪ كـﻪ ســـوالﺸـــون رو توي گروه
ﺧودﺷـــون قرار مي دن و تو ﺑيﺸـــتر مواقع ﺑـا ﺑحـﺚ و تبـادل نظر ﺑـﻪ ﺟواب دقيﻘي در مورد اون ســـوال
ميرسـن" .همچنين اين مسـالﻪ ﺑيانگر تﻘويت روحيﻪ مﺸـاركت و كار تيمي ﺑين كاركنان اسـت ،زمانيكﻪ
كاركنان از طريق همكاري و تعامل مستمر ﺑا يكديگر ﺑﻪ نتيجﻪ مطلوب و مورد تاييد ﺟمع دست ميياﺑند
و نﻪتنها منجر ﺑﻪ كسﺐ نتيجﻪ مطلوب ميگردد ﺑلكﻪ اين ارتباط مستمر و تسهيل ﺷده منجر ﺑﻪ يادگيري
آســان و ﺑدون مﻘدمﻪ ميگردد .يكي از پاســخ دهندگان در ﺧصــوص اين مســالﻪ ﺑيان ميكند كﻪ " در
گروههايي كﻪ تﺸــكيل داديﻢ همﻪ ﺑﻪ هﻢ كمك ميكنن و ﺑا همديگﻪ مﺸــاركت دارن .كســي ﺑي تفاوت از
سـوالي كﻪ همكار يا دوسـتﺸـون تو گروه ﺑﻪ اﺷـتراك ميگذاره رد نميﺸـﻪ ،و اين مسـالﻪ ﺑاعﺚ ميﺸـﻪ ﺧيلي
راحـت يـادگيري اتفـاق ﺑيـافتـﻪ" .ﺑرهمين اســـاس يـادگيري تعـاملي فنّـاورانـﻪ كـامـل كننـده حلﻘـﻪ مفﻘودهاي
س تي مورد توﺟﻪ متوليان آموزش و يادگيري در سـازمانها ﺑاﺷـد .وقتي اين پديده محوري
اسـت كﻪ ﺑاي ـ
ﺷناسايي ﺷده در سازمان ﺑﻪ رسميت ﺷناﺧتﻪ ﺷود قطعا ﺑﻪ تبع آن دستورالعملهاي و ﺷيوههاي كارﺑري
و توﺟﻪ مديران را نيز ﺑﻪ ﺧود ﺟلﺐ نموده و ميتواند اثرﺑخﺸـي ﺑيﺸتري را نيز در سازمان ﺑﻪ همراه داﺷتﻪ
ﺑاﺷد.
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٤٢

شرايط علّي

ميتوان ﺑـا نگـاه منظﻢ ﺑـﻪ دادههـا و ﺑـازﺑيني حوادث و اتفـاقـات يـا وقـايعي كـﻪ از نظر زمـاني مﻘـدم ﺑر
مﻘولﻪ مورد نظر اســت ،ﺷــرايط علّي را پيدا كرد كﻪ ﺑر مﻘولﻪ محوري اثرگذار اســت .مﻘولﻪهاي "حمايت
مديريت ارﺷـد"" ،مديريت تغيير"" ،مديريت مناﺑع انسـاني مبتني ﺑر ﺷـايسـتگي" و "مخاطﺐ محوري"
اثر گذار ﺑر يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ در نظر گرفتﻪ ﺷــدهاند كﻪ ﺑراي اثرگذاري مثبت مﻘولﻪهاي ﺷــرايط
علي ﺑر مﻘولـﻪ محوري يـادگيري تعـاملي فنّـاورانـﻪ ،ﺑـايـد از طريق حمـايـت مثبـت مـديران ارﺷـــد ﺑـانـكهـا ﺑـﻪ
ﺑهرهمندي از رسـانﻪهاي اﺟتماعي در عرصـﻪ آموزش و يادگيري كاركنان ،اعمال تغييرات ﻻزم در نحوهي
آموزش كاركنـان از طريق رســـانﻪهاي اﺟتمـاعي ،تكيـﻪ ﺑر دانش و اطﻼعات كاركنـان كﻪ نﺸـــاندهنـدهي
ﺷــايســتگيها و تعيين كننده ﺟايگاه آنهاســت و توﺟﻪ ﺑر نياز آموزﺷــي كاركنان ﺑا ايجاد ﺑســتر ﻻزم در
فضــاي رســانﻪهاي اﺟتماعي ،آثار مثبتي ﺑر يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ ﺑرﺟاي گذاﺷــت .ﺑراي مثال يكي از
پاســـخگويان ﺑيان نمود ":ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ محدوديتهاي زماني كﻪ ﺑراي ما وﺟود داره ﺷـــبكﻪهاي اﺟتماعي
تونســتﻪ ﺑﻪ ما كمك ﺑكنﻪ تا راحتتر از ﺑرنامﻪها و فعاليتهاي آموزﺷــي تامين كنندگان و موســســات
آموزﺷـي ﺑا ﺧبر ﺑﺸـيﻢ و ﺑتونيﻢ ﺑراي ﺑرگزاري دورههاي آموزﺷـي اقدام ﺑكنيﻢ .ﺑراي مثال موسـسـﻪ آموزش
عالي ﺑانكداري هر ماه ليسـت ﺑرنامﻪهاي آموزﺷـي رو ﺑراي ما در ﺷـبكﻪ كارﺷـناسـان آموزش ﺑانكها ارسـال
ميكنﻪ" .تجرﺑﻪ ﺟايگاه رسانﻪهاي اﺟتماعي ﺑيانگر نوعي تغيير نگرش در ماهيت آموزش و يادگيري افراد
مي ﺑاﺷــد .اينكﻪ اهميت و ﺟايگاه آموزش از ســازمان محوري ﺑﻪ فرد محوري تغيير نموده و ســازمانها
ﺑايستي ﺑا مديريت اين تغيير نسبت ﺑﻪ تبيين اين ﺟايگاه اقدام نمايند.
راﻫبردﻫا

راهبردهـا يـا كنﺸـــهـا ،اقـدامـات هـدفمنـدي هســـتنـد كـﻪ راه حلهـايي ﺑراي مﻘولـﻪ مورد نظر فراهﻢ
ميســـازند و منجر ﺑﻪ ايجاد پيامدها ميﺷـــوند .راهبردهاي "مديريت دانش" و "فعاليتهاي تيمي" راه
حلهاي يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ هسـتند .رسـانﻪهاي اﺟتماعي ميتوانند ﺑا ايجاد فضـاي ﺑرقراري ارتباط
ﺑدون واسـطﻪ ﺑين كاركنان و درگير نمودن كاركنان در فرايند يادگيري ﺑﻪ ويژه در گروههاي تخصـصـي و
در نهـايـت تﻘويـت مهـارتهـاي كـار تيمي از منظر اﺷـــتراك محتواهـاي علمي و اطﻼعـاتي و  ،...يـادگيري
تعـاملي فنّـاورانـﻪ را محﻘق نمـاينـد .همچنين ،اﺷـــتراك اطﻼعـات ﺑـﻪ واســـطـﻪ اﺑزارهـا و ﺑرنـامـﻪهـاي ـكاﺑردي
رســانﻪهاي اﺟتماعي ميتواند منجر ﺑﻪ ﺑرقراري تعامﻼت ســازنده و هدفمند و در نهايت يادگيري تعاملي
فنّـاورانـﻪ گردد .ﺑراي مثـال يكي از پـاســـخگويـان ﺑيـان نمود " :وقتي كـاركنـان از طريق ﺑرنـامـﻪهـاي كـاﺑردي
رســـانﻪهاي اﺟتماعي در ﺧصـــوص موضـــوعات مختلف ﺑاهﻢ ﺑحﺚ و تبادل نظر ميكنن حجﻢ زيادي از
معلومـات رو ﺑين هﻢ رد و ﺑـدل ميكنن" .كـﻪ نﺸـــان ميدهـد ﺑرنـامـﻪهـاي رســـانـﻪهـاي اﺟتمـاعي ﺑراي
ﺟمعآوري ،توليد ،اﺷـتراكگذاري و ذﺧيره سـازي اطﻼعات و تبديل آن ﺑﻪ دانش عامل موثري در تحﻘق
اهداف سازمان ميﺑاﺷد.
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شرايط مداخلهگر

ﺷرايط مداﺧلﻪگر مجموعﻪاي از وقايع و ﺷرايط هستند كﻪ پس از ﺷروع مطالعﻪ و در حين انجام
پژوهش رخ ميدهند .در پژوهش حاضر ﺷرايط مداﺧلﻪگر عواملي هستند كﻪ در فرايند يادگيري تعاملي
فنّاورانﻪ رخ ميدهند .سﻪ مﻘولﻪ "زيرساﺧتهاي فنّاورانﻪ ضعيف"" ،مناﺑع مالي ناكافي" و "كمبود آگاهي
كاركنان" ،ﺑﻪ منزلﻪ ﺷرايط مداﺧلﻪگر در فرايند اﺟراي راهبردهاي يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ در نظر گرفتﻪ
ﺷده است .نتايج نﺸان ميدهد كﻪ سواد و ميزان آگاهي كاركنان در مورد استفاده صحيح از اﺑزارهاي
فنّاوريمحور عامل اساسي و تاثيرگذاري در استﻘرار فرهنگ استفاده از رسانﻪهاي اﺟتماعي ميﺑاﺷد.
ﺑديهي است اگر كاركنان سازمان توانايي و قاﺑليت استفاده از اﺑزارهاي مرتبط ﺑا رسانﻪهاي اﺟتماعي را
نداﺷتﻪ ﺑاﺷند نﻪ تنها منجر ﺑﻪ ايجاد مﻘاوت در ﺑراﺑر تغيير مي گردد ﺑلكﻪ ﺑاعﺚ ﺷكست اين مﻘولﻪ در
سازمان ميﺷود .همچنين عدم توسعﻪ زيرساﺧتهاي ﻻزم ﺑراي تحﻘق هدف آموزش و يادگيري مي تواند
امكان استفاده همﻪ كاركنان از اﺑزارهاي رسانﻪهاي اﺟتماعي را در سطح سازمان تحت تاثير قرارداد دهد
چراكﻪ ضعف در سيستﻢهاي سختافزاري و نرمافزاري ﺑﻪ سازمان اﺟازه تغييرات فنّاورانﻪ و اﺟراي
راهبردهاي يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ را نميدهد .از سوي ديگر ﺑانكها نيز همانند ﺑسياري از ﺑنگاههاي
اقتصادي كﺸور در حال دست و پنجﻪ نرم كردن ﺑا مﺸكﻼت اقصادي و سرمايﻪ گذاري هستند و استﻘرار
و توسعﻪ زيرساﺧتهاي فنّاوريمحور ﺑﻪ ﺧصوص در زمينﻪ آموزش و يادگيري كاركنان ﺑسيار هزينﻪﺑر و
نيازمند تامين سرمايﻪ ميﺑاﺷد و اين مسالﻪ ميتواند منجر ﺷود تا سياستهاي سازمانها ﺑراي ﺑهره مندي
از اين فنّاوري تغيير يافتﻪ و حتي منجر ﺑﻪ ﺷكست گردد .ﺑراي مثال يكي از پاسخگويان ﺑيان نمود " :در
ﺷرايط كنوني اقتصاد كﺸور اداره مديريت مناﺑع انساني ﺑﻪ درﺧواستها ﺑراي توسعﻪ زيرساﺧتهاي آموزش
و كﻼسهاي آموزﺷي مجازي ﺟواب صحيح نميده ،ﺧيلي از تامين كنندگان ﺑسترهاي آموزش مجازي ﺑا
توﺟﻪ ﺑﻪ هزينﻪهاي ﺑاﻻي استﻘرار اون دچار مﺸكل ﺷدن".
شرايط زمينهاي

ﺷـرايط زمينﻪاي مجموعﻪ ﺷـرايطي هسـتند كﻪ مﻘولﻪ محوري و پيامد منتج از آن را تحت تأثير قرار

ميدهد .اســـتﻘرار هر اﺑرازي در ســـازمان ﺑﻪ منزلﻪ يك تغيير در فعاليتها و اﺑعاد مختلف آن ســـازمان
محسـوب ميﺷـود .ﺑديهي اسـت ﺑراي پذيرفتﻪ ﺷـدن آن تغيير نياز ﺑﻪ ديدن سـازو كارهاي ﻻزم ﺑا هدف
ﺑهرهمندي صـحيح و راهبردي از آن اﺑزارها ميﺑاﺷـد .در زمينﻪ اسـتفاده از رسـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑﻪ عنوان
يك اﺑزار در آموزش يادگيري كاركنان اﺑتدايي ترين مســالﻪ فراهﻢ ﺑودن ﺑســتر ﻻزم ﺑراي اســتﻘرار اين
فنّاوري در سـازمان ميﺑاﺷـد .در اين پژوهش مﻘولﻪهاي"ﺧط مﺸـيهاي سـازماني"" ،فرهنگ سـازماني
مﺸـاركتي"" ،چاﺑكي سـازمان" و "زيرسـاﺧتهاي فنّاورانﻪ" ﺑﻪ منزلﻪ ﺷـرايط زمينﻪاي در نظر گرفتﻪ ﺷـده
اسـت و نﺸـان ميدهد كﻪ ﺧط مﺸـيهاي هر سـازماني در ﺧصـوص ﺑهره مندي از رسـانﻪهاي اﺟتماعي در
زمينـﻪ آموزش و يـادگيري ميتوانـد منجر ﺑـﻪ گســـترش اين فنّـاوري و اثرﺑخش نمودن فعـاليـتهـاي منـاﺑع
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انسـاني در سـازمان گردد .ﺑرهمين اسـاس وﺟود راهبردهاي مﺸـخص در تبيين دسـتورالعملهاي كارﺑرد
صـحيح رسـانﻪهاي اﺟتماعي در سـطح سـازمان ميتواند منجر ﺑﻪ دسـتياﺑي ﺑﻪ پيامدهاي مناسـبي در حوزه
يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ گردد .ﺑراي مثال يكي از پاســخگويان ﺑيان نمود " :ميﺸــﻪ ﺑا اهداف مﺸــخص و
معيني رويكرد ﺧـاصـــي رو در انتﻘـال اطﻼعـات از طريق رســـانـﻪهـاي اﺟتمـاعي در ســـازمـان پيش ﺑرد،
راهبردهاي مرتبط ﺑا انتﻘال دانش و تجرﺑيات ﺑايد ﺑراي ســازمان در اﺑتدا ﺷــفاف و روﺷــن ﺑﺸــﻪ مســالﻪ
اينجاسـت كﻪ ما دسـتورالعمل كارﺑري مناسـبي ﺑراي ﺟهتدهي صـحيح ﺑﻪ اين مسـالﻪ در سـازمان نداريﻢ".
همچنين پويايي محيط ســازمان و تســهيل ﺟريان انتﻘال دانش و اطﻼعات زمينﻪســاز اســتﻘرار اثرﺑخش
رســـانـﻪهـاي اﺟتمـاعي در حوزه آموزش و يـادگيري ميﺷـــونـد .ﺑـديهي اســـت يكي از ـاﺑعاد زمينـﻪســـاز
سـازمانهاي چاﺑك زيرسـاﺧتهاي فنّاورانﻪ درون سـازمان ميﺑاﺷـد .همين فنّاوري در رسـانﻪهاي اﺟتماعي
موﺟـﺐ تســـهيـل ﺟـاﺑجـايي و ســـهوﻻت ﺑرقراري ارتبـاطـات ميگردد .زيرســـاﺧـتهـاي فنّـاورانـﻪ همچنين
پﺸـتيباني كننده انعطافپذيري ﺑﻪ عنوان يكي از مهﻢترين اصول يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ است .از سويي
ديگر ،اسـتﻘرار و كارﺑرد اثرﺑخش رسـانﻪهاي اﺟتماعي مسـتلزم توسـعﻪ فرهنگ سـازماني مﺸـاركتي و فعاﻻنﻪ
در سـازمانها ميﺑاﺷـد .مﺸـاركت كاركنان و نﻘش آنها ﺑﻪ ويژه در تﺸـكيل ﺷـبكﻪهاي سـازماني قدرتمند و
عﻼقﻪمندي هاي مﺸـــترك و حمايت از يكديگر اســـت كﻪ تعيين كننده ميزان موفﻘيت مﻘولﻪ يادگيري
تعاملي فنّاورانﻪ در سازمان ميﺑاﺷد.
پيامدﻫا
پيامدها نتايجي هستند كﻪ از راهبردها و كنشهاي مرﺑوط ﺑﻪ مﻘولﻪ مورد نظر حاصل ميﺷوند.
پيامدهاي ناﺷي از يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ ﺷامل "اثرﺑخﺸي آموزﺷي"" ،ﺑهبود عملكرد كاركنان"،
"كاهش هزينﻪهاي آموزش و يادگيري مستمر" ميﺑاﺷد .نتايج نﺸان ميدهد كﻪ ﺑﻪ واسطﻪ رسانﻪهاي
اﺟتماعي و قاﺑليتهايي كﻪ اين اﺑزار در سازمان و فرهنگ يادگيري ايجاد مينمايد ،ﺟريان اطﻼعات و
دانش ﺑﻪ ﺷكل پيوستﻪ و مستمر در كوتاهترين زمان ممكن در دسترس كاركنان قرار ميگيرد و كاركنان
را در معرض يادگيري مستمر قرار ميدهد .ﺑر همين اساس زمانيكﻪ محيط سازمان ﺑا فرهنگي يادگيرنده
درهﻢ تنيده ﺑاﺷد همﻪ كاركنان سعي در تسهيﻢ و ﺑﻪ اﺷتراكگذاري دانش و تجرﺑيات ﺧود ﺧواهند نمود.
از طرفي آموزﺷي موثر است كﻪ منجر ﺑﻪ نتايج اثرﺑخش در تغيير رفتار مثبت كاركنان در سازمان گردد،
از همين رو رسانﻪهاي اﺟتماعي نﻪتنها ميتوانند ﺟريان اين آموزشها را ﺑﻪ سرعت ﺑﻪ تغيير رفتار مثبت
در سازمان تبديل نمايند ﺑلكﻪ منجر ﺑﻪ ﺧلق حلﻘﻪهاي ﺑازﺧورد فوري و تصميﻢ گيري ﺑهتر كاركنان در
امور محولﻪ و حتي ارتﻘا مهارتهاي كاري و تخصصي ميگردد .رسانﻪهاي اﺟتماعي ﺑا فراهﻢ آوردن ﺑستر
گستردهاي از روشها و تسهيل ارتباطات و انتﻘال اطﻼعات توانستﻪاند هزينﻪهاي اين ﺑرقرار راﺑطﻪ را كاهش
داده و نتايج مالي اثرﺑخﺸي را ﺑﻪ همراه آورند .مديريت زمان و انرژي كمتري كﻪ از طريق استفاده از
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اﺟتماعي استفاده ميﺷود ﺑيانگر همين مسالﻪ ميﺑاﺷد .لذا اثرﺑخﺸي آموزﺷي يكي ديگر از پيامدهاي
يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ ميﺑاﺷد .ﺑديهي است ﺑهره مندي از فنّاوريهاي نوين و تسهيل ﺟريان تسهيﻢ
دانش و اطﻼعات و فاصلﻪ گرفتن از ﺷيوههاي سنتي و ﺑا اثرﺑخﺸي پايين آموزش ،ميتواند منجر ﺑﻪ كاهش
هزينﻪهاي آموزش گردد .كاهش اين هزينﻪهاي آموزﺷي اعﻢ از هزينﻪهاي ﺑرگزاري كﻼس و سفرهاي
ضروري ﺑا ﺟايگزين ﺷدن آموزش از راه دور ،يادگيري در گروههاي تخصصي از طريق تبادل اطﻼعات و
تسهيﻢ تجرﺑيات ﺑا كنترل كمتر و آزادي عمل ﺑيﺸتر از ديگر پيامدهاي يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ ميﺑاﺷد.
در نهايت ،آموزش و يادگيري از طريق رسانﻪهاي اﺟتماعي و ويژگيهاي مرتبط ﺑا آن منجر ﺑﻪ ارتﻘا انگيزه
كاركنان ،تﻘويت رواﺑط كاري ﺑين كاركنان در فضايي دوستانﻪ و مﺸاركتي ،افزايش اعتماد ﺑﻪ نفس كاركنان
ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ﺷناﺧتي كﻪ از موقعيت و سطح دانش و تواناييها در مﻘايسﻪ ﺑا محيط پيرامون ﺧود پيدا
ميكنند ،ميگردد .ﺑرهمين اساس نيز رضايت ﺷغلي ناﺷي از تحكيﻢ رواﺑط كاري ميتواند منجر ﺑﻪ ﺑهبود
عملكرد كاركنان گردد .ﺑراي مثال يكي از پاسخگويان ﺑيان نمود " :وقتي فرد ﺧودش رو تو گروه همكاران
پيدا ميكنﻪ ،انگيزه ﺑيﺸتري ﺑراي اﺑراز نظراتش داره ﺑيﺸتر مﺸاركت ميكنﻪ چون ﺑهش انگيزه ميده و در
نتيجﻪ چون سيستﻢ رو مال ﺧودش ميدونﻪ انگيزه ﺑاﻻتري ﺑراي تعامل ﺑﻪ اﺷتراك گذاري نظراتش ﺧواهد
داﺷت .وقتي افراد ﺧودﺷون رو سهيﻢ ميدونن در تصميﻢ گيريها و تغييرات و اظهار نظرهاي مختلف در
سازمان ﺑاعﺚ انگيزشﺷون ميﺸﻪ" .لذا افراد ميتوانند از طريق رسانﻪهاي اﺟتماعي ﺑﻪ ﺷبكﻪ وسيعي از
متخصصان و افراد تاثير گذار و موفق دسترسي داﺷتﻪ ﺑاﺷند ،و گسترش دامنﻪ اين ﺷكل از ارتباطات و
آﺷناييها حتي ﺧود موﺟﺐ ارتﻘا سرمايﻪ اﺟتماعي در سطح سازمان ميگردد.
ج( كدگذاري انتخابي :در كدگذاري انتخاﺑي ،متغير اصــلي يا فرايند اســاســي نهفتﻪ در دادهها،
چگونگي،مراحل وقوع و پيامدهاي آن نمودار ميﺷـود ) (٤٨ﺑراسـاس رواﺑط ﺑﻪدسـت آمده ،مفاهيﻢ حاصـل
از كدگذاري ﺑاز و محوري در مرحلﻪ كدگذاري انتخاﺑي ،ﺑﻪ يكديگر پيوند داده ﺷـد و ﺑﻪ صـورت يك الگو
ﺑراي ﺑكـاگيري رســـانﻪهاي اﺟتمـاعي در آموزش كاركنـان ﺑانك منعكس گرديد .ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ كليـﻪ مفـاهيﻢ،
الگوي كيفي پژوهش در ﺷكل  ١ارائﻪ ﺷده است.
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شكل .١الگوي كيفي پژوﻫش :بكارگيري رسانهﻫاي اجتماعي در آموزش كاركنان بر مبناي نظريه داده بنياد

نتيجه گيري و پيشنهادات

پژوهش حاضـر ﺑﻪ منظور ارائﻪ الگوي ﺑكارگيري رسـانﻪهاي اﺟتماعي در آموزش كاركنان ،ﺑر مبناي
نظريﻪ داده ﺑنياد صورت گرفت و ﺑا روش كدگذاري ﺑاز ،محوري و انتخاﺑي ١٨مﻘولﻪ نمايــان ﺷــد كﻪ در
قالﺐ الگوي پارادايمي ﺷــامل مﻘولﻪ محوري )يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ( ،ﺷــرايط علّي )حمايت مديريت
ارﺷـد ،مديريت تغيير ،مديريت مناﺑع انسـاني مبتني ﺑر ﺷـايسـتگي ،مخاطﺐ محوري( ،ﺷـرايط زمينﻪاي
)فرهنگ سـازماني مﺸـاركتي ،چاﺑكي سـازماني ،ﺧط مﺸـيهاي سـازماني ،زيرسـاﺧتهاي فنّاورانﻪ( ،ﺷـرايط
مـداﺧلـﻪگر )زيرســـاﺧـتهـاي فنّـاورانـﻪ ضـــعيف ،منـاﺑع مـالي نـاكـافي ،كمبود آگـاهي كـاركنـان( ،راهبردهـا
)مـديريـت دانش ،فعـاليـتهـاي تيمي( ،پيـامـدهـا )كـاهش هزينـﻪهـاي آموزش ،ﺑهبود عملكرد كـاركنـان،
اثرﺑخﺸي آموزﺷي ،يادگيري مستمر( قرار گرفت.
رســـانﻪ هاي اﺟتماعي عليرغﻢ اينكﻪ ﺟايگاه ﺧود را در كليﻪ فعاليتهاي رســـمي و غير رســـمي
ســازمانها و اﺟتماعهاي گوناگون يافتﻪاند اما ﺑﻪ نظر ميرســد الگوي مﺸــخصــي ﺑراي تبيين ﺟايگاه و
كارﺑرد اين اﺑزار ارتباطي عصـر حاضـر در سـازمانها وﺟود ندارد .از سـوي ديگر آموزش همواره ﺑﻪ عنوان
يكي از ﺑخشهاي اسـاسـي توسـعﻪ مناﺑع انسـاني سـازمانها مورد توﺟﻪ قرار گرفتﻪ اسـت .مسـالﻪ اصـلي در
اين حوزه نحوه تعامل كاركنان ﺑﻪعنوان فراگيران ﺑا مﻘولﻪ آموزش اسـت .آموزش ،ارتباط اﺟتناب ناپذيري
ﺑا نگرش و توﺟﻪ كاركنان ســازمان ﺑﻪ عنوان فراگيران ﺑﻪ ﺧود دارد .اين ﺑدين معنا اســت كﻪ ﺑدون ﺟلﺐ
توﺟﻪ كاركنان ﺑﻪ عنوان مﺸـاركتكننده و اسـتفادهكنندگان از آموزش نميتوان ﺑﻪ اهداف تعيين ﺷـده و

٤٧

ﺑكارگيري رسانﻪهاي اﺟتماعي در آموزش / ...علي نﻘره ،حسن ﺑودﻻئي و عباس نرگسيان

اثرﺑخﺸــي ﻻزم دســت پيدا كرد .ﺑراي آموزش و يادگيري ﺷــناﺧت ويژگيها ،عﻼقﻪ منديها ،نيازهاي
مرتبط ﺑا ﺷـغل و ﺟامعﻪ كاركنان مورد اهميت ميﺑاﺷـد .نسـل حاضـر ،نسـل تبادل اطﻼعات ،ارتباطات و
تحصيل اطﻼعات و يادگيري در كوتاهترين و منعطفترين زمان ممكن است .مسيرهاي ﺷغلي نوين ديگر
محدود ﺑﻪ يك موقعيت در يك سـازمان نيسـتند ﺑلكﻪ ﺑﻪ عنوان تجارب حرفﻪاي متنوع كﻪ مسـتلزم كار در
حرفﻪهاي مختلف اسـت تلﻘي ميﺷـوند ) .(٥٣مسـير ﺷـغلي منعطف يك مسـير ﺷـغلي اسـت كﻪ ﺑﻪ طور
مكرر هﻢ ﺑﻪ ﺧاطر تغيير در عﻼقﻪهاي ﺷــخصــي ،تواناييها و ارزشها و هﻢ تغييرات در محيط در حال
تغيير ،ﺑروز و مورد اقبال قرار گرفتﻪ اسـت ) .(٥٤حال نسـل حاضـر كﻪ ﺑراي ﺧود مسـير ﺷـغلي منعطف
تعريف نموده اسـت نياز دارد تا ﺧود ﺑﻪ دنبال چيدمان سـبد دانش و توسـعﻪ مهارتهاي ﺧود ﺑاﺷـد .اينكﻪ
ﺑتواند در زمانهاي مختلف و منعطف ﺑﻪ دانش مورد نياز ﺷـغل دسـترسـي داﺷـتﻪ و در كوتاه ترين زمان
ممكن متناسـﺐ ﺑا اقتضـاي محيط ﺑهبود مسـتمر را ﺑراي ﺧود داﺷـتﻪ ﺑاﺷـد .رسـانﻪهاي اﺟتماعي اﺑزارهاي
تعاملي هسـتند كﻪ در عصـر حاضـر نزديكترين پاسـخ را ﺑﻪ نيازمنديهاي مسـير ﺷـغلي منعطف دارند.
ﺑسـتري كﻪ اكنون در رسـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑراي دسـترسـي ﺑﻪ اﺑزارهاي يادگيري و ﺟريان تبادل اطﻼعات
ﺑﻪروز فراهﻢ است.
حلﻘﻪ مفﻘوده مسـالﻪ مطرح ﺷـده در اين پژوهش ،يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ اسـت و نﻘﺸـي محوري را
داراســـ ت ﺑـﻪ نحوي كـﻪ ميتوانـد ديگر مﻘولـﻪهـا را حول ﺧود ﺟمع كنـد .كـاركنـان از طريق رســـانـﻪهـاي
اﺟتمـاعي ﺑـﻪ تســـهيﻢ دانش و اطﻼعـات ﺑين يكـديگر ميپردازنـد؛ زمـانيكـﻪ كـاركنـان ﺑـا حضـــور فعـاﻻنـﻪ در
گروههاي مختلف مجازي اﺟتماعات هدفمند را ﺷكل ميدهند ،يعني اينكﻪ يك گروه ﺑا هدف و ماموريت
مﺸـخص تﺸـكيل و افراد از طريق آن حول موضـوعات و مسـائل تخصـصـي ﺑﻪ ﺑحﺚ و تبادل نظر ميپردازند
يادگيري سـازماني از طريق مﺸـاركت اعضـا اتفاق ميافتد .و اين زماني اسـت كﻪ مفاهيﻢ تﺸـكيلدهنده
يـادگيري تعـاملي فنّـاورانـﻪ يعني؛ ﺧلق ســـريع دانش ،تســـهيﻢ دانش ،تســـهيـل در يـادگيري و يـادگيري
مﺸـاركتي محﻘق ميگردد .پاولوسـكي) (١٩٧٧يادگيري مﺸـاركتي را مدﺧل يادگيري سـازماني دانسـتﻪ
تأكيد مي كند كﻪ يادگيري مﺸــاركتي پلي اســت ﺑراي تبديل يادگيري ﺑﻪ دانش ســازماني ﺑﻪ نحوي كﻪ
ﺑراي همﻪ ﺑﻪ اﺷتراك گذاﺷتﻪ ﺷود ) .(٥٥پيتر سنگﻪ) (١٩٩٠نيز يادگيري مﺸاركتي را فرايندي ميداند
كﻪ طي آن ظرفيت اعضـاء توسـعﻪ يافتﻪ و ﺑﻪ گونﻪاي همسـو ميﺷـود كﻪ نتايج حاصـلﻪ آن چيزي ﺧواهد
ﺑود كﻪ همگان واقعاً طالﺐ آن ﺑودهاند .فعالسـازي ظرفيتهاي رﺷـد و يادگيري در سـازمانها ﺑﻪ گونﻪاي
كﻪ كاركنان ﺑﻪ طور مسـتمر در حال يادگيري ﺑاﺷـند مسـالﻪ قاﺑل توﺟﻪ ديگري اسـت كﻪ ﺑايتسـي مورد نظر
قرار ﺑگيرد .چراكـﻪ ﺑـا ايجـاد فضـــاي يـادگيري گروهي و فرهنـگ كـار گروهي يـادگيري كـاركنـان ﺑـا رويكرد
هﻢتكاملي ١صـورت ميگيرد .ﺑر همين اسـاس رسـانﻪهاي اﺟتماعي راهبردهايي را پيش روي سـازمانها
Coevolution
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قرار دادهانـد تـا ﺑـا فراهﻢ ســـاﺧتن ســـازكـار مـديريـت دانش و فعـاليـتهـاي تيمي رويكرد هﻢتكـاملي در
سـازمانهايي همچون ﺑانكها ﺑا گسـتردگي ﺟغرافيايي ﺷـعﺐ و پراكندگي كاركنان تبيين گردد) .(٥٦در
اين راسـتا نتايج تحﻘيق نادري و حاتمي ) (١٣٩٤نيز نﺸـان دهندهي اهميت و تاثير رسـانﻪهاي اﺟتماعي
درسـرعت ﺑخﺸـيدن ﺑﻪ اﺷـتراك و تسـهيﻢ اطﻼعات در ﺑعد زمان و مكان ميﺑاﺷـد و نﺸـان ميدهد كﻪ
ﺷــبكﻪهاي اﺟتماعي ســازماني ﺑر مديريت دانش و اﺑعاد آن يعني ﺟذب دانش تســهيﻢ دانش و ذﺧيره
دانش تـاثير دارنـد .اين نتـايج ﺑر معرفي صـــحيح مـديريـت دانش ﺑـﻪ عنوان يكي از راهبردهـاي تحﻘق
يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ صــحﻪ ميگذارد و از ســوي ديگر ﺑر تاثير رســانﻪهاي اﺟتماعي در تســهيل و
تســهيﻢ اطﻼعات تاكيد مينمايد .در اين ميان مﻘولﻪهايي همچون؛ ﺧط مﺸــيهاي ســازماني ،فرهنگ
ســازماني مﺸــاركتي ،چاﺑكي ســازمان و زيرســاﺧتهاي فنّاورانﻪ ﺑﻪ منزلﻪ ﺷــرايط زمينﻪاي كﻪ ﺑســتر
يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ را فراهﻢ ميسـازند .ﺑدون ﺷـك هيچ فعاليتي در سـازمان ﺑدون داﺷـتن هدف و
ماموريت مﺸـخص ﺑﻪ نتايج مطلوب دسـت نخواهد يافت .ﺑر همين اسـاس وﺟود راهبردهاي مﺸـخص در
تبيين دسـتورالعملهاي كارﺑرد صـحيح رسـانﻪهاي اﺟتماعي در سـطح سـازمان ميتواند منجر ﺑﻪ دسـتياﺑي
ﺑﻪ پيامدهاي مثبتي در حوزه آموزش و يادگيري گردد) .(٥٧در اين راستا نتايج تحﻘيق چايدس )(٢٠١٤
ﺑر ضـرورت تبيين ﺧط مﺸـيهاي سـازماني در اسـتفاده از رسـانﻪهاي اﺟتماعي در آموزش كاركنان صـحّﻪ
ميگذارد .در اين پژوهش ﺷـــرايط علي اثر گذار ﺑر يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ ﺷـــامل مﻘولﻪهاي حمايت
مديريت ارﺷـد ،مديريت تغيير ،مديريت مناﺑع انسـاني مبتني ﺑر ﺷـايسـتگي و مخاطﺐ محوري ميﺑاﺷـد.
كاركنان ﺑﻪ عنوان اصـليترين مخاطبان آموزش در سـازمان ﺧود تعيين كننده نيازهاي آموزﺷـي هسـتند.
اينكﻪ يك فرد ﺑهتر از هر ﺷـخص ديگري در سـازمان از نيازهاي آموزﺷـي ﺧود ﺑراي انجام وظايف محولﻪ
ﺑاﺧبر اســت الزام توﺟﻪ ﺑﻪ مخاطﺐ محوري را ايجاد مينمايد .در فعاليتهاي آموزﺷــي عصــر حاضــر
مخـاطـﺐ محوري و توﺟـﻪ ﺑـﻪ نيـاز مخـاطـﺐ حـائز اهميـت اســـت) .(٤٧در اين راســـتـا نتـايج تحﻘيق ريچـارد
) (٢٠١٦نﺸـان ميدهد كﻪ آمادگي يادگيرنده نﻘش مهمي در اﺟراي رسـانﻪهاي اﺟتماعي ﺑراي يادگيري
محيط كار ايفا ميكند و نيازهاي يادگيرنده ﺑايد ﺑراي استفاده از رسانﻪهاي اﺟتماعي در آموزش كاركنان
مورد توﺟـﻪ قرار گيرد كـﻪ تـاييـد كننـدهي لزوم مخـاطـﺐ محوري ﺑـﻪ عنوان يكي از ﺷـــرايط علّي در تبيين
يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ ميﺑاﺷـد .مﻘولﻪهاي زيرسـاﺧتهاي فنّاورانﻪ ضـعيف ،مناﺑع مالي ناكافي و كمبود
آگاهي كاركنان از ﺟملﻪ ﺷـرايط مداﺧلﻪگري هسـتند كﻪ در فرايند يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ رخ ميدهند.
چگونگي اسـتفاده و ﺑهره مندي از رسـانﻪهاي اﺟتماعي و حتي هزينﻪي اسـتفاده از آن و اﺷـكاﻻت مرتبط
ﺑا پهناي ﺑاند يا حتي سـخت افزارهاي مورد اسـتفاده مي تواند ﺷـكل كارﺑرد رسـانﻪهاي اﺟتماعي و ﺑﻪ تبع
آن پيامدهاي آن را تحت تاثير قرار دهد .در نهايت در اين پژوهش ،پيامدهاي ناﺷــي از يادگيري تعاملي
فنّاورانﻪ ﺷـــامل مﻘولﻪهاي اثرﺑخﺸـــي آموزﺷـــي ،ﺑهبود عملكرد كاركنان ،كاهش هزينﻪ هاي آموزش و
يادگيري مسـتمر ﺷـناسـايي ﺷـدند .ﺑهبود عملكرد كاركنان از پيامدهاي اصـلي مﻘولﻪ محوري يادگيري
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تعاملي فنّاورانﻪ محسـوب ميﺷـود .پيامدي كﻪ ﺑسـياري از سـازمانها ﺑﻪ نحوي ﺟدي درصـدد سـنجش
ميزان و ســطح آن و نتايج حاصــل از آن هســتند .عملكرد كاركنان ،ﺑيﺸــترين نزديكي را ﺑا منافع مالي
سـازمان و رﺷـد و ياديگيري كاركنان دارد .ﺟريان انتﻘال و تسهيﻢ و اﺷتراك گذاري دانش و اطﻼعاتي كﻪ
در سـازمان از طريق رسـانﻪهاي اﺟتماعي در دسـترس كاركنان قرار مي گيرد ،آنها را ﺑيﺸـتر از پيش ﺑا
سـازمان درگير و درﺟريان تغييرات و فعاليت هاي اسـاسـي قرار مي دهد .فرهنگ سـازماني و اﺑعاد مختلف
آن ﺑيﺸـتر از پيش ميتواند در سـطح سـازمان ﺟاري ﺷـود و مسـائلي همچون رواﺑط ﺑين كاركنان ،حس
تعلق و مسئوليت پذيري كاركنان ﺑراي ايفاي نﻘش ﺧود ﺑﻪ عنوان عضوي از سازمان و انگيزه آنها را تحت
تـاثير ﺧود قرار دهـد .ﺑر همين اســـاس رســـانـﻪهـاي اﺟتمـاعي ﺑـﻪ عنوان اﺑزاري كـارﺑردي ﺑـﻪ منظور ايجـاد
يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ در عصـر حاضـر توانسـتﻪ اسـت نﻘش ﺑسـزايي را در افزايش عملكرد كاركنان ايفا
نمـايـد) .(٤٦در اين راســـتـا نتـايج تحﻘيق اســـﻼم پنـاه و آزاد ) (١٣٩٥نﺸـــان ميدهـد كـﻪ افرادي كـﻪ از
ﺑرنامﻪهاي علمي پژوهﺸـي تلگرام اسـتفاده ميكنند ﺑاﻻترين نمره ﺑهره وري را ﺑﻪ دسـت آوردهاند كﻪ مويد
ﺑهبود عملكرد كاركنان ﺑﻪ عنوان يكي از پيامدهاي كارﺑرد رسانﻪهاي اﺟتماعي در آموزش است).(٤٢
ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ نﻘش و مســئوليتهايي كﻪ مديران و كارﺷــناســان آموزش و توســعﻪ مناﺑع انســاني در
ﺑانكها دارند ،انتظار مي رود كﻪ چارچوب حمايتي ﺑيﺸــتري ﺑراي تبيين اين الگو در همﻪ اﺑعاد مرتبط ﺑا
ﺑرنامﻪريزي و اﺟراي فعاليتهاي آموزﺷي ﺑﻪ ﺧصوص در سطح كﻼن ﺑانكها مورد نظر قرار ﺑگيرد .مبناي
اين پيﺸـــنهـادات تـاكيـد دارد كـﻪ ،كـارايي رســـانـﻪهـاي اﺟتمـاعي نـﻪ ﺑـﻪ ﺧـاطر نﻘص ﺑلكـﻪ ﺑـﻪ ﺧـاطر عـدم
يكپارچگي ،مديريت و ﺑارورسـازي ١ﺑﻪ عنوان يك سـيسـتﻢ ﺑﻪ هﻢتنيده كﻪ يادگيري سـازماني را پﺸـتيباني
ميكند ،محدود ﺷـده اسـت .لذا در همين راسـتا مجموعﻪاي از پيﺸـنهادها در راسـتاي تحﻘق و اسـتﻘرار
عملياتي آن ارائﻪ ميگردد:


ﺑﻪ دليل نگاه نويني كﻪ اين پژوهش ﺑﻪ مﻘولﻪ آموزش و يادگيري دارد ،پيﺸنهاد ميگردد تا مديريت
مناﺑع انساني و آموزش ﺑانكها در تدوين ﺑرنامﻪ راهبردي مديريت مناﺑع انساني ﺧود ﺑازنگري اساسي
داﺷتﻪ و ﺑتوانند ﺷاﺧصهاي عملياتي آموزش ﺧود را ﺑر مبناي پيامدهاي استخراج ﺷده از آن قرار
دهند.



همانطور كﻪ در تجزيﻪ و تحليل نتايج پژوهش نيز ﺑيان ﺷد ،كسﺐ حمايت مديريت ارﺷد سازمانها
ﺑراي ﺑﻪ رسميت ﺷناﺧتن فعاليتهاي هدفمند كاركنان در فضاي مجازي ميتواند منجر ﺑﻪ تحﻘق
عملياتي آن كمك نمايد.



ﺧواستﻪ يا ناﺧواستﻪ رسانﻪهاي اﺟتماعي ﺟايگاه ﺧود را در ميان كاركنان ﺑراي تبادل اطﻼعات و
تجرﺑيات و ﺑحﺚ و ارائﻪ نظر درﺧصوص مباحﺚ تخصصي حيطﻪ ﺷغلي ﺧود پيدا كردهاند .لذا مديريت
Nurturing
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مناﺑع انساني و آموزش ﺑانكها ﺑايستي ﺑا تغيير نگرش اساسي در ﺑرنامﻪريزيهاي آموزﺷي ﺧود ،دوران
گذار از آموزشهاي يك سويﻪ و سنتي را مديريت نموده و ﺑﻪ راه حلي ﺑراي پايش عملكرد و
فعاليتهاي آموزﺷي كاركنان در اين ﺑستر دست ياﺑند.



ﺑراساس تجرﺑﻪ اي كﻪ محﻘق در اداره آموزش ﺑانك گردﺷگري داﺷتﻪ است ،ﺑﻪ منظور پايش عملكرد
آموزﺷي كاركنان و ايجاد انگيزه در مسير پيﺸرفت ﺷغلي ،مكانيزم امتياز دهي مﺸخصي در
دستورالعمل آموزش ﺑانك ﺑراي فعاليتهاي آموزﺷي كاركنان ديده ﺷده است .لذا ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ تغيير
ماهيت فعاليت هاي آموزﺷي كاركنان در ﺑستر رسانﻪهاي اﺟتماعي ضرورت دارد تا تغييري در اين
دستورالعملها ﺑراي كمّيسازي و امتيازدهي ﺑﻪ اين ﺷيوه از فعاليت آموزﺷي و يادگيري سازماني
صورت داده ﺷود .حتي در اين تغيير نگرش ميتوان مكانيزم امتيازدهي را حذف و مﺸوق هاي ديگري
را مورد نظر قرار داد.



مديريت مناﺑع انساني و آموزش ﺑانكها ميتواند ﺑا طراحي چالشهايي اعﻢ از ﺑازيسازي ،١مساﺑﻘات
علمي و ...در ﺑستر رسانﻪهاي اﺟتماعي ،نسبت ﺑﻪ تﻘويت روحيﻪ كار تيمي و ترغيﺐ كاركنان ﺑﻪ
استفاده هدفمند و مسئوﻻنﻪ از اين اﺑزارها اقدام نمايند.



ﺑانكها ميتوانند ﺑا سرمايﻪگذاري ،نسبت ﺑﻪ طراحي و ساﺧت اﺑزارهاي اﺟتماعي ﺑومي مناسﺐ ﺑا
فرهنگ سازماني ﺧود اقدام نمايند .هرچند استﻘرار و ساﺧت نرمازفزار تعاملي تحت وب و ﺑوميسازي
ﺷده داراي هزينﻪهاي ﺑاﻻيي است اما ميتواند ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ تطبيق ﺑيﺸتر چنين نرم افزاري ﺑا اولويتها
ويژگيهاي سازماني نﻘش ﺑهتري در عملياتي ﺷدن يادگيري تعاملي فنّاورانﻪ را ايفا نمايد.



فرهنگ سازي ﺑايد ﺑﻪ صورت مداوم و از مسيرهاي مختلف صورت گيرد .ﺑراي ايجاد آگاهي عمومي
در ﺧصوص استفاده كارﺑردي و هدفمند از رسانﻪهاي اﺟتماعي ،ﺑﻪ دور از مسائلي غيراﺧﻼقي ﺑا
محوريت حفظ حريﻢ ﺧصوصي همﻪ افراد.
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مدل  LRTCI؛ رهيافتي در استقرار نظام برنامه توسعه فردي در سازمانها

*

كورش فتحي واجارگاه

١

فيروز نوري كلخوران

٢

)تاريخ دريافت١٣٩٨/١٢/١٩ :؛ تاريخ پذيرش(١٣٩٩/٠4/١٣ :
چكيده
برنامه توســـعه فردي يكي از ابزارها مهﻢ در راهبري توســـعه منابع انســـاني همواره يكي از حوزههاي جذاب آموزش و
توسـعه منابع انسـاني ميباﺷـد و توسـعه مدلها و الگوهاي عملياتي در اين بخش از نيازمنديهاي مديريت آموزش و توسـعه
منابع انسـاني اسـت .هدف از انجام پژوهش حاضـر ارائه مدلي براي اسـتقرار و تدوين برنامه توسـعه فردي در سـطح سـازمانهاي
پيﺸــرو ميباﺷــد .رويكرد پژوهش پيش روي كيفي و روش مورد اســتفاده در آن مبتني پژوهش نظريهاي ميباﺷــد .براي
ﺷناسايي عناصر مدل از روش مصاحبه با متخصصين استفاده گرديد و پس از آن براي تثبيت عناصر از روش گروههاي اسمي
بهره برده ﺷــد .در نهايت براي انســجامبخﺸــي به دادهها در قالب يك مدل و تعيين ارتباط عناصــر از نرمافزار الگوســازي
سـاختاري تفسـيري ) (ISMاسـتفاده گرديد .ﺷـركتكنندگان در فرآيند مصـاحبه با روش نمونهگيري نظري انتخاب ﺷـدند.
مصـاحبهها با روش كدگذاري باز و محوري سـازماندهي ﺷـدند و دادهها مبتني بر تحليل مضـمون طبقهيندي ﺷـدند و مضـامين
و مقولههاي مورد نظر به عنوان ورودي جلسـات مديريتي تعاملي )با رويكرد گروههاي اسـمي( وارد فرآيند مدلسـازي ﺷـدند.
براساس ديدگاه اجماعي و سازماندهي انجام ﺷده ،مدل به دست آمده در پنج بخش اصلي با عناوين مﺸروعيت بخﺸي نهادي
) ،(Lالزامات و زيرســاختهاي مالي ،اعتباري و مقرراتي ) ،(Rالزامات و زيرســاخت هاي فني ) ،(Tگردآوري باليني اطﻼعات
سـند برنامه توسـعه فردي ) (Cو اجرا و بهينه سـازي سـيسـتﻢ توسـعه فردي ) (Iمعرفي ميﺷـود .براي تسـهيل در امر نامگذاري
مدل ســر واژه عناصــر كليدي با هﻢ تركيب ﺷــدند و مدلي موســوم به  LRTCIبعنوان مدلي جامع و رهيافتي در اســتقرار
نظامهاي توسعه فردي در مقاله معرفي گرديد.

واژههاي كليدي :برنامه توسعه فردي ،استقرار نظام  ،IDPمدل برنامه توسعه فردي  ،مدل LRTCI

* اين مقاله از نتايج طــرح پژوهﺸــي برنامــه توســعه فــردي كــه بــا پﺸــتيباني صــندوق حمايــت از پژوهﺸــگران و فنــاوران كﺸــور انجــام
ﺷده است ،احصاء و چاپ ﺷده است.
 .١اســتاد ،گــرايش برنامــه ريزي درســي ،دانﺸــكده علــوم تربيتــي و روانﺸناســي ،دانﺸــگاه ﺷــهيد بهﺸــتي ،تهــران ،ايــران .مســئول
مكاتبات )(kouroshfathi2@gmail.com
 .٢دانش آموخته دكتري برنامهريزي درسي ،دانﺸكده علوم تربيتي و روانﺸناسي ،دانﺸگاه ﺷهيد بهﺸتي ،تهران ،ايران.
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 .١مﻘدمـه
مواجهه سازمانها با تقاضاهاي وسيع يادگيري و بهسازي منابع انساني موجب سرمايهگذاريهاي
مستقيﻢ و غيرمستقيﻢ در سازمانها ﺷده است .طبق گزارش منتﺸر ﺷده در نﺸريه آموزش(٢٠١7) ١
ميزان سرمايهگذاري ﺷركتهاي اياﻻت متحده آمريكا در بخش آموزش براي سالهاي  ٢٠١٦و  ٢٠١7به
ترتيب  7٠.٦و  ٩٣.٦ميليارد دﻻر اعﻼم ﺷده است ) .(١عﻼوه بر سرمايهگذاري مالي و هزينههاي ناﺷي از
اجراي آن ،حركت به سمت يادگيري نيازمند توجه به خصوصيات بزرگساﻻن و ﺷرايط سازمان اهميت
زيادي دارد .بيگمان آموزش و بهسازي منابع انساني امروزه در تمامي سازمانهاي مؤفق دنيا داراي
جايگاهي رفيع است و حجﻢ وسيعي از منابع و امكانات صرف رﺷد و توسعه منابع انساني سازمانها
ميگردد .اما آنچه كه در دوران معاصر در رابطه با عملكرد دواير و واحدهاي آموزﺷي و بهسازي منابع
انساني مورد انتقاد واقع ﺷده است ،عبارت است از توجه انحصاري به ﺷناسايي ،برنامهريزي و اجراي
دورههاي آموزﺷي و توجه اندك و يا حداقل نامتوازن به فرآيند "توسعه يا بهسازي" در پرتو اقداماتي غير
از برگزاري كﻼسهاي سنتي و دورههاي آموزﺷي متداول .يكي از نوآوريهاي معاصر در اين زمينه كه
ريﺸه در نظريهپردازي رفتارگرايي در عرصه آموزش و بهسازي منابع انساني و آموزش مبتني بر ﺷايستگي
دارد ،عبارت است از برنامهريزي رﺷد و بهسازي فردي هر يك از كاركنان بصورت انفرادي كه در آن ابتدا
اهداف توسعه و بهسازي حرفهاي افراد مﺸخص ميﺷود و سپس مجموعهاي از اقدامات آموزﺷي و
غيرآموزﺷي در قالب يك برنامه بهسازي منسجﻢ مورد توجه قرار ميگيرد .منظور از برنامه توسعه و
بهسازي فردي عبارت است از فرآيندي كه در آن ابتدا هر يك از كاركنان با همكاري سرپرست مستقيﻢ
و نيز مﺸاور و يا ساير افراد مرتبط اهداف حرفهاي خود را مﺸخص ميكنند و سپس براساس رويكرد
كوتاه مدت و بلند مدت  ،مجموعهاي از فرصتهاي بهسازي و توسعه براي تحقق اهداف مذكور تعيين
ميﺷود و جدول زماني ويژهاي براي تحقق آن تعريف ميگردد و سپس به تأييد مدير يا سرپرست فرد
نيز قرار ميگيرد .و سند بدست آمده سند ارزيابي عملكرد توسعه حرفهاي فرد تلقي ميگردد .اين موارد
كه به صورت تجربي توسط مﺸاوران آموزش و توسعه منابع انساني انجام ميَده است مملو از رويكردهاي
سليقه زدگي ميباﺷد .از اين رو استقرار چنين نظامي و انسجام بخﺸي به اين موضوع نيازمند پژوهﺸي
كاربردي جهت تبيين مراحل فني و مديريتي موضوع تدوين برنامه توسعه فردي ميباﺷد.

١
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طرح توسعه انفرادي ١مفهومي است كه متمركز بر ﺷناسايي تجربيات ضروري براي رﺷد و بهسازي
هريك از افراد در راستاي تحقق اهداف مﺸترك توسعه حرفهاي افراد در بهسازي و ارتقاء سازماني است.
و در اين رهگذر به بررسي و اتخاذ تصميﻢ مﺸترك با ﺷركت افرادي چون خود كارمند ،٢سرپرست ٣و يا
مدير وي و ناظر 4يا مربي تأكيد ميكند .به عبارت روﺷنتر ،هريك از برنامههاي توسعه و بهسازي فردي
ﻼ منطبق با نيازهاي افراد و نيز سازمان است .در حقيقت برنامه توسعه فردي يك برنامه عملياتي براي
كام ً
هر يك از افراد است كه مورد توافق خود كارمند و مدير يا سرپرست وي قرار گرفته است و اهداف كوتاه
مدت و بلند مدت ﺷغلي افراد را مﺸخص ميكند .در اين برنامه براي تحقق اين اهداف ،مجموعهاي از
دورههاي آموزﺷي و نيز ساير فرصتهاي بهسازي و توسعه 5ضروري براي هدفهاي ذيريط در قالب يك
چارچوب زماني معين و در راستاي تضمين منافع هر يك از افراد و نيز سازمان پيشبيني ميﺷوند .در
ادبيات توسعه منابع انساني مفهوم توسعه ﺷخصي با مضامين مختلفي به كار رفته است  :پورتفليو ،٦توسعه
ﺷخصي و حرفهاي مداوم ، 7سفرنامه ،٨دفترچه يادداﺷت حرفهاي ﺷخصي ٩از جمله مﺸخصات دو اصطﻼح
معمول استفاده تدوين برنامه توسعه ﺷخصي هستند .برنامه توسعه حرفهاي و ﺷخصي ١٠و سنجش
پرتفوليو ١١دو اصطﻼح رايج و پركاربرد در اين زمينه ميباﺷند .براساس ادبيات توسعه ﺷخصي ميتواند
به عنوان ابزار ارزيابي ،و يا ابزار استفاده ﺷده توسط كاركنان در سازمان تعريف كرد ،براون(٢) ١٢؛ مك
موﻻن ١٣و همكاران )(٣؛ ردمن(4) ١4؛ سنگ و سنگ(5) ١5؛ اسميت و تيلما(٦) ١٦؛ اسنادن ١7و همكاران
) : (7خﻼصهاي از ﺷايستگيهايي كه كاركنان در گذﺷته كار كردهاند را ارائه ميدهد و نﺸان دهنده اين

Individual Development Planning (IDP) ١
Employee٢
Superior ٣
Mentor ٤
Developmental Experiences ٥
Portfolio٦
Continuing professional or personal٧
Logbook٨
profile Personal professional٩
Personal or professionaldevelopment plan١٠
Portfolio assessment١١
Brown١٢
McMullan١٣
Redman١٤
Seng & Seng١٥
Smith and Tillema ١٦
Snadden١٧
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است كه ﺷايستگي كارمند در حال برنامهريزي براي كار در آينده و گذﺷته و چگونگي آن تكوين آن
ميباﺷد.
هدف از ارزيابي در تدوين برنامه توسعه فردي  :جمع آوري و مستندسازي اطﻼعات به وسيله ابزار
برنامه توسعه ﺷخصي ميتواند به دو هدف اصلي خدمت كند .معموﻻً تمايزي بين دو هدف اصلي انجام
ﺷده است  :توسعه حرفهاي و صدور گواهينامه ) (٨در توسعه آموزش فرد دو جنبه اصلي اين هدف
ميباﺷند .وقتي برنامه توسعه فردي براي توسعه مورد استفاده قرار ميگيرد ،يادگيري نقش مركزي برنامه
توسعه فردي را ايفا ميكند و در مقابل ،هنگامي كه برنامه توسعه ﺷخصي بعنوان گواهينامه عمل ميكند
خود ارائه گري ١مهمترين بخش آن خواهد بود) .بك٢و همكاران ) (٩؛ برادﺷاو و هاك (١٠) ٣؛ بانكر و
لگت(١١) 4؛ ليونز و اونز(١٢) 5؛ اورلند باراك .(١٣) ،٦برنامه توسعه فردي و اصول يادگيري بزرگساﻻن :
برنامه توسعه ﺷخصي به خوبي با مفروضههاي نظريه يادگيري بزرگساﻻن متناسب است ) .(١4اول ،ابزار
ارزيابي فرض ميكند كه كارمند براي توسعه كنجكاو و خود انگيزه است ) .(١5بنابراين برنامه توسعه
فردي ،كارمند را براي مسئوليت پذيري يادگيري خود تحريك ميكند )همان( .به عبارت ديگر ،برنامه
توسعه ﺷخصي يك روش خودآموز يادگيري را پﺸتيباني ميكند ؛ كاركنان بايد فرآيندهاي يادگيري خود
را تنظيﻢ كنند .يادگيري خود به خودي است  " :روندي كه در آن افراد ابتكار عمل را در ارزيابي نتايج
يادگيري خود ،تﺸخيص داده و نيازهاي يادگيري ،تﺸكيل اهداف يادگيري و انتخاب يادگيري مناسب
وظايف را به سرانجام ميرسانند" ) .(١٦دوم اينكه تدوين برنامه توسعه ﺷخصي ،اين اجازه را ميدهد تا
كارمند از تجارب گذﺷته خود به عنوان منابع غني براي يادگيري خود استفاده كند .سوم ،برنامه توسعه
ﺷخصي به كارمند اجازه ميدهد براي توسعه آمادگي براي يادگيري از وظايف و مﺸكﻼت زندگي آماده
ﺷود .با در نظر گرفتن تجربيات زندگي ،وظايف و مﺸكﻼت ،كاركنان ميتوانند به يادگيريهاي مختلفي
دست يابند ) .(١7توسعه مديريت استعدادهاي سازماني و جانﺸينپروري جنبههاي اصلي توجه به برنامه
توسعه فردي و استقرار آن ميباﺷد .جانﺸينپروري يكي از جنبههاي برنامه توسعه فردي ميباﺷد .در
فرآيند جانﺸينپروري كه از مدلهاي موجود مدل ستارهاي هفت نقطه راثول ميباﺷد كه روند جانﺸين
پروري را در سازمان مورد تأكيد قرار ميدهد ).(١٨

oneself Presenting١
Beck٢
and Hawk Bradshaw ٣
and Leggett Bunker٤
Lyons and Evans٥
Orland-Barak٦
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مفروضات تدوين برنامة توسعه انفرادي .اجراي طرحهاي بهسازي فردي مستلزم پذيرفتن مفروضات
ذيل ميباﺷد :
 آموزش و بهسازي كاركنان ،تنها به آموزشهاي سنتي در كﻼس درس محدود نميباﺷد.
 كاركنان سازمان از صﻼحيت ﻻزم براي انتخاب فعاليتهاي بهسازي خود برخوردارند.
 كاركنان نيز در قبال يادگيري و بهسازي خويش مسئولند و بايد پاسخگو باﺷند.
 رﺷد و بهسازي كاركنان در تعامل نزديك با سرپرستانﺸان تسهيل ميﺷود.
 رﺷد كاركنان در سازمان تنها رﺷد عمودي نميباﺷد.
 رﺷد و بهسازي كاركنان طي فرآيندي مستمر روي ميدهد.
 تعيين نيازهاي آموزﺷي طبق فرآيندي غيرمتمركز و مداوم صورت ميپذيرد.
اهداف تدوين برنامة توسعه فردي  :طرحهاي برنامه توسعه فردي داراي سه هدف اساسي ميباﺷند:
 تضمين اين امر كه كاركنان از طريق ﺷركت مداوم در فعاليتهاي آموزش و بهسازي ،سطح فعلي
تخصصي مورد نياز براي انجام ﺷغل را حفظ ميكنند.
 كاركنان از طريق ﺷناسايي دانشها ،مهارتها و تواناييهاي جديد و همچنين ﺷناسايي
فعاليتهاي يادگيري مورد نياز براي تحقق هدفهاي تعيين ﺷده ،كار راهه ﺷغلي خود را ترسيﻢ
مينمايند.
 طرحهاي برنامه توسعه فردي پﺸتيباني براي مأموريت سازمان و نيازهاي حرفهاي مﺸاغل آن
ميباﺷند.
گليسپي و رابرتسون ١به كاربرد وسيع دانﺸگاهها از نظام برنامهريزي توسعه فردي اﺷاره مِينمايد و آن
را بعنوان يكي از مهﻢترين پارامترهاي رﺷد و توسعه اعضاء هيئت علمي دانﺸگاهها ميدانند و كاركردهاي
Gillespie, Robertson١

٦٠
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متعددي را براي برنامه توسعه فردي قائل است كه برخي از آنها عبارتند از همراستايي برنامههاي كﻼن
با اهداف عيني آموزش ،بومي سازمازي و انفرادي سازي آموزش و  .(١٩) ...در بسياري از موارد برنامه
توسعه فردي به عنوان مكمل فرايند آموزش مبتني بر ﺷايستگي در نظر گرفته مي ﺷود ) .(٢٠اين مسئله
را ميتوان در ديگر آثار نيز مﺸاهده كرد به طوريكه برنامه توسعه فردي را بخﺸي از مدل ﺷايستگي
تلقي مي نمايند ) .(٢١سازمانهاي استفاده كننده از فناوريهاي مرتبط با برنامه توسعه فردي ﺷامل
ناسا ،١آي بي ام  ،٢تويوتا ،٣مرسدس بنز  ،4ال جي ،5ﺷركت بازاريابي گاز و نيرو اكسون ،٦و بخﺸي از
مﺸاغل ﺷركتهاي فوﻻد هرمزگان ،فوﻻد اكسين و مخابرات ميباﺷند.
پيشينه پژوهشي
پژوهشهاي مختلفي در خصـوص برنامه توسـعه فردي انجام ﺷـده اسـت و به علت گسـتردگي آنها،
خﻼصه بررسيهاي انجام ﺷده در قالب جدول ﺷماره ) (١ارائه ميگردد.
جدول شماره ) (١پژوهشهاي انجام شده با موضوعات برنامه توسعه فردي
پژوهﺸگر

سال
پژوهش

سوزي كريست ادو(٢٢) 7

٢٠٢٠

موارد كليدي پژوهش
در پژوهش انجام ﺷده تدوين برنامه توسعه فردي در قالب چهار مرحله پيﺸنهاد

حسن دان اصفهاني(٢٣) ٨

٢٠٢٠

ﺷده است .اين چهار مرحله عبارتند از درك چرايي و نياز به برنامه توسعه فردي،
پيگيري برنامه هاي توسعه كارمندان ،مانيتور و اجراي مؤثر برنامه توسعه
در پژوهﺸي كه توسط گروه نگزانس ٩انجام ﺷده است برنامه ويژهاي در زمينه
استعداديابي و توسعه فردي منابع انساني ارائه ﺷده است و اين دو موضوع را به
هﻢ متصل كرده است.

NASA ١
IBM ٢
TOYOTA ٣
Mercedes-Benz ٤
LG ٥
ExxonMobil Gas & Power Marketing Company ٦
Suzzy Krist Addo٧
Hossein Dan Esfahani٨
Nexans Group٩
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٦١

دارينا چلبيكووا ،١ماريا
ميسانكووا ،٢كاتارينا
٣
كرامارووا

٢٠١٩

در اين پژوهش نتايج حكايت از اين دارد كه برنامهريزي توسعه ﺷخصي بايد
انگيزه كاركنان ﺷركت را تضمين كند .هدف از برنامهريزي توسعه ﺷخصي در
ﺷركت اين است كه نياز آينده فرد را پوﺷش دهد .اين رويكرد عمﻼً برنامهريزي
منابع در ﺷركت براي مﺸاغل خاص است .به واسطه تغييراتي كه در ﺷركت به
وجود ميآيند )تغييرات سازماني ،بازسازي ،و  (...انعطافپذيري برنامهريزي
حرفهاي امروزه از نيازهاي اصلي است .موانع و تهديدهايي سر راه كاركنان قرار
دارد بنابراين آنها بايد براي هدايت حرفه خود مسئوليت را خود بر عهده گيرند.
و مدلي دال بر سازماندهي اين موضوع ارائه مينمايد.

سَن نيجس 4و همكاران
)(٢4

٢٠١4

اين پژوهش بررسي چند رﺷتهاي با هدف ارائه استراتژي قوي تئوري مديريت
استعداد با ارائه يك چارچوب مفهومي از استعداد است كه در آن تعريف ،عملي
كردن و اندازهگيري استعداد و ارتباط آن با عملكرد عالي مﺸخص ﺷده است .در
اين پژوهش زمينههاي مديريت منابع انساني ،آموزش مجازي ،روانﺸناسي مثبت
و روانﺸناسي حرفهاي براي كمك به فهﻢ و كاربرد چارچوب پيﺸنهادي مطرح
ﺷدهاند.
تمركز اين پژوهش بر طراحي سيستﻢ توسعه كاركنان بر مبناي ويژگيهاي
ﺷخصي است .نتايج نﺸان ميدهد سيستﻢهاي توسعه بايد به كاركنان اجازه

رابرت اي.رو(٢5) 5

٢٠١4

دهند كه مسئوليت ﺷغلي و توسعهﺷان را بر عهده بگيرند ،تصميﻢگيري در مورد
توسعه ،نظارت ،تغيير ديناميكي و بدست آوردن تخصص و روشهايي براي انجام
دادن مؤثر آنها در اين پژوهش مورد توجه بوده است .مفهوم ﺷايستگي نقش
مهمي در توسعه كاركنان ايفا ميكند و با مفاهيﻢ خودآموزي و يادگيري
خودگردان همخواني دارد .همچنين چگونگي ادغام اين موارد در طراحي يك
سيستﻢ توسعه كاركنان كه نيازهاي مختلفي را برآورده ميكند ،مورد بحﺚ قرار
ميگيرد.
اين پژوهش با بررسي و ارزيابي تيپهاي ﺷخصيتي ،صفات ،ارزشها و انگيزههاي

آنا ساتن ،كريس آلينسون،
هلن ويليامز(٢٦) ٦

٢٠١٣

ضمني مختلف افراد نﺸان ميدهد كه نوع ﺷناسي راهي براي توصيف »كل فرد«
را فراهﻢ ميكند .هر يك از آنها انواع ارتباطات متفاوتي با متغيرهاي كار
داﺷتند ،مدل ارائه ﺷده در اين پژوهش داراي ابزار پيش بيني ﺷده با ارزشهاي
ﺷخصي و انگيزههاي ضمني است .توجه به توسعه خود و ﺷناسايي پتانسيل
پنهان ،ميتواند يك ابزار قدرتمند براي توسعه كاركنان و مديريت استعداد باﺷد.

Darina Chlebikova١
Maria Misankova٢
Katarina Kramarova٣
Sanne Nijs٤
Robert A. Roe٥
Anna Sutton, Chris Allinson, Helen Williams٦

٦٢
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رويكرد يكپارچه و نه تقليل يافته به ﺷخصيت ،يك درك واقع گرايانه از رفتار
فردي كه عملكرد كاري را تﺸويق مي كند.
اين پژوهش تجربه و هﻢ دريافتهاي افرادي كه در فرآيند برنامه توسعه رهبري
اِلن گلد من ،١مرلين ونسنر،٢
ارنپاوي كارنچانومي(٢7) ٣

٢٠١٣

قرار داﺷتند را بررسي كرده است ،استفاده از مربيگري ،تعيين يك فرآيند انتقال
يادگيري و بيان مزاياي وجود يك ساختار پﺸتيبان در اين فرآيند توسعهاي نقطه
كانوني اين مطالعه ميباﺷد.

ديانا ام او دانل ،4پاتريﺸيا ام
ليوينگستون ،5تيموتي
باترام(٢٨) ٦

٢٠١٢

هدف اين پژوهش ﺷناسايي مسائل مربوط به مديريت منابع انساني است كه
ممكن است بر رضايت ﺷغلي و كيفيت عملكرد كاركنان تأثير بگذارد .در نتايج
پژوهش اينگونه بيان ﺷده است ك عدم درك سياستهاي عملكردي مديريت
منابع انساني تأثيري منفي بر موارد اﺷاره ﺷده و مورد بررسي دارد.
اين پژوهش به بررسي ادبيات مربوط به ارزيابي نيازهاي آموزﺷي با اهداف ارائه

محمد زاهد اقبال،7رﺷيد
احمد خان(٢٩) ٨

٢٠١١

كارن بكر ،٩نيكﻼس آنتور،١٠
چري اورت(٣٠) ١١

٢٠١١

Ellen Goldman١
Marilyn Wesner٢
Ornpawee Karnchanomai٣
Deanna M O'Donnell ٤
Patricia M Livingston٥
Timothy Bartram٦
Muhammad Zahid Iqbal٧
Rashid Ahmad Khan٨
Karen Becker ٩
Nicholas Antuar١٠
Cherie Everett١١

ﺷده به كاربران و مزاياي آن با درك مفهوم در توسعه و رﺷد خود ،استفاده
چندگانه )نتايج( و ارزيابي اين )پيﺸينهها( است .اين پژوهش به بررسي نه برنامه
مديريت منابع انساني و توسعه بخشهاي مختلف ميپردازد .برنامههاي آموزﺷي،
تنظيﻢ اهداف ،توسعه كاركنان ،مديريت تغيير ،توسعه حرفه ،دانش ،مهارتها و
نگرش ،انگيزه يادگيري ،اثربخﺸي هزينه و ارزيابي عملكرد را برجسته ميكند.
اين پژوهش سيستﻢ مديريت عملكردي در يك سازمان غير انتفاعي استراليا را
بررسي ميكند و طراحي و پيادهسازي آن را مورد تحليل قرار ميدهد .يافتههاي
آن نﺸان ميدهد انعكاس ارزشها و مأموريتهاي سازمان در سيستﻢ مديريت
عملكرد كاركنان و جلب مﺸاركت بيﺸتر آنها هﻢ براي مديران هﻢ كاركنان مفيد
ميباﺷد.

٦٣

آلبرت رنكه ،١هارمين ﺷاپ،٢
تئو وان دلن(٣١) ٣
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٢٠٠٩

هدف اين پژوهش ،بررسي عوامل تعيين كننده روانﺸناختي مربوط به قصد
ﺷركت در فعاليتهاي توسعه است .عوامل روانﺸناختي مانند نگرش نسبت به
فعاليتهاي توسعه ،خود كارآمدي ،رضايت ﺷغلي ،تعهد سازماني و حمايت
مديريت نتايج آن بيان مي كند كه رضايت ﺷغلي به طور مثبت با قصد
فعاليتهاي توسعه مرتبط با ﺷغل ارتباط دارد عﻼوه بر اين ،مطالعه نﺸان داد كه
پاسخدهندگان ترجيح ميدهند توسعه در ﺷغل فعلي خود را بيش از توسعه
حرفهاي براي به دست آوردن ساختارهاي ديگر در سازمان فعلي و آينده ترجيح
ميدهند .پژوهش معتقد است كه انطباق بهتر بين استراتژيهاي مديريت منابع
انساني و گفت و گوي مدير و كاركنان ميتواند تأثير مديريت بر روي قصد توسعه
را تﺸويق كند.

ايريني ريگوپولو ،4جان
كهاگياس(٣٢) 5

٢٠٠٨

از اهداف اين پژوهش بررسي موضوع برنامه هاي توسعه فردي ،تحت چﺸﻢانداز
متفاوت از نظريه بازاريابي ،يعني رويكرد خود گرايي است .يافتههاي تحقيق،
ﺷكاف ميان نيازهاي دانﺸجويان امروز و آنچه دانﺸگاهها ارائه ميدهند را نﺸان
ميدهد .به نظر ميرسد كه مديريت برند با نام تجاري ،به دﻻيل اميدوار كنندهاي
از توسعه برنامه توسعه فردي حمايت ميكند ،زيرا اكثر فراگيران ادعا ميكنند كه
مايل به ﺷركت در چنين برنامهاي هستند.

گاسريد ج ام ،كام اي بي،
ﻻوسون اي(٣٣) ٦

٢٠٠٨

فرانكو گاندولفي(٣4) 7

٢٠٠٦

اين پژوهش بيان ميكند كه طبيعت پويا و جمعيت پيرامون اقتصاد دانش امروز،
سازمانها را مجبور كردهاند تا مسائل مربوط به مديريت استعداد و قابليتهاي
استخدامي را پراهميت بدانند و آن را در دستور كار استراتژيك خود قرار دهند.
استعدادهاي كاركنان ،و به طور خاص ﺷايستگيهاي آنها و توسعه صحيح آن،
مؤفقيت كسب و كار فعلي را در اختيار دارند.
اين تحقيق نقش ،ارتباط و گسترش رﺷد و توسعه فردي ٨را در طول فعاليتهاي
كوچك سازي يك بانك بزرگ استراليا مورد مطالعه قرار داده است .در اين
تحقيق مﺸخص ﺷد كه ارائه رﺷد و توسعه فردي به كاركنان رخ داده است ،اما تا
حد زيادي محدود به تعداد كمي انتخاب ﺷده است .مزاياي سازماني و فردي
رﺷد و توسعه فردي اثبات ﺷده است و سه حوزه در پتانسيل پذيرش و اجراي
رﺷد و توسعه فردي ﺷناسايي ﺷدند كه ﺷامل سبك زندگي ،توانايي ذهني و

Albert Renkema١
Harmen Schaap٢
Theo van Dellen٣
Irini Rigopoulou٤
John Kehagias٥
. Guthridge, M, Komm, A. B, Lawson, E٦
Franco Gandolfi٧
PEDG٨
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٦4

رﺷد احساسي هستند .ﺷركت كنندگان بر اهميت رﺷد و توسعه فردي تاكيد
كردند در نتايج اين تحقيق رﺷد و توسعه فردي به عنوان يك رويكرد پيﺸگيرانه
در رﺷد و توسعه فردي پذيرفته ﺷده و در نهايت ،رﺷد و توسعه فردي به طور
عمومي و ذاتي به جهت بزرگي ،سختي ،عمق و وسعت كوچكسازي به سادگي
درك نﺸده است.
اين پژوهش برخي از پيچيدگيهاي مرتبط با ارزيابي يادگيري در محل كار را
نيكﻼس كﻼرك(٣5) ١

٢٠٠4

مﺸخص ميكند و يافتههاي تجربي را ارائه ميدهد كه نﺸان ميدهد جنبههاي
مختلف سيستﻢ آموزﺷي و سيستﻢهاي سازماني به طور متفاوتي تعيين ميكنند
كه آيا ميزان يادگيري رسمي يا غير رسمي ارزيابي ميﺷود يا نه؟ رويكرد كلي
پژوهش پيرامون توسعه منابع انساني است.

منبع ) :مطالعات نگارندگان(

در اين پژوهش سواﻻت ذيل مورد بررسي قرار ميگيرد و به آنها پاسخ داده ﺷده است.


عناصر فرآيندي تدوين برنامه توسعه فردي كدامند؟



مدل تدوين برنامه توسعه فردي چگونه است و تعامﻼت آن چگونه است؟

 .٢روش پژوهش
رويكرد پژوهش كيفي ميباﺷد .روش پژوهش حاضر ،پژوهش نظريهاي ٢ميباﺷد .هدف از پژوهش
نظريهاي در علوم تربيتي خلق و نقد طرحوارههاي مفهومي است كه ماهيت بنيادي و ساختار پديدهها و
فرآيندهاي آموزش و يادگيري را قابل فهﻢ ٣كنند .در علوم تربيتي ناگزير تعدادي طرحواره مفهومي 4و
زباني و واژگاني تخصصي را بر مي گزينيﻢ و از اين عوامل در ارائه محتوا يا بحﺚ درباره آن و نيز انديﺸه
در باب آن بهره ميبريﻢ ) .(٣٦براي ﺷناسايي و انتخاب طرحوارههاي الگوي تدوين برنامه توسعه فردي با
متخصصين برنامه توسعه فردي و مديريت منابع انساني مصاحبههاي ﻻزمه سازماندهي گرديد انتخاب

Nicholas Clarke١
Theoretical Inquiry ٢
Intelligible ٣
Conceptual Scheme ٤
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٦5

ﺷركتكنندگان در فرآيند مصاحبه با روش نمونهگيري نظري ١كه يكي از انواع روشهاي نمونهگيري
هدفمند ميباﺷد انجام گرفت .پس از تجزيه و تحليل دادههاي مصاحبهها ،نتايج در قالب گروه هاي اسمي
توسعه داده ﺷد .در ادامه براي مدلسازي با روش مديريت تعاملي ٢و نرمافزار الگوسازي ساختاري
تفسيري ٣عناصر فرآيندي الگوي تدوين برنامه توسعه فردي تنظيﻢ و نهايي ﺷد.
 .٣يافتههاي پژوهش
سازماندهي مصاحبه هاي تخصصي و تعيين عناصر مرتبط با الگوي تدوين برنامه توسعه فردي

براي تعيين عناصر فرآيندي الگوي برنامه توسعه فردي با متخصصين حوزه آموزش و توسعه منابع
انساني مصاحبه انجام ﺷد .مصاحبه ﺷوندگان مﺸتمل بر  ١٢نفر از متخصصين هستند .و بعد از انجام
مصاحبههاي تخصصي براساس روش كدگذاري باز و محوري عناصر مورد نظر احصاء ﺷدند .براي تكميل
فرآيند توسعه عناوين اين بيست و يك عامل در جدول ﺷماره ) (٢ارائه ﺷده است.
جدول شماره ) (٢عناصر اصلي فرآيندي توسعه فردي
١

متقاعد سازي و دريافت اعتبار و مﺸروعيت مديريتي

٢

تهيه رويه نامهها و دستورالعملهاي تدوين برنامه توسعه فردي

٣

دريافت اعتبارات براي بهره برداري از روش هاي نوين يادگيري در تدوين سناريوهاي يادگيري

4

تدوين روشهاي توسعه و يادگيري

5

اعتباربخﺸي سند برنامه توسعه فردي

٦

بررسي اهداف و راهبردهاي ﺷغل مقصد

7

مصاحبه با سرپرست

٨

توافق يابي در مورد ﺷايستگيهاي فرد

٩

بهره برداري از آزمونهاي عملكردي و ﺷخصيتي

١٠

انعكاس ﺷايستگيهاي ناﺷي از برنامههاي بهبود و راهبردهاي واحد كسب و كار

١١

فراخواني و بهره مندي از نتايج ارزيابي عملكرد و نتايج كانونهاي ارزيابي

١٢

مصاحبه باليني با فرد

١٣

بررسي سوابق آموزش و يادگيري

١4

تحليل وظايف و كارگردﺷناسي ﺷغلي و سازماني

١5

تحليل ابعاد توسعه ﺷخصي

Theoretical sampling ١
Interactive Manage ٢
ISM٣
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١٦

تحليل ابعاد توسعه حرفه اي

١7

تحليل ابعاد توسعه ﺷغلي

١٨

بررسي بيوگرافي فرد و اطﻼعات ﺷخص

١٩

اجرا و ارزيابي و بازنگري در اسناد برنامه توسعه فردي افراد

٢٠

انعقاد قراردادهاي يادگيري براي تأمين ﺷايستگي

٢١

توافق بر زمان بهبود و توسعه فردي

٦٦

منبع ) :مطالعات نگارندگان(

تعيين عناصر فرآيندي برنامه توسعه فردي با روش گروه كانوني

براي توسعه دادهها و بازآرايي و حداكثر سازي موضوعات مورد اﺷاره در بخش مصاحبه ،كارﺷناسان
متخصص طي يك جلسه كانوني و با رويكرد گروه اسمي به بررسي آيتﻢها و عناصر فرآيند برنامه توسعه
فردي پرداختند .ديدگاههاي ناﺷي از مصاحبههاي تخصصي كه در جدول فوق ارائه ﺷد در معرض ديدگاه
اعضاء گروه اسمي قرار گرفت و پس از بررسي موارد ،عناصر نهايي به ﺷرح جدول ﺷماره ) (٣ارائه گرديد.

جدول شماره ) (٣عناصر فرآيندي استﻘرار برنامه توسعه فردي
محورهاي اصلي مدل
مشروعيت بخشي
نهادي

نوع عنصر

عناصر

مديريت
فرآيند

مﺸروعيت بخﺸي نهادي تدوين توسعه فردي

*

الزامات و زيرساختهاي
مالي ،اعتباري و

ايجاد نظام نامه مالي و مقرراتي توسعه فردي

*

امكانسنجي روشهاي توسعه منابع انساني و ايجاد زمينه
بهرهبرداري از آنها

*

ايجاد رويه تدوين برنامه توسعه فردي

*

تعيين مكانيزمها و ﺷرايط استفاده از روشهاي نوين يادگيري در
توسعه فردي

*

ايجاد قالب ثبت نتايج برنامه توسعه فردي

*

تعيين دامنه كاركنان و يا مﺸاغل براي تدوين برنامه توسعه فردي

*

برنامهريزي مصاحبههاي باليني و گردآوري اطﻼعات و نگارش
سند و ساير اقدامات متمركز بر سند

*

مﻘرراتي

الزامات و زيرساختهاي
فني

ابعاد فني
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٦7

دعوت و پذيرش متقاضي

*

دريافت آزمونهاي ﺷخصيتي و مؤلفههاي سبك و انگيزش
يادگيري

*

بررسي بيوگرافي متقاضي

*
*

بررسي سوابق آموزش و يادگيري متقاضي
تعيين الزامات توسعهاي با توجه به كاركردهاي ﺷغل فعلي

*

)از منظر متقاضي(
تعيين الزامات توسعهاي با توجه به نقشهاي فعلي

*

)از منظر متقاضي(

گردآوري باليني
اطﻼعات سند برنامه
توسعه فردي

تعيين الزامات توسعهاي با توجه به انتظارات سازمان و مديران از
فرد در ﺷرايط فعلي )از منظر متقاضي(

*

تعيين الزامات توسعهاي با توجه به كاركردهاي ﺷغل آتي
)از منظر متقاضي(

*

فراخواني ﺷايستگيهاي ناﺷي از برنامههاي بهبود و راهبردهاي
واحد كسب و كار

*

فراخواني و بهره مندي از نتايج ارزيابي عملكرد و نتايج كانونهاي
ارزيابي

*

تعيين ﺷايستگيهاي قابل توسعه در زمينه انتظارات و نقشها
)از منظر سرپرست(

*

تعيين ﺷايستگيها براي انعكاس در برنامه توسعه فردي

*

تدوين سناريوي توسعه درحوزه ﺷغلي و سازماني

*

تدوين سناريوي توسعه درحوزه ﺷخصي

*

تدوين سناريوي توسعه درحوزه توسعه حرفهاي

*

سازماندهي سناريوي توسعه مبتني بر سبك يادگيري

*

باخورد به فرد و ارائه پيش نويس سند

*
*

اصﻼحات احتمالي و اعطاء سند نهايي
اجرا و بهيه سازي

توافق بر زمان تأمين ﺷايستگيهاي مندرج در سند

*

انعقاد قراردادهاي يادگيري براي تأمين ﺷايستگي

*

سيستم

اجراي سند برنامه توسعه فردي

*

ارزيابي و بازنگري سند برنامه توسعه فردي افراد

*

٦٨
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ترسيم روابط بين عناصر نظام با نرمافزار ISM

با بهرهگيري از نرمافزار  ISMروابط بين عناصر تعيين گرديد .براساس نتايج به دست آمده و دادههاي

تعاملي گروه متخصصين روابط بين عناصر مدل در قالب ﺷكل ﺷماره ) (١ارائه ﺷده است.

تدوين سناريوي اوليه توسعه درحوزه
ﺷغلي و سازماني

تعيين الزامات توسعهاي با توجه به
انتظارات سازمان و مديران از فرد در
ﺷرايط فعلي از منظر متقاضي

تدوين سناريوي اوليه توسعه درحوزه
ﺷخصي

تعيين الزامات توسعهاي با توجه به
انتظارات در ﺷرايط موجود از منظر
متقاضي

تدوين سناريوي اوليه توسعه درحوزه
توسعه حرفهاي

فراخواني ﺷايستگيهاي ناﺷي از
برنامههاي بهبود و راهبردهاي واحد
كسب و كار

سازماندهي سناريوي توسعه مبتني بر
سبك يادگيري

تنظيﻢ پيش نويس سند توسعه فردي

اصﻼحات احتمالي و اعطاء سند نهايي

باخورد به متقاضي
تعيين ﺷايستگيهاي قابل توسعه در
زمينه انتظارات و نقشها از منظر
سرپرست
تعيين ﺷايستگيها براي انعكاس در
برنامه توسعه فردي

دعوت و پذيرش متقاضي
دريافت آزمونهاي
ﺷخصيتي و مؤلفههاي
سبك و انگيزش
يادگيري

بررسي سوابق آموزش و يادگيري
متقاضي

فراخواني و بهره مندي از نتايج ارزيابي
عملكرد و نتايج كانونهاي ارزيابي
تعيين الزامات توسعهاي با توجه به
كاركردهاي ﺷغل فعلي از منظر
متقاضي

تعيين الزامات توسعهاي با توجه به
نقشهاي فعلي از منظر متقاضي

شكل شماره ) (١روابط و تعامﻼت بين عناصر بخش فني تدوين برنامه توسعه فردي
منبع ) :مطالعات نگارندگان(

بررسي
بيوگرافي
متقاضي
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٦٩

ارائه مدل استﻘرار نظام برنامه توسعه فردي در سازمانها )(LRTCI
براي تبيين عملياتي نظام برنامه توسعه فردي مدل  LRTCIارائه سازماندهي و ارائه گرديد .اين
مدل مبتني بر پنج محور اصلي ذيل بنا نهاده ﺷده است :


مﺸروعيت بخﺸي



الزامات و زيرساختهاي مالي ،اعتباري و

نهادي١
مقرراتي٢



الزامات و زيرساخت هاي



گردآوري باليني اطﻼعات سند برنامه توسعه



فني٣

اجرا و بهينه سازي سيستﻢ توسعه

فردي4

فردي5

Institutional legitimacy١
and regulatory requirements and infrastructure Financial٢
Technical requirements and infrastructure٣
Clinical Collection of Individual Development Plan Document Data٤
Implementation and optimization of individual development system٥
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مدل فرآيند اسﻘرار نظام برنامه توسعه فردي )(LRTCI
گردآوري باليني اطﻼعات سند برنامه توسعه فردي )(C
 دعوت و پذيرش متقاضي
 دريافت آزمونهاي ﺷخصيتي و مؤلفههاي سبك و انگيزش يادگيري
 بررسي بيوگرافي متقاضي

مشروعيت بخشي نهادي )(L
مﺸروعيت بخﺸي نهادي تدوين
توسعه فردي

 بررسي سوابق آموزش و يادگيري متقاضي

 فراخواني و بهره مندي از نتايج ارزيابي عملكرد و نتايج كانونهاي ارزيابي

 تعيين الزامات توسعهاي با توجه به كاركردهاي ﺷغل فعلي از منظر متقاضي
 تعيين الزامات توسعهاي با توجه به نقشهاي فعلي از منظر متقاضي

 تعيين الزامات توسعهاي با توجه به انتظارات سازمان و مديران از فرد در ﺷرايط فعلي از منظر متقاضي
 تعيين الزامات توسعهاي با توجه به انتظارات در ﺷرايط موجود از منظر متقاضي

الزامات و زيرساختهاي مالي،
اعتباري و مﻘرراتي )(R
ايجاد نظام نامه مالي توسعه فردي

 فراخواني ﺷايستگيهاي ناﺷي از برنامههاي بهبود و راهبردهاي واحد كسب و كار
 بازخورد به متقاضي

 تعيين ﺷايستگيهاي قابل توسعه در زمينه انتظارات و نقشها از منظر سرپرست
 تعيين ﺷايستگيها براي انعكاس در برنامه توسعه فردي

الزامات و زيرساخت هاي فني
) (T

 تدوين سناريوي اوليه توسعه درحوزه ﺷغلي و سازماني
 تدوين سناريوي اوليه توسعه درحوزه ﺷخصي

 تدوين سناريوي اوليه توسعه درحوزه توسعه حرفهاي
 سازماندهي سناريوي توسعه مبتني بر سبك يادگيري
 تنظيﻢ پيش نويس سند توسعه فردي

 اصﻼحات احتمالي و اعطاء سند نهايي

 ام كانســـنجي روش هاي توســـ عه م نابع
انساني و ايجاد زمينه بهرهبرداري از آنها
 ايجاد رويه تدوين برنامه توسعه فردي

 تعيين مكانيزم ها و ﺷـــرايط اســـتفاده از
روشهاي نوين يادگيري در توسعه فردي
 ايجاد قالب ثبت نتايج برنامه توسعه فردي

اجرا و بهينه سازي سيستم توسعه فردي )(I
 توافق بر زمان تأمين ﺷايستگيهاي مندرج در سند
 انعقاد قراردادهاي يادگيري براي تأمين ﺷايستگي
 اجراي سند برنامه توسعه فردي

 ارزيابي و بازنگري سند برنامه توسعه فردي افراد

 تعيين دامنه كاركنان و يا مﺸـــاغل براي
تدوين برنامه توسعه فردي
 برنامهريزي مصاحبههاي باليني و گردآوري
اطﻼعات و نگارش ســند و ســاير اقدامات
متمركز بر سند

شكل شماره ) (٢مدل فرآيند اسﻘرار نظام برنامه توسعه فردي )(LRTCI
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جمع بندي و ارائه پيشنهادات
در مباحﺚ مرتبط با برنامه توسعه فردي برقراري يك الگوي تركيبي با رويكرد خطي و تعاملي ميتواند
عمده مسائل سازمانها را ساده و قابل پيادهسازي نمايد و ميتواند در يك برداﺷت و به صورت محلي در
سازمانها بومي و مورد استفاده قرار بگيرد .برداﺷتهاي مفهومي و اجرايي برنامه توسعه فردي در حال
تكوين و توسعه ميباﺷد و ﻻزم است پژوهشهاي آتي با رويكرد پيادهسازي و بيان آثار فردي و سازماني
الگوي حاضر و مرتبط با نتايج كسب و كار برنامه توسعه فردي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
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(تاریخ دریافت1398/10/23 :؛ تاریخ پذیرش)1399/04/14 :

چكيده
دانشگاه سازمانی حلقه اتصال سازمان و دانش تخصصی بوده و یکی از کارآمدترین سازوکارها برای ورود به صحنه رقابت در
عرصه ی جهانی است .با توجه به ابالغیه تعطیلی یا ادغام برخی از دانشگاههای فوق در دانشگاه های عمومی و مسائل متعدد
دیگری که این دانشگاهها درگیر هستند ،هدف پژوهش حاضر استخراج عوامل موثر بر تکامل و توسعه آنها در ایران است .بدین
منظور با استفاده از روش گرنددتئوری و مصاحبه با  12نفر از خبرگان حوزه دانشگاه سازمانی و مدیران دانشگاههای فوق،
دادههای اولیه جمعآوری و طی مراحل کدگذاری ،مقولهها استخراج شدند .نتایج یافتهها در شکل( )1نشان میدهد که موارد
متعددی از درون سازمان و دانشگاه بر عمکرد آن موثر هستند .از جمله مهمترین آنها شفافسازی هدف دانشگاه ،مدیران
ارشد سازمان و دانشگاه ،منابع مالی ،میزان مشارکت ،فراگیران ،انعطافپذیری ساختار ،برنامههای آموزشی و مدیریت دانش.
دو مولفه استقالل دانشگاه و خصوصیسازی نیز از بیرون دانشگاه بر آن موثر هستند .پیشنهاد میشود با شفافسازی هدف از
یکسو و اجرای صحیح اصل  44قانون اساسی از سوی دیگر امکان فعالیت موثر و اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم شود،
در این صورت دانشگاه سازمانی زمینه رشد و توسعه افراد و سازمان را فراهم خواهد کرد.
کليد واژه ها :دانشگاه عمومی ،دانشگاه سازمانی ،گرندد تئوری ،توسعه و تکامل

 - 1این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول می باشد.
 -2دانشجوی دکتری ،دانشکده علوم تربیتی روان شناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،ایران .مسئول مکاتبات atalebi590@gmail.com :
 -3استادیار ،دانشکده علوم تربیتی روان شناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،ایران.
 4دانشیار ،دانشکده علوم تربیتی روان شناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،ایران.
 5دانشیار ،دانشکده علوم تربیتی روان شناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،ایران.
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.1مقدمه
محیطهای کسبوکار در شرایط کنونی دستخوش تغییر و تحوالت مداوم است .سازمانها برای سازگاری
با شرایط فعلی و حفظ موقعیت خویش نیاز به آموزش دارند ( .)1ایور )2(1فشارهای رقابتی و پیشرانهای
تکنولوژیکی ایجاب میکند که سازمانها برای تداوم و رشد خود در بازار ،دانشگاه سازمانی 2داشته باشد.
گسترش اقتصاد دانشی ،بیثباتی و تغییرات پیدرپی اقتصاد ،تغییرات جمعیت شناختی تکتونیک ،مبین
ضرورت تاسیس و توسعه سیستم آمو زشی مذکور است .سیستم فوق با فراهم آوردن چارچوبی مرکب از
یادگیری در فرایندهای کسب وکار سازمان به مسایل باال پاسخ میدهد .در این صورت دانشگاه سازمانی
میبایست فرهنگ یادگیری مادام العمر ،همکاری و نوآوری ،تضمین تولید و انتشار دانش مرتبط با
استراتژیک را به صورت پیوسته توسعه دهد ( .)3نقش و وظیفه دانشگاه سازمانی تنها ارائه آموزش
سیستمی نیست بلکه جهت گیری استراتژیک سازمان را به طور مداوم مورد توجه قرار داده و بر اساس
آن به پرورش و رشد استعداد کارکنان میپردازد( .)4نتایج پژوهش میستر )5(3نشان داد سازمانهای
مشارکتکننده به اهمیت ارتباط طرحهای یادگیری با ضرورتهای استراتژیک آگاه هستند و از هیچ
تالشی برای اطمینان از پیوند بین این دو دریغ نمیکنند.
روند تکامل و توسعه سازمان با تکامل و توسعه دانشگاه سازمانی آن ارتباط تنگاتنگی دارد و بر
یکدیگر موثرند .این موضوع از دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفتهاست .ریدمیکرز(  )6سه مرحله
مدرسه ،دانشکده و دانشگاه را برای چرخه زندگی عنوان میکند ،آنونینگتیاس و همکارانش )7(4نیز مرحله
عملیاتی ،تاکتیکی و استراتژیک را مورد بررسی قرار دادهاند .دیلتری( )8به چهار نسل دانشگاه سازمانی
اشاره میکند ،به زعم میستر( )9دانشگاههای سازمانی سبکهای متنوعی از عملیات را داشته و درک
چگونگی تکامل آنها مشکل است.
دانشگاه سازمانی یک مداخله مدیریتی است که شرکت یا سازمان را به مرحله جدید و پیوسته توسعه
تجارت تبدیل میکند که با امکانات و سطوح فعلی رهبری تفکر و سبکهای رفتار یادگیری به دست
نمیآید( .)8به زعم راوم و گاردنی )10( 5دانشگاه سازمانی بخش تجاری محسوب میشود که زمینه
توسعه و بهبود مهارتهای افراد در فعالیتهای تیمی ،رهبری و روابط با تامینکنندگان و مشتریان را
فراهم میکند .گرینزر )11(6دانشگاه سازمانی را کارکردی میداند که به لحاظ استراتژیک برای یکپارچه
1
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کردن توسعه افراد درون یک سازمان تنظیم شدهاست .مجموعه فوق روی توسعه فردی ،مسیر شغلی،
فرصتهای آموزشی ،رویدادهای یادگیریهای منابع انسانی و رهبری در تمام سطوح سازمان تمرکز
میکند.
ذکر این مطلب ضروری است که بسیاری از سیستمهای آموزشی که ویژگیهای دانشگاه سازمانی را
دارند ،از این اصطالح استفاده نمیکنند ،اما در پژوهش حاضر به منظور ایجاد یکپارچگی در بحث اصلی،
این اصطالح به صورت کلی به کار رفتهاست .در ایران نیز به جای اصطالح دانشگاه سازمانی از عنوان
دانشگاههای دستگاههای اجرایی استفاده میشود و این نشان میدهد که هدف از تاسیس سیستم آموزشی
فوق درک نشده است .زیرا آموزشهای مورد نیاز بسیاری از سازمانها و دستگاههای اجرایی را دانشگاههای
عمومی و مرکز توسعه منابع انسانی میتواند تامین کند.
دیزایر )12(1معتقد است که دانشگاههای سازمانی مراحل عملیاتی و تاکتیکی را طی میکنند تا به
مرحله استراتژیک برسند .ویژگیهای هر مرحله در جدول ( )1آمدهاست .جدول نشان میدهد درهر
مرحله؛ نقش دانشگاه ،هدف ،ارتباط آن با استراتژی و در نهایت دستاورد اصلی تغییر میکند .در مرحله
استراتژیک دانشگاه به مثابه محور اصلی دانش و توسعه سازمان تلقی شده و شرایط توسعه آن و پیشی-
گرفتن از رقبا را فراهم میکند.
جدول( :)1مراحل تکامل دانشگاه سازمانی از دیدگاه دیزایر
مراحل تکامل دانشگاه سازمانی

ابعاد مورد نظر
مرحله عملیاتی

مرحله تاکتیکی

مرحله استراتژیک

نقش دانشگاه سازمانی

بخش آموزشی پیشرفته

ستون اصلی دانش

کارخانه دانش(خلق دانش)

هدف

کارایی

در راستای اهداف سازمان

پیشیگرفتن از رقبا

ارتباط با استراتژی

واکنشی

مستقیم و واکنشی

مستقیم و فراکنشی

دستاورد اصلی

فعالیتهای آموزشی متمرکز
درون سازمان

ایجاد دورههای مبتنی بر
استراتژی سازمان

توسعه استراتژی با استفاده از
آموزش و پژوهش

منبع :برگرفته از ()7
ریدمیکرز( )6چرخه زندگی دانشگاه سازمانی را به سه مرحله مدرسه ،کالج و دانشگاه تقسیم میکند.
سازمانها میبایست در طول زمان میان کاربرد و بهینهسازی روش فعلی(استراتژی بهرهبرداری) و کشف
راههای جدید(استراتژی اکتشاف) تعادل ایجاد کنند .تفاوتهای عمیقی بین این دو استراتژی وجود دارد؛
موقعیت(ثبات در برابر تغییر) ،سبک رهبری(رهبری اجرایی در مقابل رهبری کارآفرینی) ،ساختار(ثابت
در مقابل پویا) ،سیستم(برنامهریزی و کنترل در مقابل نوآوری و توسعه) و خروجی(نتایج مشخص و قابل

. Deiser
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پیشبینی در مقابل ناشناختهها) .تغییر از استراتژی بهرهبرداری به استراتژی اکتشاف نیاز به یک تغییر
عمده در ذهن اعضای سازمان دارد و این امر مستلزم تغییر در یادگیری است ،هنگامیکه افراد میتوانند
متفاوت یاد بگیرند ،متفاوت فکر میکنند و موجب تغییر استراتژی سازمان میشوند .مقایسه وضعیت فوق
به شکل عمیق در کلیه ابعاد دانشگاههای صنایع و شرکتهای مختلف ،سه نوع دانشگاه سازمانی با
عنوانهای مدرسه ،دانشکده و آکادمی را معرفی کردهاست(  13و.)5
استراتژیهای مدرسه ،دانشکده و دانشگاه ،دانشگاههای سازمانی را در ترسیم استراتژیهای جایگزین
کمک میکند .بزرگترین خطر کار بر مبنای استراتژیهای عمومی قرارگرفتن در دسته (استفاده ناخواسته)
است ،زیرا این موجب آسیب به کارکنان و محققان خواهد شد .تحقیقات اکتشافی در مورد مشخصات
استراتژیک  21سازمان دولتی و غیر دولتی نشان میدهد که اکثر آنها از استراتژی نوع مدرسه استفاده
میکنند و در تالش هستند که ویژگیهای دانشکده و دانشگاه را توسعه دهند(.)1
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جول( :)2مراحل تکامل دانشگاه سازمانی از دیدگاه رید میکرز منبع :ریدمیکرز( 1و )6
ابعاد مورد نظر

انواع دانشگاه سازمانی
مدرسه

دانشکده

دانشگاه

نقش دانشگاه در
سازمان

ترویج کننده دانش

بازتوزیع کننده دانش

پیشران نوآوری دانش

فرایند
اصلی دانشگاه

جمعآوری و انتقال
دانش

مدیریت پروژهها به
منظورتعریف ،جمع
آوری و گسترش دانش
داخلی و خارجی

خلق دانش جدید بواسطه
تسهیالت ،آزمایشها و
جلسات ،مبادله و انتقال
دانش

مهمترین هدف

ارائه آموزش تخصصی به
اعضای سازمان

هماهنگ کردن اهدافسازمانی و صالحیتهای
فردی
تخصص در زمینهتوسعه سازمانی

درک توسعه داخلی وخارجی
بدست آوردن مزیترقابتی از طریق نوآوری
دانش
-توسعه فرد و سازمان

فعالیت اصلی

طراحی ،بهینه سازی و
اجرای برنامه های
آموزشی

طراحی ،آزمایش و پیاده
سازی برنامههای
آموزشی

شکستن موانع در مسیرخلق دانش بین واحدها و
سازمانها
شکلگیری و تحققاستراتژی از طریق آموزش
و اکتشاف

نگرش

مجری ،سبکرهبری
اجرایی

مداخلهگر ،رهبری
تسهیلکننده

رهبر ،سبک رهبری
کارآفرین

انفعالی و غیر مستقیمبهینه کردن استراتژیفعلی از طریق یادگیری
سازمان

مستقیم و انفعالیتحول استراتژی ازطریق یادگیری سازمان

ارتباط با
استراتژی
سازمان

مستقیم و فراکنشینوسازی استراتژی باتقویت نوآوری دانش

80
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به زعم دیلتری( )8پارادایم دانشگاه سازمانی طی دو دهه گذشته تغییرات چشمگیری داشته است و
همچنان موجب بازتعریف تکنولوژی ،دانش ،مدیریت و نوآوری فرایند یادگیری در آینده خواهد شد.
موقعیت خاص نسل جدید دانشگاههای سازمانی در رابطه با اهداف استراتژیک ،ماهیت تجربه یادگیری،
فرصت برا ی کسب منافع شخصی و ارضاء روح ماجراجویی در چنین ریسکی موجب حل و فصل مسائل
بسیاری در دانشگاه فوق از جمله عنوان آن نیز شده است.
جدول( :)3مراحل تکامل دانشگاه سازمانی از دیدگاه دیلتری
مراحل تکامل دانشگاه
سازمانی

مشخصات هر مرحله

نسل اول

بخش آموزش و توسعه

نسل دوم

هماهنگی آموزش و توسعه با اهداف سازمانی

نسل سوم

پیشرانی فناوری -ظهور مفهوم دانشگاه سازمانی

نسل چهارم

فرایندهای مبتنی بر نتایج ،عدالت فکری و مدیریت دارایی فکری در
زمان واقعی تاکید میشود.

منبع :دیلتری()8
ازدیدگاه دیلتری بسیاری از دانشگاههای سازمانی در مرحله 2و 1بوده و برخی نیز به مرحله 4و3
رسیده اند .از دیدگاه دیلتری حسن نیت مدیران سازمان در مورد ارزش واقعی حقوق سهامداران واقع
بینانه و منصفانه نیست و باید با تمرکز بر برنامه توسعه دارایی فکری 1پرورش داده شود .در این صورت
همه ذی نفعان ،حرکت دانشگاه به سمت یک فرهنگ مدیریتی پیچیده متناسب با محیط کسب و کار
کنونی را مشاهده میکنند و دانشگاه ویژگیهای نسل چهارم را خواهد داشت.
پیتن و همکارانش ،)14(2نسل جدید دانشگاههای سازمانی سه ویژگی عمده دارد .1 :آنها ابتکارات
شرکت های بزرگ ،پیچیده و متمایز هستند؛ دانشگاه سازمانی در داخل سازمان یا نزدیک به آن مستقر
شده و به دنبال گسترش تطابق و سازگاری سازمان با اصالحات و رویکردهای عمومی ،ارتباطات بینالمللی
و ارزشهای خاص سازمانی است .2 .پیگیری مدام هماهنگی استراتژیک؛ به دلیل تغییر مداوم اولویتها،
برنامهها و فعالیتهای آموزشی دانشگاه سازمانی میبایست پیوسته بازنگری شود .3 .دانشگاه سازمانی
برای افزایش انتظارات ،استانداردها و تاثیر آموزش و توسعه تالش میکند؛ استفاده از فناوری برای آموزش
از راه دور یا آموزش ترکیبی و استفاده از خدمات آموزشی ارائه دهندگان بیرونی.

. Intellectual property
. Paton et. al
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با توجه به دیدگاههای مختلف در زمینه چرخه زندگی دانشگاه سازمانی میتوان  4مرحله (نسل) را
شناسایی کرد که هر مرحله از نظر ابعاد مطرح شده دارای مشخصات و ویژگیهای متمایزی است و بر
اساس آنها میتوان دانشگاههای سازمانی را طبقه بندی کرد .یادگیری برای سازمان سودمند است ،ولی
با تغییرات سریع و مداوم در ساختار و فرایندهای سازمان ،اگر دانشگاه چابک و سریع عمل نکند و مدام
در حال تغییر و تحول از استراتژی بهرهوری به استراتژی اکتشافی نباشد( ،)1نمی تواند ادامه دهد و
شکست میخورد( .)15دانشگاههای سازمانی بسیاری ایجاد شدهاند و بسیاری نیز از بین رفتهاند ،دلیل
موفقیت برخی دانشگاهها عبارتنداز؛  .1ارتباط مستقیم بین مدیر ارشد سازمان و دانشگاه سازمانی .ارتباط
مذکور حمایتهای سازمانی و مالی الزم را برای موفقیت و حفظ فضای اجتماعی آن در سازمان فراهم
میکند و موجب هماهنگی استراتژی سازمان و استراتژی دانشگاه میشود .2 .دومین عامل موفقیت
دانشگاه سازمانی داشتن چشم انداز روشن ،ماموریت مناسب و استراتژی صحیح است .در این صورت
نیازهای سازمان تامین شده و توان رقابت در بازار را خواهد داشت(.)6
جدول( :)4مراحل تکامل دانشگاههای سازمانی
مولفهها

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

هدف

ارائه آموزش
تخصصی به
افراد

هماهنگکردنتخصصهای
فردی با اهداف
سازمان
-توسعه سازمان

کسب مزیترقابتی ازطریق نوآوری دانش
-توسعه فرد و سازمان

فرایند
اصلی

جمعآوری
دانش و انتقال
آن

مدیریت پروژهها
به منظور تعریف،
جمعآوری و
گسترش دانش
داخلی و خارجی

خلق دانش جدید از طریق
آزمایش ،جلسات مبادله و
پژوهش

فعالیت
اصلی

برداشتن موانع در مسیرخلق دانش بین واحدها و
طراحی ،بهینه
طراحی ،آزمایش و
سازمانها
سازی و اجرای
پیادهسازی برنامه-
شکلگیری و تحققبرنامههای
های آموزشی
استراتژی از طریق آموزش و
آموزشی
اکتشاف

مرحله چهارم
کسب مزیت
رقابتی از طریق
نوآوریباز دانش

خلق دانش از
طریقمدیریت
دارایی فکری

برداشتن موانع
در مسیر خلق
دانش بین
سازمان و محیط
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نقش
دانشگاه
سازمانی

بخش آموزشی
پیشرفته و
توزیعکننده
دانش

نگرش به
دانشگاه

مجری

انفعالی و غیرمستقیم
ارتباط با  -بهینه کردن
استراتژی
استراتژی
سازمان فعلی از طریق
یادگیری
سازمانی
خروجی

توسعه فردی

محور اصلیدانش سازمان
مبادلهکننده وبازتوزیعکننده
دانش
مداخلهگر،
تسهیل-
کننده
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پیشران خلق و نوآوری
دانش

هدایتگر

پیشران خلق و
نوآوری باز دانش
در سطح بین-
المللی
تصمیمساز و
هدایتگر

مستقیم وانفعالی
تحول استراتژیاز طریق یادگیری
سازمان

مستقیم و فراکنشیتوسعه و تحول استراتژی بااستفاده از آموزش و
پژوهش

تغییر استراتژی
سازمان با کمک
آموزش و
پژوهش

توسعه و تحول
سازمان

توسعه استراتژی با استفادهاز آموزش و پژوهش
-توسعه فرد و سازمان

توسعه سازمان
در سطح بین-
الملل

منبع :تلخیص و جمع بندی (8-6و)1
تغییر تعریف بخش آموزش ،به دانشگاه سازمانی مستلزم تغییر و تالش یکپارچه است( .)16به زعم
پیتن و همکاران ( )14هنگامیکه رهبران سازمان تصمیم به تاسیس یا بازآفرینی دانشگاه سازمانی می-
گیرند باید به چند عامل توجه کنند؛ الف،کارکرد :دانشگاه سازمانی بر چه حوزهای متمرکز است؟ آموزش
رهبران یا طیف وسیعی از انواع یادگیری در کلیه ابعاد .مشتریان دانشگاه چه کسانی هستند؟ ماهیت
همکاری با سازمان اصلی و سایر سازمانهای خارجی چگونه است؟ ب ،شکل سازمانی دانشگاه :بسته به
ماهیت گزینههای استراتژیک در مورد مجازی و واقعی بودن آموزشها ،شکل دانشگاه متفاوت خواهد بود.
همچنین شیوه تهیه محتوا و ارائه آموزش ( از طرف ارائه دهندگان بیرونی یا مدیران ارشد و کارشناسان
داخلی) بر شکل دانشگاه موثر است .ج ،بودجه و حاکمیت آن :ترکیبی از حمایتهای مالی مرکزی و
پرداختهای واحدهای تجاری وجود دارد .بودجه مرکزی عموما صرف زیرساختها شده یا برای تسریع و
ایجاد برنامه های جدید مورد هدف است .سپس دانشگاه سازمانی وضعیت مالی خود را در بازار داخلی
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مدیریت میکند .گزینههای فوق به طور متقابل با یکدیگر مرتبط هستند و میتوانند چارچوب سازمانی
مناسبی را برای شروع یا تغییر انواع مختلف دانشگاه فراهم کنند(.)14
به زعم مککارتی ،اکثر افراد شاغل در زمینه آموزش دریافتهاند که میبایست خروجی سیستم
آموزشی با اهداف سازمان اصلی همراستا و همسو باشد و مشارکت دانشگاه سازمانی با دانشگاههای رسمی
موجب تایید فعالیت آن میشود و مشارکت با دانشگاههای غیر انتفاعی سرعت ،انعطافپذیری باال و
برخورداری از تکنولوژی را موجب میگردد .اچلوییس نیز معتقد است همسویی آموزش با نیازهای کسب-
وکار ،مزیت استراتژیک بزرگی برای سازمان اصلی محسوب میشود .فالمر دانشگاه سازمانی یادگیرنده را
عاملی میداند که کارکنان را با استراتژی کل سازمان پیوند میدهد و حمایت مالی یا اجرایی مدیران
ارشد یکی از رموز کلیدی موفقیت دانشگاه سازمانی محسوب میشود .به زعم فالمر ،عالیترین شکل
فعالیت دانشگاههای سازمانی برنامههای آموزشی خالقیتمحور است .به زعم وی این نوع آموزش بستر
مناسبی را برای پرورش خالقیت و برنامههای کسب وکار در سطح گستردهای فراهم میکند .وی معتقد
است دانشگاه سازمانی در دو بعد؛ همراستایی با فرهنگ ،ارزشها و ماموریت از یک سو و پوشش فرایند
کسب وکار در تمام ابعاد از سوی دیگر بر سازمان موثر است .استراتژی کسب و کار دلیل تاسیس و توسعه
دانشگاه سازمانی بوده و تعیین کننده ساختار آن نیز است" .کورتون ویل" دوعامل اصلی و کلیدی موفقیت
دانشگاههای سازمانی را حمایت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل از یک سو و تمرکز روی هدف شفاف از
سوی دیگر میداند(.)17
از دیدگاه دیلتری( )8سازمانها برای ارتقاء آموزش و توسعه فکری باید محیط بازتری داشته و
برخی محدودیتها را بردارند(ص .)9-10.مسولیت توسعه و مدیریت دانشگاه سازمانی بر عهده مدیران
ارشد است و موفقیت آن بستگی بر غلبه موانع سازمانی و فرهنگی در همه سطوح و معرفی ارزشهای
سازمان دارد .نوآوری سازمانی ،ساختار ،توسعه حرفهای منابع زیرساختی از مسائل مهم دانشگاههای
سازمانی نسل جدید است(ص .)29-32.از منظرمنابع یادگیری جهانی( ،)18دانشگاه سازمانی ایده آل باید
در سه سطح فعالیت کند؛ سطح ،1برنامهریزی و استراتژی استعداد :در این سطح باید دانشگاه مهارتهای
مورد نیاز و آموزش های کلیدی در بازار کار را شناسایی و اقدامات الزم را انجام دهد .سطح ،2پژوهش:
دانشگاه بر اهمیت جمعآوری و تفسیر دادههای تحقیقاتی تمرکز دارد .بدین ترتیب نقاط ضعف را شناسایی
کرده و مسائل توسعهای را با ارائه راهکارهای مناسب حل میکند .سطح ،3طراحی و پیادهسازی فعالیت
توسعه :بر شیوههایی که می توان برای انتشار آموزش از قبیل یادگیری الکترونیکی و یادگیری کالس
درس سنتی مورد استفاده قرار گیرد ،تاکید میشود( .)19
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دیلتری ( ) 20زندگی آینده دانشگاه سازمانی به توانایی مدیران بستگی دارد ،زیرا باید بتواند به صورت
مستمر وضعیت موجود را بررسی کرده ،کیفیت و قابلیتهای فکری آن را در حوزه کسب و کار نسبت به
رقبای منطقهای و جهانی مورد بازبینی قرار دهد .راوم و گاردنی( )10پنج اشتباه اصلی در دانشگاه سازمانی
عبارت است از :صرف هزینههای بیش از حد در زیر ساختار فیزیکی ،صرف هزینههای بیش از حد در
اهداف غیر مرتبط با سازمان ،صرف هزینههای بسیار در بخش فناوری در ابتدای کار به جای عملکرد
تدریجی ،ضعف در صرف هزینه کافی برای تبدیل کارشناسان داخلی به مربیان ،ضعف در صرف هزینه
کافی در برنامه درسی و توسعه محتوا.
جدول( )5پژوهشهای داخلی و خارجی
نوسنده (سال)

نقوي و همكاران
)(21

رجببیگی و
حمیدی

عنوان

هدف پژوهش

روش

ارائه مدل
مفهومی سنجش
عملکرد دانشگاه
سازمانی با
رویکرد ترکیبی
کارت امتیازی
توسعه یافته

ارائه مدل مفهومی
سنجش عملکرد با
توسعه¬ی کارت
امتیازی متوازن در
شش بعد برای
دانشگاه سازمانی مورد
مطالعه است.

توصیفی
تحلیلی

دانشگاه سازمانی

بررسی ابعاد مختلف
دانشگاه سازمانی

مطالعه
مروری

()22

ایور
()2

توصیفی از
عوامل عملیاتی
دانشگاه شرکتی
توزیعکننده برق
اقیانوس آرام

ویژگیها و روشهای
قابل مالحظه مرتبط با
عملیات دانشگاه
سازمانی به منظور
تعیین و طبقهبندی
چارچوب مفهومی
دانشگاه سازمانی

مطالعه
موردی

یافته ها
نتیجه پژوهش ارائه مدلی
شامل ذی¬نفعان خارجی،
سرآمدی ،فرایندهای داخلی،
رشد و یادگیری ،ذی¬نفعان
داخلی و مدیریت منابع
انسانی است.
پژوهشگران به این مساله
تاکید میکنند که برگزاری
دورههای ضمن خدمت مجزا
بدون توجه به اهداف
سازمان و برنامه استراتژی
آن فاصله بسیاری با دانشگاه
سازمانی دارد.
از دیدگاه محقق توسعه
کارکنان به عنوان اهرم
استراتژیک عمل کرده و
دانشگاه سازمانی بخشی از
استراتژیک سازمان است.
همچنین در موارد زیر نیاز
به تحول وجود دارد:
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هماهنگی و اجرا برای
حمایت از ماموریت و
استراتژیهای سازمان،
توسعه مهارت به منظور
تامین نیازهای شرکت،
استفاده از تکنولوژی برای
پشتیبانی از یادگیری،
مشارکت با دانشگاه سنتی.

1

محمد و مورسی
()23

کونوولنکواسلتلی
2
و گرونگ
()24

بهبود عملکرد
مدارس
تکنیکی-
صنعتی در مصر
در مدل مدارس
سازمانی-یک
مطالعه کیفی

تنظیم طرح
پیشنهادی به منظور
بهبود عملکرد مدارس
فنی-صنعتی در مصر
در مدل مدارس
شرکت

هماهنگسازی
جریانهای
دانش سازمانی:
نقش دانشگاه
سازمانی

درک پدیده دانشگاه
سازمانی با بررسی
نقشی که دانشگاه
سازمانی در هماهنگی
جریانهای دانش
سازمانی بازی میکند.

کیفی
تحلیلی

مطالعه
موردی
طولی
دانشگاه
سازمانی
سورستال

.1چنین مدارسی میتوانند
ابزار مهمی برای غلبه بر
مسائل شرکت محسوب
شوند.
.2مدارس سازمانی ،نهادهای
آموزشی در خدمت
استراتژی کسب و کار
هستند.
دانشگاه سازمانی در دوره-
های مختلف توسعه شرکت
وظایف متفاوتی را از نظر
هماهنگی جریان دانش به
عهده داشته که شامل:
هماهنگسازی دانش ،انتشار
دانش و متمرکز کردن دانش
است .بدین ترتیب دانشگاه
سازمانی به عنوان یک
مفهوم پویا با مراحل توسعه
شرکت هماهنگ شده و
مطابق با نیازها ساخته و
بازسازماندهی می شود.

. Mohamed & Morsi
. Konovalenko Slettli, & Grunhaug

1
2
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سافریری،
دندولین ،و
1
سوزا

فرایند اجرای
مدل دانشگاه
سازمانی در
شبکه

بررسی فرایند اجرای
مدل دانشگاه سازمانی
در شبکه
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پس از بررسی سیر تکاملی
دانشگاه سازمانی و دانشگاه
سازمانی شبکه ،مولفههای
مختلفی از جمله :عوامل
اجرای آن ،هماهنگی و
اجرا ،توسعه مهارتها برای
پشتیبانی از نیازهای کسب و
کار ،یادگیری و ارزیابی
عملکرد ،مشارکت با دانشگاه
و حمایت تکنولوژی برای
آموزش مطرح کردند.

مطالعه
مروری

()25

اسکارسو)26( 2

استیفانوپاتروکو،
پلیزونی ،و بوگانزا

3

()27

دانشگاههای
سازمانی به
عنوان ابزارهای
مدیریت دانش

بررسی موقعیت
مدیریت دانش در
دانشگاههای سازمانی

فرایند طراحی
دانشگاه
سازمانی :رویکرد
ذینفعان

طراحی دانشگاه
سازمانی :رویکرد ذی-
نفعان

مطالعه
موردی

اسنادی
تحقیق
عملیاتی

مفاهیم مدیریت دانش در
درک طراحی و عملکرد
دانشگاه سازمانی مفید است
و پژوهش حاضر طبقه بندی
از دانشگاه سازمانی بر
اساس مفاهیم مدیریت
دانش ارائه داد.
یافتههای پژوهش نشان داد
که فرایند طراحی دانشگاه
سازمانی به دو مرحله توسعه
و مدیریت تقسیم میشود
که برای هر مرحله نقشهای
خاص و فعالیتهای متناسب
با آن تعیین می شود.
انعطافپذیری و تجدید نظر
احتمالی باید در هنگام
طراحی مورد توجه قرارگیرد.

1

. Sá Freire, Dandolini, & de Souza
. Scarso
3
. Stefano, Pellizzoni & Buganza
2
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پارشاکوی
1
وشاکینا
()28

2

تانگ
()29
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با یا بدون
دانشگاه
سازمانی :یک
مطالعه تطبیقی
از کارایی
دانشگاه سازمانی
اروپا و روسیه

تجزیه و تحلیل
تطبیقی شرکتهای
اروپایی و شرکتهای
در حال توسعه به
منظور بررسی تاثیر
کارایی دانشگاههای
سازمانی در این دو
کشور

درک ارزش
آموزش ،وجود
میزان مشارکت
در برنامههای
دانشگاه
سازمانی ،سطح
تعهدات سازمانی
و قابلیت
دسترسی یک
برنامه دانشگاهی
سازمانی که
توسط مدیران

آیا برنامههای
دانشگاهی سازمانی
برای مدیران مؤثر
است یا خیر

مطالعه
تطبیقی

روش آمیخته

نتایج متناقضی
پیرامون کارایی
دانشگاههای سازمانی
وجود دارد .دانشگاه-
های مذکور در
شرکتهای اروپایی در
کوتاه مدت اثر مثبت
داشتند اما در طوالنی
مدت تخریب کننده
ارزشها بودند .در
کوتاه مدت سینرژی
منفی است در حالیکه
در بلند مدت مثبت
است .دانشگاههای
سازمانی روسیه اثر
منفی یا خنثی بر
عملکرد داشتند.
در پژوهش خود
دریافت که مدیران به
آموزش نگاه مثبتی
دارند ،تعهد آنها نسبت
به سازمان از میزان
میانگین باالتر بود و
بین تعهد مدیران و
مسولیت پذیری آنها
در زمینه برنامههای
آموزشی دانشگاه
ارتباط معنیداری
وجود دارد .به عبارتی
مدیران متعهد بیشتر

. Parshakov & Shakina
. Tong

1
2
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در چین مشاهده
میشود

1

چاین و همکاران
()30

خلق نوآوری
اجتماعی:
دانشگاههای
سازمانی به
عنوان
استراتژیهای
نوآورانه برای
شرکتهای
چینی و
مشارکت با
جامعه

مداخله کرده و خود را
مسول برنامهها می-
دانند.

آیا دانشگاه سازمانی
کارمندان را ترغیب به
مشارکت در نوآوری و
رفتارهای طرفدار
محیط زیست میکند
و از این طریق به
شرکتها و جوامع
محلی آنها در چین
کمک میکند.

مطالعه کمی و
استفاده از اس
پی اس اس

نشان داد که برنامه-
های آموزشی دانشگاه
سازمانی موجب ارتقاء
تعهد کارکنان شده و
این موضوع روی
نوآوری و رفتارهای
طرفدار محیط زیست
تاثیر مثبت دارد.
همچنین یافتهها
مبین این موضوع
است که تحت سیستم
اقتصادی منحصر به
فرد بازار سوسیالیتی
چین ،دانشگاه
سازمانی علیرغم راه
اندازی توسط شرکت-
ها تحت مداخله شدید
دولت است.

براساس بررسیهای انجام شده ،تحقیقات تجربی در زمینه وضعیت تکامل دانشگاههای سازمانی و شرایط
موثر بر آن در خارج محدود بوده(15و )31و در داخل نیز تحقیقی انجام نگرفتهاست .دانشگاههای سازمانی
متعددی از سالها پیش در کشور شکل گرفتهاند ولی در سالهای اخیر شاهد ابالغیه تعطیلی برخی از
. Chin et. al

1
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آنها یا ادغام برخی (دانشگاه شهید عباسپور در دانشگاه شهید بهشتی) در دانشگاههای عمومی بودهایم.
دانشگاههای سازمانی هم که به فعالیت خود ادامه میدهند زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بوده
و اکثر آنها فاقد کارکرد متناسب با هدف مورد نظر هستند.
مصاحبه مسولین صنعت نفت مبین این موضوع است که ،دانش آموختگان دانشگاه صنعتی نفت از
توانمندی الزم برخوردار نیستند( )32و بیسوادی و کم سوادی فعالین بخش کشاورزی موجب آسیب-
های جدی به فعالیت این بخش و توسعه کشاورزی شدهاست( .)33از سال ( )1393موسسههای آموزش
عالی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مشغول به فعالیت شد ( ،)34اما شیوه فعالیت آنها با
دانشگاههای سازمانی تفاوت بسیاری داشت به همین علت نتوانست نیروی انسانی الزم در صنعت را
تامین کند و در خرداد ماه  1398تعطیل شد .این در صورتی است که شاهد رشد و تحول سیستم
آموزشی فوق در کشورهای پیشرفته هستیم .بسیاری مدعی هستند که دانشگاههای عمومی و مرکز
توسعه منابع انسانی میتواند نیاز صنایع و سازمانها را برطرف کند .آیا دانشگاههای عمومی و مرکز
توسعه منابع انسانی ،ظرفیت و آمادگی ارائه آموزشهای تخصصی جهت ارتقاء صالحیت حرفهای در
فراگیران صنایع و سازمانها را دارد؟
علل و عوامل متعددی موجب وضعیت موجود در دانشگاههای سازمانی ایران شدهاند .دانشگاههای
فوق از سویی متاثر از موقعیت سازمان خویش هستند و از سوی دیگر به دلیل واقع شدن در جامعه
علمی کشور متاثر از سیاست ها و تصمیمهای اتخاذ شده از محیط بیرونی خویش میباشند .پژوهش
حاضر تالش میکند با روش گرندد تئوری و استفاده از نظر متخصصین و خبرگان شرایط موثر بر
توسعه نسلهای دانشگاه و پیامدهای آن را در ایران تبیین کند .با توجه به اینکه تکامل و توسعه
دانشگاه با توسعه سازمان اصلی رابطه تنگاتنگی دارد ،تعیین عوامل موثر بر آن میتواند وضعیت سازمان
و مسیر حرکت را مشخص کند .پرسش اصلی پژوهش این مساله را بررسی میکند که؛ چه عواملی بر
توسعه و تکامل دانشگاههای سازمانی در ایران موثر هستند؟ برای پاسخ به این پرسش کلی دو پرسش
فرعی مطرح شد .1 :عوامل درون سازمانی موثر بر توسعه و تکامل دانشگاه سازمانی کدامند؟  .2عوامل
برون سازمانی موثر بر توسعه و تکامل دانشگاه سازمانی کدامند؟
.3روش پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال فهم شرایط علی ،واسطهای ،زمینهای ،راهبردها و پیامدهای موثر بر توسعه و
تکامل دانشگاه سازمانی در ایران است .به همین منظور از میان روشهای پژوهش کیفی از رهیافت
نظریه گرندد تئوری استفاده شد .نظریه داده بنیاد ،نظریهای است که مستقیما از دادههایی استخراج می
شود که در جریان پژوهش به صورت منظم جمعآوری و تحلیل میشوند( .)35در میان رهیافتهای
رویکرد نظریه داده بنیاد ،رهیافت سیستماتیک که با اثر استراوس و کوربین(35و )36شناخته میشود،
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استفاده شدهاست .در این روش گردآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل و شکلگیری نظریه نهایی با یکدیگر
ارتباطی تنگاتنگ دارند( .)35ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه غیرساختمند است که بر اساس جدول ()4
و  6محور شرایط علی ،زمینهای ،واسطه ،راهبردها ،پیامدها و مقوله اصلی تنظیم شد.
شیوه نمونهگیری مورد استفاده در پژوهش نمونهگیری نظری است بنابر این با  12نفر از متخصص و
خبرگان حوزه دانشگاه سازمانی مصاحبه شد و نتیجه حاصل به شکل گرفتن نظریه منتهی شد(.)37
نمونهگیری و مصاحبه تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت و همراه مصاحبه تجزیه و تحلیل اطالعات نیز
انجام گرفت و دادهها به کمک کدگذاری باز و سپس بر اساس کدگذاری محوری طبقه بندی شدند .گام
نهایی با کمک کدگذاری گزینشی مقولهها و به منظور یکپارچهسازی مقولهها در امتداد بعد اصلی و
تشکیل نظریه انجام شد( .)35به منظور اعتباربخشی نظریه از دو روش بررسی کدگذاریها و بررسی
نتایج توسط متخصصین و خبرگان بهرهگرفته شد.
.4یافته ها
به منظور پاسخ به سوالهای فرعی و در نهایت رسیدن به پاسخ سوال اصلی پژوهش ،بر اساس متدولوژی
با  12نفر از متخصصین و خبرگان حوزه آموزش عالی ،مدیران و معاونین دانشگاههای سازمانی مصاحبه
شد و نتایج زیر پس از طی مراحل کد گذاری و مقوله بندی استخراج گردید .نتایج به ترتیب بر اساس
شرایط علی ،زمینهای ،واسطهای ،راهبردها و پیامدهای موثر بر پدیده اصلی آورده شده است.
– شفاف نمودن هدف دانشگاههاي سازمانی :ماموریت و هدف دانشگاههای سازمانی در اساسنامه،
ساختار سازمان و طراحی و اجرای برنامههای آموزشی به درستی تعریف و شفاف شود .در بسیاری از
سازمانها بین اهداف و وظایف دانشگاه سازمانی و اهداف و وظایف سایر بخشهای سازمان همپوشانی
وجود دارد و این مساله موجب موازیکاری بوسیله مرکز توسعه منابع انسانی سازمان یا بخشهای دیگر
شده ،بینظمی و هدررفتن منابع انسانی و مالی را بدنبال دارد .مصاحبهشوندهای میگفت "شفاف نبودن
اهداف و ماموریت دانشگاه موجب ارائه آموزشهای غیر مرتبط و عمومی گردیده و دانشگاه از مسیر اصلی
خود منحرف شدهاست" .مصاحبهشوندهای معتقد بود هدف دانشگاه سازمانی با دانشگاه عمومی یکسان
نیست پس وجود آنها الزم است .مصاحبه شونده دیگری که گویا از وظیفه اصلی دانشگاه سازمانی بیاطالع
بود گفت "ما دانشجو از سازمان سنجش میگیریم و آموزشهای کوتاه مدت را مدیریت منابع انسانی
انجام میدهد".
استقالل دانشگاههاي سازمانی :استقالل از وزارت علوم ،تحقیقاتوفناوری بر شیوه جذبدانشجو ،هیات علمی ،آییننامه ها ،محتوا و شیوه ارائه برنامه آموزشی موثر است .استقالل موجب صدور
گواهینامه آموزشی برای فراگیر شده و مدرک تحصیلی ارائه نمیگردد .بنابر نظر بسیاری از مصاحبه-
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شوندگان استقالل از وزارت علوم ،تحقیقاتوفناوری 1مزایا و معایب بسیاری دارد ،اما با توجه به اینکه
حقوق و مزایای کارکنان سازمان بر اساس آیین نامههای وزارتکار تعیین میشود و مدرک وزارت علوم
در ارتقاء و حقوق افراد تاثیر بسیار مهمی دارد ،استقالل از وزارت علوم و صدور گواهینامه شرکت در
کالس چندان جلب توجه نمیکند .از سوی دیگر استقالل موجب تدوین برنامههای آموزشی مورد نظر
سازمان میشود و با حل مشکل سازمان ،دانشگاه کارکرد خود را خواهد داشت.
از سوی دیگر در حال حاضر سیستم علمی کشور بنابر تقاضای اجتماعی گسترش یافتهاست .به
همین علت دانشگاههای عمومی با صندلیهای خالی مواجه هستند و دانشگاههای سازمانی نیز بنابه
ضعفهای متعدد پاسخگوی سازمان اصلی نیستند .وابستگی دانشگاههای سازمانی به مراجع سیاستگذاری
و تصمیمگیری متعدد موجب بی ثباتی در وضعیت آنها شده است .بنابه گفته مصاحبهشوندهای "برای
طراحی و اجرای یک مجموعه آموزشی حداقل بیش از دو سال زمان الزم است ،نوسانهای پیدرپی در
تصمیمگیریها موجب اختالل در برنامه میشود و تکلیف ما روشن نیست" .این مصاحبهشونده به ابالغیه-
ای اشاره داشت که به دانشگاه برای یک سال دیگر امکان ادامه فعالیت داده بود.
منابع مالی :یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه دانشگاه سازمانی تامین بودجه مورد نیازجهت اجرای برنامههای متعدد آموزشی است .اگر منابع مالی به موقع و در حد کفایت تامین نشود دانشگاه
در اجرای برنامههای خود ضعیف و ناکارآمد عمل میکند .درگفتگو با مصاحبه شوندگان این عامل بسیار
تاثیر گذار محسوب میشد ،چرا که تهیه زیرساختها و امکانات آموزشی بستگی کامل به میزان منابع
مالی دارد .همچنین بر اساس نظر مصاحبهشونده ای میزان بودجه در کیفیت محتوا و مدرس نیز موثر
است .یکی از مصاحبهشوندگان گفت" اگر کمک مالی سازمان اصلی نبود در برخی از سالها با درآمد
موسسه امکان ادامه فعالیت را نداشتیم".
مدیران ارشد :شیوه نگرش مدیران ارشد سازمان به دانشگاه سازمانی به عنوان یک بخش مهم وسازنده ،یا اضافی و هزینهبر ،موجب رشد و توسعه یا افول و تعطیلی آن میشود .همچنین نگرش مدیران
ارشد دانشگاه نیز اهمیت فوقالعادهای دارد و بنا به گفته مصاحبهشوندهای میزان ارتباط مدیران ارشد با
دانشگاههای عمومی ،متخصصین داخلی و خارجی و میزان تسلط او به چگونگی فرایند بر عملکرد دانشگاه
تاثیر گذار است .اگر بین مدیر ارشد سازمان و دانشگاه مشارکت و همکاری دو طرفه وجود داشتهباشد،
اهداف دانشگاه و سازمان نیز هماهنگ شده و بنا به نظر مصاحبه شوندهای دانشگاه آموزشهای مورد نظر
سازمان را ارائه میدهد.
هيات علمی :یکی از مهمترین مسائلی که اکثریت مصاحبهشوندگان به آن اشاره داشتند ،شیوهجذب هیات علمی ،آییننامههای وزارت علوم و توانمندی آنها برای حضور در دانشگاه سازمانی است .در
 . 1از این پس در پژوهش حاضر فقط وزارت علوم نامیده می شود.
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صورتیکه دانشگاه سازمانی مجزا و مستقل از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باشد ،بر اساس نظر مصاحبه-
شوندهای "هیات علمی از بخشی از مزایا محروم شده" و به همین علت هیات علمی توانمند مایل به
همکاری تمام وقت در دانشگاه سازمانی نخواهند بود ،این مساله موجب ضعف دانشگاه میشود .آیین-
نامههای وزارت علوم نیز بر کیفیت کار هیات علمی تاثیر نامطلوبی دارد ،چرا که هیات علمی دانشگاههای
فوق می بایست وقت بسیاری را صرف مسائل تخصصی خاص و مهارت آموزی کند و نوشتن مقاله در
اولویت دانشگاههای فوق نیست .بدین ترتیب آییننامههای ارتقاء با کارکرد دانشگاه همسو نیست.
فراگير :یکی دیگر از مسائل عمده که در ایران بر توسعه دانشگاههای فوق تاثیر مهمی دارد ،نوعفراگیر و شیوه جذب فراگیر است .مطابق تعریف دانشگاههای سازمانی هدف اصلی تاسیس و اجرای چنین
سیستمی ارتقا کیفیت افراد سازمان و در نتیجه توسعه فرد و سازمان است اما در بیشتر دانشگاههای ایران
روند جذب فراگیر با دانشگاههای عمومی تلفیق شده و از طریق کنکور جذب دانشجو انجام میشود و
سپس فرد پس از فارغالتحصیلی به مانند فارغالتحصیالن سایر دانشگاهها وارد بازار کار جامعه میشود.
این مشکل به واسطهی آیین نامه تاسیس موسسات آموزشعالی وابسته به سازمانهای دولتی ایجاد
شدهاست ،زیرا در بند ( )7آیین نامه به صراحت قید شدهاست که در گزینش دانشجو ،سهمیه خاصی
برای کارمندان وزارتخانهها و سازمانها لحاظ شود .در صورتیکه اولویت با کارمندان بوده و پذیرش
دانشجوی آزاد با اهداف دانشگاه تناقض دارد .در صورتیکه در چندین دانشگاه محدود صرفا افراد سازمان
اصلی از آموزشها برخوردار بودند و حتی آنها نیز برای جذب دانشجو از طریق سازمان سنجش در تالش
بودند .این شیوه جذب موجب شده فراگیران از دانش زمینهای مطلوب برخوردار نباشند ،این مساله ابهام
در هدف و کارکرد دانشگاه سازمانی را نشان میدهد و موجب اتالف منابع میشود .درصورتیکه بر اساس
نظر مصاحبهشونده ای حضور فراگیران سازمان در دانشگاه موجب مبادله دانش ضمنی و از سوی دیگر
پس از آموزش عملکرد سازمان بهبود پیدا میکند.
انعطافپذیري ساختار :از ویژگیهای خاص دانشگاه سازمانی انعطافپذیری ساختار آن است.ساختار سلسله مراتبی دانشگاههای عمومی موجب کندی فعالیتها میشود ،دانشگاه سازمانی باید با
حداقل کارکنان و ساختار مسطح فعالیت کند .این انعطافپذیری امکان مشارکت با دانشگاهها ،متخصصین
داخلی و خارجی را فراهم میکند و از سوی دیگر امکان برقراری ارتباط با زنجیره ارزش سازمان را ایجاد
میکند .امکان برگزاری کالسها به صورت حضوری ،آنالین و ...به دلیل انعطافپذیری است .بنا به گفته
مصاحبهشوندهای "انعطافپذیری موجب تشکیل کالس در ساعتهای غیرکاری افراد و تا یازده شب
میشود".
خصوصیسازي :اجرای اصل ( )44قانون اساسی موجب شکلگیری شرکتها و سازمانهایقدرتمند تجاری میشود .سازمانهایی که به منافع و سود و زیان خود میاندیشند ،بر اساس اصل
شایستگی به استخدام و ارتقاء کارکنان میپردازند .در چنین سازمانهایی تخصص و مهارت اهمیت و
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ارزش خاص پیدا میکند و کارکنان دانشی با ارزش محسوب میشوند .بر اساس صحبتهای مصاحبه-
شوندهای " دولتی بودن سازمان و دانشگاه آن مانع بزرگی در عملکرد صحیح است و اصال نمیشود کار
کرد".
اصل مشارکت :اصل مشارکت در توسعه دانشگاههای سازمانی اهمیت بسیاری دارد .مشارکت کلیهذینفعان در برنامههای آموزشی ،مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی،
مشارکت خبرگان و متخصصین خارجی در آموزش ،مشارکت و هماهنگی با سازمان اصلی در تدوین
چشم انداز و اهداف دانشگاه سازمانی تاثیر بسیار مهمی دارد .بر اساس صحبتهای مصاحبهشوندهای "ما
با دعوت از متخصصین خارجی آموزشهای جدید ارائه میکنیم".
برنامههاي آموزشی :استقالل دانشگاه های سازمانی از وزارت علوم این امکان را فراهم میکندکه بر حسب نیاز سازمان و افراد فراگیر به تدوین دورههای آموزشی اقدام کند .یکی از مشکالت دانشگاه-
های فوق بند  5آیین نامه تاسیس موسسههای آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی است .بر اساس
این بند کلیه برنامههای آموزشی دانشگاههای فوق باید مطابق برنامههای مصوب شورای آموزش عالی
برنامه ریزی باشد در صورت مغایرت باید با شورای مذکور یا شورای عالی انقالب فرهنگی هماهنگ
شود( .)38یکی از جالبترین شیوههای تدوین برنامه آموزشی در یکی از دانشگاههایی که مصاحبه شد،
تهیه و تنظیم بر اساس مقاله های انتخابی بود .همچنین بر اساس مشکالت و مسائل موجود در سازمانی
پروپوزال تنظیم میشد و سپس بر اساس پژوهشهای انجام شده و نتایج حاصل ،دورهها تنظیم میشد.
در سازمان دیگری بر اساس مطالعه تطبیقی انجام شده مجموعهای تنظیم و پس از تصویب اجرا شدهاست.
مدیریت دانش :بهکارگیری فرایند مدیریت دانش موجب شکلگیری ذخیره دانش در دانشگاهشده و در نتیجه به ارتقاء و توسعه دانشگاه و سازمان اصلی کمک میکند .بنا به گفته مصاحبهشوندهای
" ما مقاالت و کتب مفید را جمعآوری و در سایت کتابخانه مجازی دانشگاه در اختیار کارکنان قرار
میدهیم".
توسعه صالحيتهاي حرفهاي افراد :از اهداف اصلی دانشگاه سازمانی محسوب میشود و مطابقصحبت برخی از مصاحبهشوندگان افرادی که آموزش دیدهاند ،از کارآمدی باالتری برخوردارند و در صورت
نبود یا ضعف این سیستم آموزشی ،دانش و مهارت تخصصهای خاص چگونه باید به افراد سازمان آموزش
دادهشود .مصاحبهکنندهای میگفت" آموزشهای تخصصی مربوط به حفر چاه نفتی خاص را باید فقط
در دانشگاه نفت ارائه داد و دانشگاههای دیگر چنین تخصصی ندارند" .چندین مصاحبه شونده معتقد
بودند که (آموزشهای تخصصی خاص و مهارتهای ویژه هر صنعت و سازمان باید در دانشگاه همان
سازمان ارائه شود و به افراد همان سازمان).
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ارتقاء عملكرد سازمان :همسوشدن اهداف سازمان با آموزشهای دانشگاه موجب ارتقاء عملکردسازمان میشود .تعطیلی دانشگاههای سازمانی و سپردن این آموزشها به دانشگاههای عمومی خلل مهمی
در سازمانهای تخصص محور ایجاد میکند .مصاحبهکنندهای گفت"فارغ التحصیالن دانشگاههای عمومی
مهارت الزم را ندارند ،با تلفیق دانشگاه سازمانی در دانشگاه عمومی یا تعطیلی آنها چگونه میتوانند مهارت
و تخصص ویژه را آموزش دهند؟"
در پاسخ به سوالهای فرعی؛ عوامل درونسازمانی موثر بر توسعه و تکامل دانشگاه سازمانی کدامند؟
از میان عوامل ذکر شده؛ مدیران ارشد سازمان و دانشگاه ،منابع مالی ،میزان مشارکت ،شفاف سازی هدف
دانشگاه ،شیوه جذب فراگیر و نوع فراگیر ،انعطافپذیری ساختار ،برنامههای آموزشی و مدیریت دانش از
درون سازمان و دانشگاه بر توسعه و تکامل آن موثر شناخته شدند .عوامل برون سازمانی موثر بر توسعه
و تکامل دانشگاه سازمانی را میتوان :استقالل دانشگاه و خصوصیسازی دانست.

تبیین نقش گیمیفیکیشن بر رضایت شغلی / ...محمد معصوم و سحروطن خواه

95

شکل( :)1مدل مفهومی عوامل موثر بر توسعه و تکامل دانشگاه سازمانی در ایران
شرایط زمينهاي
منابع مالی :زیر ساخت و تجهیزات  /هزینه تهیه محتوا و مدرسمدیران ارشد :ارتباط با دانشگاههای عمومی داخلی و خارجی ومتخصصین و خبرگان  /تسلط به شیوه کار دانشگاه

راهبردها
شرایط علی
-شفاف نمودن

-خصوصیسازي

هدف دانشگاه
سازمانی

توسعه و

استخدام و ارتقا بر
اساس اصل شایستگی

ماموریت و عملکرد
مشخص

تکامل

-مشارکت

دانشگاه

مشارکت با دانشگاههای
عمومی داخلی و
خارجی /مشارکت با
ذینفعان  /مشارکت با
متخصصین

 استقالل دانشگاهسازمانی
شیوه جذب
دانشجو(فراگیر)
جذب هیات علمی
آییننامهها
محتوا و شیوه ارائه
برنامهآموزشی
ثبات قوانین

سازمانی

برنامههايآموزشیهدف محور
شرایط واسطهاي

نیازسنجی  /اهداف
سازمان

-هيات علمی

-مدیریت دانش

آیین نامه ارتقا  /شیوه جذب

تشکیل کتابخانه
مجازی
فصلنامه

فراگيرشیوه جذب  /توانمندی و تجربه
انعطافپذیري ساختارارائه آموزشهای متنوع بر حسب نیاز
ارتباط با زنجیره ارزش سازمان

پيامدها
توسعه صالحيت-حرفه اي
آموزشهای تخصصی
خاص
ارتقاء عملكردسازمان
دستیابی به اهداف
سازمان
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 .5بحث و نتيجه گيري
در یک نگاه جامع دانشگاه سازمانی که حلقه اتصال دانشگاه و صنعت است و با توسعه آن صنایع می
توانند در جهان متغیر و پرتالطم به اهداف خود دستیابند ،از دو بعد عمده قابل بررسیاست؛ دانشگاه از
یک سو بخشی از سازمان اصلی محسوب می شود و از سوی دیگر جزئی از نظام علمی کشور بوده و متاثر
از سیاستهای وزارت علوم ،آییننامهها و مقررات سایر بخشها است .بعد درونی شامل دانشگاه و ارتباط
و تعامل آن با سازمان اصلی است .از مهمترین شرایط علی درونی ضعف دانشگاههای سازمانی ایران که
موجب تعطیلی یا ادغام آنها در دانشگاههای دیگر شدهاست ،عدمشفافیت هدف و ماموریت دانشگاه است
که بر عملکرد آن تاثیر گذاشتهاست .با شفاف شدن هدف کلیه عوامل انسانی ،امکانات و تجهیزات سازمان
و دانشگاه در مسیر مشخصی هدایت میشوند .در این صورت فراگیران دانشگاه کارکنان و ذینفعان
خواهند بود و دانشجوی آزاد پذیرفته نمیشود .یافتههای پژوهش مککارتی نیز مبین این مطلب است
که داشتن چشم انداز روشن و ماموریت مناسب از الزامات دانشگاه محسوب میشود .همچنین یافتههای
پژوهش تیلور و پیتن( )10همراستایی استراتژی سازمان و دانشگاه را تاکید میکند.
شفاف شدن هدف موجب میشود مدیران ارشد توانمند و با تجربه برای دانشگاه انتخاب شوند.
مدیرانی که به ارزش و اهمیت دانشگاه واقف بوده و از دانشگاه حمایت کنند .در این صورت ارتباط بین
مدیران ارشد و دانشگاه بیشتر شده و نه تنها دانشگاه به عنوان عضوی هزینه بر تلقی نمیشود بلکه از
حمایت مالی سازمان برخوردارشده و ردیف بودجهای دریافت میکند .یافتههای پژوهش تیلور و
پیتن( ،)10فالمر و دیلتری( ) 24نیز مبین این مطلب است که مسئولیت توسعه و مدیریت دانشگاه به
عهده مدیران ارشد است و موفقیت دانشگاه به میزان حمایت مدیران بستگی کامل دارد .به منظور تحقق
اهداف و همسو شدن با استراتژی سازمان ،ساختاری چابک و انعطافپذیر الزم است .بدین منظور باید در
ساختار دانشگاههای سازمانی کنونی بازآرایی صورت گرفته و ساختار سلسله مراتبی تغییر کند .دانشگاه-
های سازمانی کشورهای پیشرفته با حداقل تعداد کارکنان فعالیت میکنند .ساختار چابک و انعطافپذیر،
نیازمند حمایت مدیران ارشد و منابع مالی کافی است.
الزمهی همسو شدن با استراتژی سازمان و دستیابی به اهداف دانشگاه افزایش میزان مشارکت با دانشگاهها
و متخصصین داخلی و خارجی است .با افزایش میزان مشارکت ،دانشگاه از اعضای هیات علمی توانمندتری
برخوردار شده و ذخیره دانش کیفیت بهتری پیدا میکند و امکان خالقیت و نوآوری فراهم خواهدشد .از
دیگر الزامات دستیابی به هدف ،طراحی برنامههای آموزشی هدفمحور است که بر اساس نیازسنجی و
اهداف سازمان طراحی شود .برنامهآموزشی پیوسته ای که هماهنگ با تغییر و تحوالت بیرونی و نیازهای
افراد و سازمان طراحی و اجرا شود.
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اکثر دورههای آموزشی در دانشگاه های سازمانی ایران مشابه دانشگاه عمومی به شکل بلند مدت و
مدرک محور تعریف و اجرا میشود ،این شیوه موجب موازیکاری فعالیت دانشگاه سازمانی و دانشگاه
عمومی است .در صورتیکه افراد میتوانند دوره های آموزش عمومی را در دانشگاههای عمومی گذرانده و
سپس با ورود به سازمانها و صنایع ،از آموزشهای تخصصی دانشگاه سازمانی بهرهمند شوند .در اکثر
دانشگاه های سازمانی موفق جهان از جمله دانشگاه مک دونالد یا پترواسکیل زنجیره آموزش پیوستهای
تعریف میشود که افراد با گذراندن دورههای مستمر توسعه حرفهای پیدا کرده و موجب ارتقاء عملکرد
سازمان میشوند .دورههای پراکنده کوتاه مدت یا دورههای بلند مدت مدرک محور موجب میشود
دانشگاه به مثابه عضوی زائد و هزینه بر تلقی شده و نه تنها امکان توسعه و تکامل خویش و سازمان اصلی
را فراهم نخواهدکرد ،بلکه به دلیل خروج از اهداف و عملکرد اصلی مشکالت متعددی را بخصوص از نظر
تامین منابع مالی برای سازمان اصلی ایجاد میکند .همچنین از دیگر الزامات دستیابی به هدف ،تشکیل
و اجرای سیستم مدیریت د انش مناسب است .سیستمی که ذخیره دانش سازمان را توسعه داده و کلیه
افراد امکان دسترسی به دانش روز و تخصصی را خواهند داشت.
بررسی موارد درونی مبین این مطلب است که عوامل فوق ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته و کلیه این
عوامل ارتباط مستقیم با شفاف شدن هدف و ماموریت دانشگاه دارد .بنابراین دانشگاههای سازمانی ایران
نیازمند بازنگری در اساسنامه و اهداف دانشگاه هستند .انتخاب مدیران شایسته ،توانمند و آگاه به تخصصی
بودن دانشگاه سازمانی برای توسعه و تکامل آن ضروری است و موفقیت آنها بر اساس نتایج پژوهش
دیلتری( )8بستگی بر غلبه موانع سازمانی و فرهنگی در همهی سطوح و معرفی ارزشهای سازمان دارد.
حمایت مالی و اجرایی مدیران ارشد جایگاه ویژهای به دانشگاه داده و فرهنگ یادگیری مادامالعمر را در
سازمان شکل می دهد .این شیوه در بلند مدت توسعه و تکامل دانشگاه و سازمان را بدنبال خواهد داشت.
دو عامل خصوصیسازی و استقالل از عوامل بیرونی موثر بر توسعه و تکامل دانشگاه سازمانی محسوب
میشوند .تفکر تمرکزگرایی حاکم بر سیستم کالن کشور و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری موجب
شدهاست سیستمهای آموزش عالی استقالل خود را از دست بدهند .این شیوه بر انتخاب مدیران دانشگاه،
جذب و ارتقاء هیات علمی ،فراگیران ،میزان مشارکت و برنامههای آموزشی موثر است .چنین روشی
موجب مدرکگرایی در دانشگاه شده و ارائه دورههای کوتاه مدت و تخصصی که مبنا و پایه آموزشهای
دانشگاه است بخش اندکی از آموزشهای دانشگاه را در برمیگیرد .در صورتیکه فراگیران سازمانها به
یک زنجیره پیوسته از آموزشهای کوتاه مدت نیاز دارند .استقالل از وزارت علوم در ارتقاء و جذب هیات
علمی تاثیر میگذارد و دانشگاه میتواند بر اساس ویژگیهای خاص خود آییننامه ارتقا را تدوین کند.
خصوصی سازی و اجرای اصل ( )44قانون اساسی موجب میشود سازمان اصلی بر اساس اصل هزینه
و فایده اقتصادی عمل کند ،در این صورت انتخاب کارکنان شایسته از محورهای اصلی سازمان خواهد
بود و برای کارکنان متخصص و شایسته ارزش و جایگاه ویژهای قائل میشود .از طرف دیگر با اجرای اصل
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( )44سازمان می تواند سیستم آموزشی مورد نیاز خود را طراحی و اجرا کند .در این صورت دانشگاه از
استقالل الزم نیز برخوردارخواهد شد .اجرای اصل ( )44و برخورداری دانشگاه از استقالل ،عوامل درونی
را نیز متاثر خواهدکرد ،زیرا مدیران شایسته و توانمند انتخاب میشوند و دانشگاه از حمایت مدیران
برخوردار شده ،مسیر توسعه و تکامل را طی خواهد کرد.
یکی از مهمترین نقاط ضعف سیستم آموزش عالی فعلی کشور که در مصاحبهها به آن اشاره نشد،
فقدان سیستم تضمین کیفیت بیرونی است .این مساله موجب شدهاست دانشگاهها از اهداف خود دور
شده و موجب هدررفت منابع انسانی و مالی از یک سو و تربیت نیروی غیرضروری و ناکارآمد از سوی
دیگر شدهاست .این نقص به همراه اجرای ناقص اصل ( )44موجب ضعف سیستمهای آموزشی به طور
کل و دانشگاه سازمانی به شکل خاص شدهاست .بنابراین پیشنهاد میشود برای رشد صنایع و سازمانها
اصل ()44به شکل صحیح اجرا شود و مانند کشورهای توسعه یافته سیستم تضمین کیفیت بیرونی برای
آموزش عالی استقرار یابد .در این صورت بستر مناسب رشد و فعالیت صنایع و سازمانها فراهم شده و
فضای رقابتی داخلی و خارجی شکل میگیرد.
همچنین پیشنهاد میشود سازمان ها در انتخاب و انتصاب مدیران ارشد تجدید نظر کرده و مدیرانی
کارآمد ،توانمند و دارای صالحیت حرفه ای الزم برای دانشگاه انتخاب کنند .محدودیت های سیاسی و
امنیتی موجود در مشارکت با دانشگاهها و متخصصین خارجی برطرف شود و امکانات الزم برای ارتقاء
دانش و سازگاری با شرایط جهانی ایجاد شود .وزارت علوم آییننامه خاصی برای تاسیس و نظارت بر
دانشگاههای فوق تنظیم کند و دانشگاههای سازمانی بر اساس آییننامه مذکور تاسیس شده و پس از آن،
استقالل الزم برای عملکرد مناسب به آنها داده شود .وزارتکار در آیین نامه حقوق و دستمزد و ارتقاء
تجدید نظر کرده و گواهینامههای تخصصی نیز در حقوق و دستمزد افراد لحاظ شود.
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)تاريخ دريافت١٣٩٩/٠٢/٠٧ :؛ تاريخ پذيرش(١٣٩٩/٠٤/١٤ :

چكيده
تﻮسﻌﻪ ﻫمﻪ ﺟاﻧﺒﻪ تﻌليﻢ و تربيت در ﻫر كﺸﻮري در گرو مﻌلمان ﺣرفﻪاي است ؛ يكي از روشﻫاي مؤثر در پرورش ﺣرفﻪاي
مﻌلمان بهرهگيري ايﺸان از يادگيريﻫاي غيررسمي است .ﻫدف اصلي از اﻧجام اين تحقيق ﺷناسايي و اولﻮيت بندي روشﻫاي
يادگيري غيررسمي مﻌلمان مدارس متﻮسﻄﻪ است  .پژوﻫش ﺣاضر بﻪ لحاظ ﻫدف  ،اكتﺸافي و از ﻧظر ماﻫيت مﻮضﻮعي ،
كاربردي – تﻮسﻌﻪ اي و يك مﻄالﻌﻪ تﻮصيفي تحليلي است  .در اين پژوﻫش از رويكرد تركيﺒي استفاده گرديد .در بخش كيفي
با استفاده از روش اكتﺸافي ضمن كدگذاري باز و محﻮري بﻪ ﺷناسايي روشﻫا و ﺷيﻮه يادگيري غيررسمي و در بخش ك ّمي
ﻧيز با استفاده از روش پيمايش بﻪ ﺷناﺧت وضﻌيت مﻮﺟﻮد ﺷيﻮهﻫاي يادگيري غيررسمي مﻌلمان پرداﺧتﻪ ﺷد  .در اين تحقيق
براي ﺟمعآوري اطﻼعات در بخش كيفي از ابزار مصاﺣﺒﻪ ﻧيمﻪساﺧتار يافتﻪ با ﻧمﻮﻧﻪ گيري ﻫدفمند)گلﻮلﻪ برفي( و از روش
بازآزمﻮن و تﻮافق درونمﻮضﻮعي براي محاسﺒﻪ پايايي مصاﺣﺒﻪﻫاي اﻧجام گرفتﻪ و در بخش كمي از ضريب آلفاي كروﻧﺒاخ
استفاده گرديد كﻪ مقدار آن  ٠.٩٠بﻪ دست آمد  ٣٤٩ .مﻌلﻢ بﻪ عنﻮان ﺣجﻢ ﻧمﻮﻧﻪ بﻪ روش تصادفيﺧﻮﺷﻪايﭼندمرﺣلﻪاي و با
استفاده از فرمﻮل تﻌيين ﺣجﻢكﻮكران از ﺟـامﻌﻪ آماري) ٣٧٢٤ﻧفر( برآورد ﺷد  .بر اساس يافتﻪ ﻫاي پژوﻫش  ١٦روش كسب
ﺷايستگيﻫا  ،ﺷناسايي كﻪ در قالب  ٥طﺒقﻪ تقسيﻢ بندي گرديد كﻪ عﺒارتند از  :مﺒاﺣثﻪ با ديگران ) ﺷامل مؤلفﻪﻫاي استنﺒاط
از اظهارديگران -يادگيري از طريق بحثﻫاوگفتگﻮ -پيامﻫاي كﻼمي غيررسمي (  ،تﻌامل با ﻫمتايان ) ﺷامل مؤلفﻪﻫاي
پروژهﻫايگروﻫي -فﻌاليت با ديگران -تسهيﻢ تجارب -طﻮفان فكري (  ،رفتار) ﺷامل مؤلفﻪﻫاي تقليد از ديگران -استنﺒاط از
رفتار ديگران -رفتار غير بياﻧي تحسين براﻧگيز -رفتار غير بياﻧي الزام آور (  ،فضاي مجازي) ﺷامل مؤلفﻪﻫاي ﺟستجﻮي
اينترﻧت -ﺣضﻮر در ﺷﺒكﻪ ﻫاي اﺟتماعي ( و تجربﻪ ) ﺷامل مؤلفﻪﻫاي آزمﻮن و ﺧﻄا ﺣين تدريس -ﺣضﻮر در محافل علمي
ﺧارج از مدرسﻪ -بازﺧﻮرد تدريس در كﻼس ( .

واژه هاي كليدي  :آمﻮزش غير رسمي  ،يادگيري  ،يادگيري غيررسمي  ،مﻌلمان

- ١اين مقالﻪ برگرفتﻪ از رسالﻪ دكتري ﻧﻮيسنده اول مي باﺷد.
 -٢داﻧﺸجﻮي دكتري ،داﻧﺸكده مديريت ،داﻧﺸگاه ﺧﻮارزمي ،ايران .مسئﻮل مكاتﺒات sattari42@gmail.com :
 -٣داﻧﺸيار ،داﻧﺸكده مديريت ،داﻧﺸگاه ﺧﻮارزمي ،ايران.
 -٤استاديار،داﻧﺸكده مديريت ،داﻧﺸگاه ﺧﻮارزمي ،ايران.
 -٥استاديار،داﻧﺸكده مديريت ،داﻧﺸگاه ﺧﻮارزمي ،ايران.
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 -١مﻘدمه

١٠٤

ﺣدود ﻫفت دﻫﻪ از تحقيقات و ﺣمايتﻫاي ﻧظري داﻧﺸمندان برﺟستﻪاي ﻫمچﻮن ديﻮيي ،فالت
و لﻮين ،در ﺧصﻮص يادگيري غيررسمي در سازمانﻫا ميگذرد  ،اما اين اصﻄﻼح تا زمان ﻧﻮلز) ( 1950
يﻌني پدرآﻧدراگﻮژي و اﻧتﺸار كتاب مﺸهﻮرش با عنﻮان "آمﻮزش غيررسمي بزرگساﻻن " رواج ﻧيافت)(١
 .پس از آن ﻧيز يادگيري مﺒتني براﺟتماع ،تجربﻪگرا و غيررسمي ،بﻪ منابع و مجمﻮعﻪﻫاي مﺸروع قاﻧﻮﻧي
براي كساﻧي تﺒديل ﺷد كﻪ در يادگيري كارمدار ،بﻪ دﻧﺒال تﻮسﻌﻪ ژﻧريك و آمﻮزش مهارتﻫاي قابل اﻧتقال
 ،ﭼند رﺷتﻪ اي ،ﭼندگاﻧﻪ و اﻧتقال رمزﻫا بﻮدﻧد ) . (١براي تﻌريف يادگيري غير رسمي بﻪ كارگيري مفهﻮم
رسميت مفيد است  .از ديدگاه ريچارد اسكات ١رسميت عﺒارت است از اينكﻪ تصميﻢ گيريﻫا و اقدامات
افراد كامﻼً بر اساس قﻮاعد و ضﻮابط دقيق  ،قﺒل از عمل و مستقل از ويژگيﻫاي ﺷخصيتي و روابط افراد
تﻌريف و ﻧگارش ﺷده باﺷد  .در وضﻌيت رسمي  ،مجمﻮعﻪ اي از رويﻪ ﻫا و استاﻧداردﻫا براي تصميﻢ گيري
و ﻫدايت فﻌاليتﻫا تﻌريف مي ﺷﻮد و مﺒناي تصميﻢﻫا و رفتارﻫا است ) . (٢يادگيري غيررسمي بﻪ
فﻌاليتﻫاي آگاﻫاﻧﻪ كاركنان در محيط كار اﺷاره دارد كﻪ در ﻧتيجﻪ آن داﻧش و مهارت ﺣرفﻪاي آﻧها رﺷد
ميكند و آزادي ايجاد تغييرات را بﻪ دست ميآورﻧد  .مﻌلمان براي يادگيري غيررسمي ،بﻪ استراتژي
ﻫايي ماﻧند استادي ،مربيگري ،ﺷﺒكﻪ سازي ،مدل سازي ،رﻫﺒري اثربخش و تسهيل ابﻌاد بﻪ ﻫﻢ پيﻮستﻪ
تيﻢﻫا ،ويژگيﻫا و ظرفيتﻫاي فردي ﻧياز دارﻧد  .يادگيري غيررسمي بر ﺧﻼف يادگيري رسمي ،مي تﻮاﻧد
ﻫﻢ برﻧامﻪريزي ﺷده و ﻫﻢ بﻪ صﻮرت برﻧامﻪريزي ﻧﺸده ،ﻫﻢ بﻪ صﻮرت ساﺧتار يافتﻪ و ﻫﻢ بﻪ صﻮرت
غيرساﺧتار يافتﻪ باﺷد .ﻧمﻮﻧﻪﻫايي از يادگيري غيررسمي ،مﻮاردي ماﻧند صحﺒت كردن و تﺸريك منابع
با يكديگر ،ﺟستجﻮ در اينترﻧت ،تجربﻪ آمﻮزي و آزمايش روشﻫا و ابزارﻫاي ﺟديد را ﺷامل ميﺷﻮد.
بيﺸترين اﻫميت يادگيري غيررسمي بﻪ پرورش ورﺷد ويژگيﻫاي ﺣرفﻪاي و تأثير متقابل ميان
فﻌاليتﻫاي يادگيري غيررسمي ،محيط يادگيري و ويژگي كساﻧي كﻪ درگير يادگيري ﺷده اﻧد ،باز
ميگردد ). (١

Scott Richard. ١
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بين يادگيري غيررسمي و رسمي تفاوتﻫايي مﻄرح ﺷده كﻪ برﺧي از مهﻢترين آﻧها در ﺟدول
 ١بيان گرديده است .
ﺟدول  :١ويژگيﻫاي يادگيريرسمي -غيررسمي
رديف

يادگيريرسمي

١

در محيطﻫاي آمﻮزش رسمي رخ ميدﻫد.

٢
٣

يادگيري غيررسمي

سازمان محﻮر است؛ فرصتﻫاي يادگيري بﻪطﻮر
ﻫدفمند تﻮسط سازمان فراﻫﻢ ميﺷﻮد.
بﻪ طﻮر آگاﻫاﻧﻪ براي آن برﻧامﻪريزي ميﺷﻮد.

در محيطﻫاي غيررسمي و در تﻌامﻼت اﺟتماعي رخ
ميدﻫد.
يادگيرﻧده محﻮر است؛ يﻌني ﺧﻮد فرد فﻌاليتﻫا و
مﻮقﻌيتﻫاي يادگيرياش را ﺷكل ميدﻫد.
مﻌمﻮﻻً ﻧاآگاﻫاﻧﻪ  ،بيبرﻧامﻪ و ﻧقﺸﻪ پيﺸين است.

بﻪ مدرك و درﺟﻪ ﺧتﻢ ميﺷﻮد.

ﻫدف دريافت مدرك و درﺟﻪ ﻧميباﺷد.

٤

)منﺒع (٢ :
در ﺣال ﺣاضر تغييرات فزاينده در عرصﻪ مﺸاغل و ﻧقشﻫاي اﺟتماعي از قﺒيل ﻧقش مﻌلمي
باعث ﺷده تا ﺷايستگيﻫا و مهارتﻫاي مﻮرد ﻧياز آﻧها در سازمانﻫا دﭼار دگرگﻮﻧي و تﻮسﻌﻪ گردد  .با
تﻮﺟﻪ بﻪ اﻧتظارات ﺟديد از ﻧقش ﻫا و بازتﻌريف آﻧها براساس تحﻮﻻت محيﻄي  ،ﻧياز مﺒرم بﻪ بازتﻌريف
ﺷايستگيﻫاي مرتﺒط با آﻧها از ﻫر زمان ديگ ري آﺷكارتر و الزامي تر ﺷده است  .بي ﺷك يكي از مسايل
اساسي در اين زمينﻪ ﻧحﻮه و ﭼگﻮﻧگي فراگيري ﺷايستگيﻫاي داﻧﺸي  ،مهارتي و ﻧگرﺷي است  .براي
تربيت و پرورش ﺷايستگيﻫاي مﻌلمان ديدگاه ﻫاي مختلفي از قﺒيل رفتارگرايي  ،ﺷناﺧت گرايي ،
ﺷناﺧتي اﺟتماعي وسازاگرايي وﺟﻮد دارد ؛ در اين ميان اتخاذ رويكرد مناسب  :يادگيري رسمي يا غير

رسمي  ،مي تﻮاﻧد در ﺷكل گيري آﻧها اثر بسزايي داﺷتﻪ و ﻧيازﻫاي روز ﺟامﻌﻪ مﻌلمان را تأمين كند.در

اين راستا پژوﻫش پيش رو با طرح پرسشﻫاي زير ﺷكل گرفت .

 .١روﺷهاي يادگيريﻫاي غيررسمي مﻌلمان درمدارس متﻮسﻄﻪ كدام است ؟
 .٢رتﺒﻪ بندي روشﻫاي مﻮرد استفاده در يادگيري غيررسمي مﻌلمان ﭼگﻮﻧﻪ است ؟

بي تﻮﺟهي بﻪ بحث يادگيري غيررسمي ،مﻮﺟب ﻫدر رفتن منابع مالي و اﻧساﻧي سازمانﻫا و عدم
دستيابي و ياكند ﺷدن روﻧد ﻧيل بﻪ راﻫﺒردﻫاي سازمان در رسيدن بﻪ اﻫداف ﭼﺸﻢ اﻧداز ﺧﻮد ميﺷﻮد
مباني نظري پژوهش

برا ي ﺷناﺧت صحيح و درك درست يادگيري غيررسمي مي بايست مفاﻫيﻢ آمﻮزش رسمي و
غيررسمي مﺸخص و آﺷكار گردد .اصﻄﻼح آمﻮزش غيررسمي تﻮسط ﺟان ديﻮيي )١در غرب ( بﻪ كار

Dewey, J..١
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گرفتﻪ ﺷد و بﻌداً مالكﻮم ﻧﻮولز با اﻧتﺸار كتاب آمﻮزش غيررسمي بزرگساﻻن در سال  ، ١٩٥٠بﻪ طرح
مستقيﻢ آن پرداﺧت .از اين رو مفهﻮم آمﻮزش غيررسمي ،اصﻄﻼﺣي ﻧﻮپديد بﻪ ﺷمار مي رود و برداﺷت
افراد صاﺣب ﻧظر در اين زمينﻪ ،ﻫنﻮز بﻪ وفاق كامل و وﺣدت ﻧظر ﻧرسيده است) .(٣كﻮمﺒز بﻪ عنﻮان يكي
از اولين ﻧظريﻪ پردازان آمﻮزش غيررسمي ،اين آمﻮزش را بﻪ ﺷرح زير ،تﻌريف مي كند" :آمﻮزش
غيررسمي ،عﺒارت از ﻫرگﻮﻧﻪ آمﻮزش منظﻢ وسازمان يافتﻪ ،ﺧارج از ﭼارﭼﻮب ﻧظام آمﻮزش رسمي است
كﻪ فرصت يادگيري را براي فرد فراﻫﻢ ميآورد" ). (٣
يﻮﻧيسف ١در تﻌريفي كﻪ در سال  ٢٠٠٥از آمﻮزش غيررسمي ارايﻪ كرده است ،اين آمﻮزش را
آمﻮزﺷي براي تمامي سنين ،و رفع ﻧيازﻫاي پديد آمده افراد مي داﻧد .تﻌريف يﻮﻧيسف در اين رابﻄﻪ  ،بﻪ
قرار زير است  " :تﻌليﻢ و تربيت غيررسمي ،تﻌليﻢ و تربيت و برﻧامﻪ ﻫاي آمﻮزﺷي سازمان يافتﻪ ﻧظاممند
و كيفي ﺧارج از ﻧظام آمﻮزش و پرورش رسمي است كﻪ داراي اﻫدافي آگاﻫاﻧﻪ براي دستيابي بﻪ ﻧيازﻫاي
آمﻮزﺷي ﺧاص كﻮدكان ،ﺟﻮاﻧان و بزرگساﻻن ،مي باﺷد ".آسپين 2و ﭼيپمن ٣تأكيد ميورزﻧد كﻪ در
آمﻮزش غيررسمي كﻪ مﻌمﻮﻻ "در بيرون از مدرسﻪ صﻮرت مي پذيرد ،بﻪ سﺒب آن كﻪ محتﻮاي آمﻮزﺷي
با تﻮﺟﻪ بﻪ ﻧياز فراگيران تهيﻪ و تدوين ﺷده و از ساﺧتمندي كمتري برﺧﻮردار است  ،اﻧگيزه دروﻧي
فراگيران را مﻌﻄﻮف بﻪ ﺧﻮد كرده ،آﻧان با عﻼقﻪ بيﺸتري بﻪ اين آمﻮزش ،مي پردازﻧد  .بنابراين در يك
ﺟمع بندي اﺟمالي ،مي تﻮان ﻧتيجﻪ گرفت ،آمﻮزش غيررسمي اصﻄﻼﺣي كلي است كﻪ بﻪ آمﻮزش ﻫايي
كﻪ ﺧارج از مدرسﻪ ﺷكل مي گيرﻧد ،اطﻼق مي ﺷﻮد ،عرصﻪ آمﻮزش اﺧير ،عرصﻪ گسترده و وسيﻌي است،
اين آمﻮزش از طريق رساﻧﻪﻫاي ﺟمﻌي ) تلﻮيزيﻮن ،بازي ﻫاي ويديﻮيي ،ﻧﺸريات و ماﻧند آﻧها(  ،مﻮزه ﻫا،
كتابخاﻧﻪ ﻫا ،باغ وﺣش ،فﻌاليت ﻫاي گروﻫي درﻧهاد ﻫاي فرﻫنگي و ديگر سازمانﻫاي مﻮﺟﻮد در ﺟامﻌﻪ،
محقق مي ﺷﻮد ) . (٣اگر آمﻮزش رسمي و غيررسمي را بﻪ لحاظ ﻫدف ،تمركز ،برﻧامﻪ درسي ،ﭼگﻮﻧگي
اﺟرا ،زمان ،سازمان ،تأثيرپذيري ازويژگيﻫاي ﺷخصيتي افراد ،ميزان اﻧگيزه ،ﺷرايط تحقق ،ميزان تﻌامل
يادگيرﻧده و ياد دﻫنده ،ارزﺷيابي ،ميزان يادگيري ،ﻫزينﻪ ،بازده و محدوديتﻫاي فرارو ،بﻪ ﺷكل تﻄﺒيقي
بررسي ﺷﻮﻧد ،ﻧتايج زير ﺣاصل ميگردد .

UNICEF. ١
Aspin, D.. ٢
Chapman, J.. ٣
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ﺟدول  :٢تفاوت آمﻮزش رسمي با آمﻮزش غيررسمي
رديف

از لحاظ

آموزش رسمي

آموزش غيررسمي

١

ﻫدف

اﺧذ مدرك

فاقد مدرك

٢

تمركزگرايي

مﻼﺣظﻪ ميﺷﻮد

مﻼﺣظﻪ ﻧميﺷﻮد

٣

برﻧامﻪ آمﻮزﺷي

مﺸخص

مﺒتني بر ﻧياز عملي

٤

ﭼگﻮﻧگي اﺟرا

از پيش تﻌيين ﺷده

بدون برﻧامﻪريزي و تصادفي

٥

زمان

زمان طﻮﻻﻧي

زمان طﻮﻻﻧي ﻧيست

٦

سازمان آمﻮزش

٧

تأثيرپذيري مﺒاﺣث

رسمي  ،سلسلﻪ مراتﺒي و كنترل
بيروﻧي
متأثر از ويژگيﻫاي ﺷخصيتي افراد

فاقد رسميت  ،سلسلﻪ مراتب و
ﺧﻮدكنترلي
تحت تأثير ويژگيﻫاي ﺷخصيتي افراد

٨

اﻧگيزه

ﻧيست
ﻧسﺒي

قرار دارد
قابل تﻮﺟﻪ

٩

براي تحقق

ﻧيازمند مدرسﻪ

ﻧياز بﻪ مكان ﺧاصي ﻧدارد

١٠

تﻌامل

تﻌامل ﭼنداﻧي بين فراگير و

ﻧيازمند تﻌامل ياددﻫنده و يادگيرﻧده

١١

ارزﺷيابي

ياددﻫنده وﺟﻮد ﻧدارد
بﻪ ﺷكل بيروﻧي

است
دروﻧي و بﻪ صﻮرت ﺧﻮدارزيابي

١٢

ميزان يادگيري

ﻧسﺒي

قابل تﻮﺟﻪ و عميق

١٣

ﻫزينﻪ

زياد

كﻢ

١٤

بازده

كﻢ

زياد

١٥

محدوديتﻫا

با برﺧي محدوديتﻫاي قاﻧﻮﻧي و
عرفي مﻮاﺟﻪ است

فاقد محدوديتﻫاي مﻌمﻮل

) منﺒع (٣ :
يادگيري غير رسمي
اﻫميت يادگيري غيررسمي در ترويج مهارتﻫاي ﺣرفﻪ اي بﻮده و بر اثر متقابل بين تﻌامﻼت
يادگيري غيررسمي و محيط و ويژگيﻫاي افراد تمركز دارد .يادگيري غيررسمي زماﻧي رخ مي دﻫد كﻪ
يادگيرﻧده ترغيب مي ﺷﻮد تا بﻪ ﺷيﻮهاي ﺧﻮدآمﻮز ﭼيزي را فرا بگيرد  .ويژگيﻫاي يادگيري رسمي و
غيررسمي مﻌمﻮﻻً براساس فرآيند ،مﻮقﻌيت ،محيط ،ﻫدف و زمينﻪ تﻮصيف مي ﺷﻮﻧد .در ﺣالي كﻪ
يادگيري رسمي عمﻮماً در مﻮقﻌيت مﺸخص )مدرسﻪ ،داﻧﺸگاه يا كالج( رخ ميدﻫد و ﻫدف ﺧاصي را
دﻧﺒال ميكند )درﺟﻪ ،ديپلﻢ ،مدرك(  .يادگيري رسمي مﻌمﻮﻻً ﺷيﻮه ﻫاي مختلف يادگيري را بﻪ ﻫمراه
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ﻧدارد وداﻧش محﻮر است ،اما يادگيري غيررسمي سادهتر بﻮده و تمركزش بﻪ طﻮر ﺧاص بر عﻼقﻪ ،الﻮيتﻫا
و ﻧيازﻫاي يادگيرﻧده است .بر اساس تﻌريفي ،يادگيري غيررسمي  ،ﺟنﺒﻪاي از يادگيري از محيط كار
است كﻪ بﻪ طﻮر ﺧاص ﺷامل فﻌاليتﻫاي يادگيراﻧﻪاي است كﻪ تﻮسط افراد در محيط كار آغاز ﺷده و
ﻧتيجﻪ آن تﻮسﻌﻪ داﻧش و مهارتﻫاي فني آﻧهاست؛ ﻫمچنين براساس ادعاﻫاي مﻮﺟﻮد يادگيري
غيررسمي ،از رايج ترين اﻧﻮاع يادگيري در محيط كار است ) . (٤يادگيري غيررسمي فرايندي طﺒيﻌي
عمدي يا غير عمدي است كﻪ بﻪ صﻮرت روزاﻧﻪ ممكن است رخ دﻫد  .يادگيري غيررسمي كمتر سازماﻧدﻫي
ﺷده و ساﺧتارمند است و ممكن است ﺷامل ﻫمﻪ فﻌاليتهاي قلمرو ﺧاﻧﻮاده  ،محيط كار و در طﻮل زﻧدگي
يك فرد باﺷند  .يادگيري غيررسمي ﺷامل يادگيري ﺧﻮد ﻫدايتي  ،يادگيري از طريق اﻧجام دادن وظايف
 ،يادگيري از طريق مﺸاﻫده  ،تأمل  ،مﻄالﻌﻪ كتاب و صحﺒت با ﻫمكاران است  .بﻪ بياﻧي ديگر  ،بﻪ
فرايندﻫاي آگاﻫاﻧﻪ و ﻧاآگاﻫاﻧﻪ روزاﻧﻪ كﻪ بﻪ كسب ﺷايستگي ﻫا منجر ميﺷﻮد  ،يادگيري غير رسمي گفتﻪ
مي ﺷﻮد  .اين يادگيري بيﺸتر تصادفي است و ممكن است تﻮسط يادگيرﻧده قابل ﺷناسايي ﻧﺒاﺷد ). (٢
بخش وسيﻌي از يادگيري غيررسمي مﻌلمان در محل كار رخ ميدﻫد و ﺷايد دليل اصلي آن ،تخصصي
بﻮدن محيط آمﻮزﺷي است ،زيرا مﻌلﻢ بﻼفاصلﻪ پس از برﺧﻮرد با مساﺋل ،پاسخ آن ﻫا را ﺟستجﻮ ميكند.
بنابراين يادگيري در محيط كار ،مزاياي ﺧاصي براي مﻌلمان دارد؛ يادگيري در محل كار ،فﻌاليتﻫاي
ساﺧتار يافتﻪ و غيرساﺧتار يافتﻪ ﺷغلي را ﺷامل ميﺷﻮد كﻪ قابليتهاي ﺟديد و ﻻزم براي اﻧجام دادن كار
اثربخش در محل كار بﻪ مﻮﺟب آن رﺷد مييابد .اين ﺷكل از يادگيري بيﺸتر تجربي است و ﺟرياﻧي
منﻄقي ،عمل واﻧديﺸﻪ را دﻧﺒال ميكند ) . (١بي تﻮﺟهي بﻪ بحث يادگيري غيررسمي ،مﻮﺟب ﻫدر رفتن
منابع مالي و اﻧساﻧي سازماﻧها و عدم دستيابي و يا كند ﺷدن روﻧد ﻧيل بﻪ راﻫﺒردﻫاي سازمان در رسيدن
بﻪ اﻫداف ﭼﺸﻢ اﻧداز ﺧﻮد ميﺷﻮد .بنابراين ،بررسي يادگيري رسمي و غيررسمي ،مﺸخص كردن ابﻌاد و
مؤلّفﻪ ﻫاي برتر يادگيري و بﻪ كار بستن اين روشﻫاي برتر ،مﻮﺟب صرفﻪ ﺟﻮيي در صرف منابع مالي،
بهره گيري از بيﺸترين تﻮان ﻧيروي اﻧساﻧي ،افزايش سﻄح علمي و عملي كاركنان و ﺣركت سريﻌتر در
دستيابي بﻪ ﭼﺸﻢ اﻧدازﻫاي راﻫﺒردﻫاي سازمان ميﺷﻮد .بنابر آﻧچﻪ بيان گرديد و از آﻧجا كﻪ امروزه ﻧيروي
اﻧساﻧي بﻪ عنﻮان عامل راﻫﺒردي و تﻌيين كننده در ﻫمة كﺸﻮرﻫا و سازماﻧها مﻄرح است .مﻄالﻌات اﻧجام
ﺷده تﻮسط گرتنر ،١در ﺧصﻮص يادگيري غيررسمي ﻧﺸان ميدﻫد  ،بزرگساﻻن صدﻫا ساعت درگير
يادگيري غير رسمي ﻫستند).(٤

Gartner ١
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١٠٩

مدل هاي يادگيري غير رسمي
-

مدل يادگيري غيررسمي مارسيك و واتكينز(١٩٩٧) ١

مارســيك و واتكينز در مدل ﺧﻮد عنﻮان مي كنند كﻪ يادگيري غيررســمي برﺧﻼف يادگيري رســمي،
مي تﻮاﻧد برﻧامﻪ ريزي ﺷـده و ﻫﻢ برﻧامﻪ ريزي ﻧﺸـده ،سـاﺧتار يافتﻪ يا سـاﺧتار ﻧيافتﻪ باﺷـد .اين دو  ،مدل
يادگيري غير رســمي ضــمني را تدوين كردﻧد كﻪ بر منﻄق بنيادي مﺒتني بﻮد .اين مدل رفتار فرد را در
تﻌامل با محيط در ﻧظر ميگيرد ). (٥
-

مدل جانسون(١٩٩٩) ٢

-

مدل كسه و همكاران(١٩٩٩) ٧

-

مدل ونگر(٢٠٠٢) ٨

ﺟاﻧســﻮن مدلي ﭼهار مرﺣلﻪ اي تدوين كرد كﻪ بﻪ ارزيابي ســﻄﻮح فردي ﺷــناﺧت و پختگي عاطفي در
ارتﺒاط با رفتار سـازماﻧي ميپرداﺧت .اين ﭼهار مرﺣلﻪ با تﻌامﻼت فردي آﺷـكار مي ﺷـﻮد و عﺒارت اسـت از
 :مرﺣلﻪ ﺧﻮد محﻮري ،٣مرﺣلﻪ ﺣمايتي ،٤مرﺣلﻪ فرماﻧﺒرداري ٥و مرﺣلﻪ پﻮيايي. (٦) ٦
كســـﻪ و ﻫمكاراﻧش در مدل يادگيري غيررسـ ـ مي ﺧﻮد كﻪ بﻪ عنﻮان يادگيري غيررســـمي درمحل كار
مﻌروف اســت بيان ميكنند كﻪ اين ﺟريان منﻄقي با مﻮقﻌيتﻫاي ﺷــغلي ﭼالش براﻧگيز آغاز ميﺷــﻮد و
مجمﻮعﻪاي ﻫﺸت مرﺣلﻪ اي را در بر ميگيرد كﻪ بﻪ مراﺣل فرايند ﺣل مسالﻪ ﺷﺒاﻫت زيادي دارﻧد ). (٧
بﻪ عقيده وﻧگر ،ﺟﻮامع فﻌال  ،گروهﻫايي ﻫســـتند كﻪ داراي عﻼيق مﺸـــترك ﻧســـﺒت بﻪ يك مﻮضـــﻮع
ميباﺷـند ،و داﻧش و مهارت ﺧﻮد را در اين زمينﻪ با تﻌاملي داﺋمي تﻌميق ميبخﺸـند .اين ﻧظريﻪ بﻪ دليل
رويكرد اﺟتماعي بﻪ مقﻮلﻪ يادگيري ،تﻮﺟﻪ بســـياري را در زمينﻪﻫاي مختلف علﻮم اﺟتماعي براﻧگيخت .
در اين رويكرد ،يادگيري و فﻌاليتﻫاي اﺟتماعي متمايز ﻧﺸـده اﻧد و يا بﻪ عﺒارت ديگر ،يادگيري ﻫمراه و
ﻫﻢ مقصد است ). (٨

Marsick & Watkins ١
Jhonson ٢
Egocentric ٣
Protective ٤
Compliant ٥
Dynamic ٦
Cseh,et al ٧
Wenger ٨
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-

١١٠

مدل يادگيري غيررسمي لوهمن )(٢٠٠٦

لﻮﻫمن مدل ﺧﻮد را در قالب پژوﻫﺸي مﺒني بر بررسي عﻮامل تأثيرگذار بر مﺸاركت مﻌلمان در فﻌاليتﻫاي
يادگيري غيررسمي ،اراﺋﻪ داد .يافتﻪ ﻫاي اين پژوﻫش ﺣاوي سﻪ رﻫيافت براي تسهيل راﻫﺒردي طراﺣي
ميﺷﻮﻧد تا كاركنان درﺣيﻄﻪﻫاي كاري يا فني مﺸابﻪ ﻫﻢ ،در مجاورت يكديگر قرارگيرﻧد ).(٩
-

مدل پوياي يادگيري غير رسمي)(٢٠١٠

اين مدل از ﭼهار عنصر تﺸكيل ﺷده است كﻪ اين عناصر ﺟداي از يكديگر ﻧيستند و بايد بﻪ عنﻮان بخﺸي
از يك زمينﻪ بزرگتري از ويژگيﻫاي سازماﻧي و فردي كﻪ مي تﻮاﻧد فرايند يادگيري غير رسمي را تﺸﻮيق
و يا محدود كند ،در ﻧظر گرفتﻪ ﺷﻮد .اين ﭼهار عنصر عﺒارتند از  :ﻧيت يادگيري ،بهﺒﻮد و تﻮسﻌﻪ ؛ تجربﻪ
و عمل ؛ بازﺧﻮرد ؛ و تامل ).(١٠
-

مدل اروت(٢٠١١) ١

اروت در اراﺋﻪ مدل ﺧﻮد عنﻮان مي كند كﻪ امروزه ايجاد فرصتﻫاي يادگيري براي مﻌلمان و مديران در
مدارس يك ﭼالش بزرگ است .در اكثر كﺸﻮرﻫا ﻫﻢ بين تئﻮري و عمل ارتﺒاطي وﺟﻮد ﻧدارد .وي مﻌتقد
است تاثير منابع و روشﻫاي يادگيري غيررسمي بر كاركنان و مديران بيﺸتر از منابع و روشﻫاي يادگيري
رسمي است ). (١١
آﻧچﻪ از بررسي يادگيري رسمي و غيررسمي مسلﻢ است ،تفاوت فاﺣش سﻄح اين دو ﻧﻮع
يادگيري است .تمام تحقيقات ﻧﺸان مي دﻫند بيﺸترين سهﻢ يادگيري از روش غيررسمي ﺣاصل
ميﺷﻮد  .با اين ﺣال آﻧچﻪ عمﻼً در ﺣال وقﻮع است تمركز و صرف ﻫزينﻪ بر روي يادگيريﻫاي رسمي
است  ،بنابراين ميتﻮان بﻪ لزوم تمركز و پژوﻫش در رابﻄﻪ با بررسي وضﻌيت يادگيري رسمي و غيررسمي
پي برد ؛ اين امر ميتﻮاﻧد زمينة كاﻫش ﻫزينﻪ ﻫاي سازمان ،ارتقاي بيش از پيش تﻮان علمي و عملي
كاركنان را فراﻫﻢ آورد ) .(٤در اين ارتﺒاط پژوﻫﺸگران مﻄالﻌاتي اﻧجام دادهاﻧدكﻪ بﻪ ذكر ﭼندي اﺷاره
ميگردد .باﺷكﻮه و پﻮراميني ) ،(١٣٩٦در پژوﻫﺸي عنﻮان كردﻧد كﻪ يادگيري از طريق اﻧجام كار بيﺸترين
اﻫميت را در بين منابع يادگيري داﺷتﻪ و يادگيري از طريق تﻌامﻼت اﺟتماعي ،و آمﻮزش و اﻧتﺸارات بﻪ
ترتيب در مراتب بﻌدي قرار دارﻧد ) .(١٢زراعت كار و ﻫمكاران ) ،(١٣٩٥ﻧيز در پژوﻫﺸي ﻧﺸان دادﻧد
روشﻫاي يادگيري از طريق تﻌامل با مﺸاوران ،كارﺷناسان و مديران منابع اﻧساﻧي ،يادگيري از طريق
گفتگﻮ با مﺸاور -مﻌلﻢ باتجربﻪ و يادگيري از طريق مﻄالﻌة كتابﻫا ،مقاﻻت و منابع علمي و يادگيري از
ﺷكستﻫاي كاري ﭼهار روش يادگيري غيررسمي با اولﻮيت باﻻتر در بين مديران منابع اﻧساﻧي بﻮده
است) .(٢صالحي عمران و ﻫمكاران ) ،(١٣٩٥در پژوﻫش ﺧﻮد ﻧﺸان داد كﻪ بين ﻧقش آمﻮزش عالي و
Eraut ١

١١١
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محيط ﺷغلي در پرورش ﺷايستگيﻫاي ﺷغلي كليدي ،از طريق يادگيريﻫاي غيررسمي ﺣاصل از تﻌامﻼت
اﺟتماعي ،تفاوت مﻌناداري وﺟﻮد دارد ) . (١٣ﺣسرتي و ﻫاﺷمي ) ،(١٣٨٩در پژوﻫﺸي ﻧﺸان دادﻧد كﻪ
روشﻫايي ماﻧند كار تيمي ،ﺷناﺧت مﻮضﻮعات آمﻮزﺷي و پژوﻫﺸي ،كار با اساتيد راﻫنما و مﺸاور ،مي
تﻮاﻧد عﻮاملي در تربيت و يادگيري غير رسمي داﻧﺸجﻮيان باﺷد ) . (١٤ﻧادي و سجاديان ) ،( ١٣٨٨در
پژوﻫﺸي ﻧﺸان دادﻧد كﻪ مياﻧگين استفاده از فﻌاليت ﻫاي يادگيري غيررسمي مﻌلمان دوره دبيرستان
بيش از مﻌلمان دوره ﻫاي ديگر است ) .(١در بين پژوﻫﺸهاي ﺧارﺟي ﻫمسﻮ با يافتﻪﻫاي پژوﻫش ﺣاضر،
ﻧيز ،ترژرﺟﻮﻧز ١و ﻫمكاران ) ،(٢٠١٩در پژوﻫﺸي ﻧﺸان دادﻧد كﻪ فناوري اطﻼعات و تﺒادل اطﻼعات مجازي
بين كاركنان بر يادگيري غيررسمي تاثير مﻌناداري دارد .پرستريدج ،(٢٠١٩) ٢ﻧﺸان داده است كﻪ استفاده
از ﺷﺒكﻪ ﻫاي رساﻧﻪ اي بﻪ عنﻮان ابزاري براي يادگيري غيررسمي مد ﻧظر قرار ميگيرد كﻪ ميتﻮاﻧد در
صﻮرت تخصصي بﻮدن بﻪ يادگيري ﺣرفﻪ اي مﻌلمان و بهﺒﻮد صﻼﺣيت ﺣرفﻪ اي آﻧها بينجامد .مارسيك
و ﻧيمان ،(٢٠١٨) ٣اذعان داﺷتند كﻪ در مﺸاركت با ديگران و در ﺣين تﻌامل افراد بزرگسال يادگيري
فﻌالتري دارﻧد .و كراسﻮلي ٤و ﻫمكاران ) ،(٢٠١٨ﻧﺸان دادهاﻧد كﻪ پيامدﻫاي يادگيري غير رسمي را
ميتﻮان ﺷامل رفتار ،مهارت ،داﻧش و عملكرد عنﻮان كرد .كيندت ٥و ﻫمكاران ) (٢٠١٦اظهار داﺷتند كﻪ
تﻮسﻌﻪ ﺣرفﻪاي مﻌلمان كﻪ ﺷامل ارتقاي صﻼﺣيتﻫاي ﺣرفﻪ اي و تخصصي ،صﻼﺣيتﻫاي عمﻮمي و
ﻧگرﺷي و ﻫمچنين مهارتي و داﻧﺸي است كﻪ بر يادگيري غير رسمي آﻧها تاثير ميگذارد.
با مرور مﺒاﻧي ﻧظري  ،مي تﻮان اينگﻮﻧﻪ ﻧتيجﻪ گرفت كﻪ يادگيري غير رسمي ﻧقش بسيار مهمي
در افزايش داﻧش و مهارت مﻌلمان ميتﻮاﻧد ايفا كند .ﻫمچنين افراد زماﻧي ياد ميگيرﻧد كﻪ محركي براي
پاسخ داﺷتﻪ باﺷند  .اين محركﻫا عﻮامل ﻧاگهاﻧي و بي مقدمﻪ اي ﻫستند كﻪ يادگيرﻧده را تحت فﺸار قرار
ميدﻫد تا برمﺒناي درك ﺧﻮد از محركﻫا تصميﻢگيري كند  .بنابراين در پرتﻮ اين ﻧﻮع ﻧگاه  ،يادگيري
غيررسمي را از آمﻮزش ﺟدا ميكند و بﻪ تﻌريف ﭼارﭼﻮبي براي مﻄالﻌﻪ يادگيري غيررسمي بﻪ ويژه در
محيط كار كمك ميكند ) . (٢يادگيري غير رسمي در واقع ،ﻧﻮعي يادگيري است كﻪ بر مﺒناي ﺷرايط
واقﻌي رخ ميدﻫد .در تحقيق ﺣاضراز سﻮابق پژوﻫﺸي دراين زمينﻪ استفاده ﺷد .با تﻮﺟﻪ بﻪ بررسي بﻪ
عمل آمده بﻪ ﻧظر ميرسد تحقيقات كافي پيرامﻮن روشﻫاي يادگيريﻫاي غير رسمي مﻌلمان در ايران

Treasure-Jones.١
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١١٢

صﻮرت ﻧگرفتﻪ است ؛ از اين رو اﻧجام مﻄالﻌات بيﺸتر در اين زمينﻪ بﻪ منظﻮر افزايش مهارت ﻫرﭼﻪ بيﺸتر
مﻌلمان و ارتقاي ﺣرفﻪاي ايﺸان ضروري است .
 -٢روش پژوهش
در اين مﻄالﻌﻪ از رويكرد تركيﺒي ١استفاده ﺷده است  .در بخش كيفي با استفاده از روش
اكتﺸافي بﻪ بررسي زمينﻪ مﻮرد مﻄالﻌﻪ )مﻌلمان مدارس متﻮسﻄﻪ دوم ﺷهر كرج( از ﺣيث متغير يادگيري
غيررسمي پرداﺧتﻪ ﺷده ودر بخش كمّي ﻧيز با استفاده از روش پيمايش بﻪ ﺷناﺧت وضﻌيت مﻮﺟﻮد
ﺷيﻮهﻫاي يادگيري غيررسمي مﻌلمان و آزمﻮن الگﻮي طراﺣي ﺷده اقدام گرديده است  .پژوﻫش ﺣاضر بﻪ
لحاظ ﻫدف  ،اكتﺸافي و از ﻧظر ماﻫيت مﻮضﻮعي  ،كاربردي – تﻮسﻌﻪ اي و يك مﻄالﻌﻪ تﻮصيفي تحليلي
است.
بخش كيفي

در اين بخش با استفاده از روش اكتﺸافي ضمن كدگذاري باز و محﻮري بﻪ ﺷناسايي روشﻫا و
ﺷيﻮهﻫاي يادگيري غيررسمي مﻌلمان اقدام و مراﺣل مختلفي بﻪ ﺷرح زير اﻧجام گرفتﻪ  :الف( طراﺣي
سﻮاﻻت مصاﺣﺒﻪ ؛ ب( اﻧتخاب افراد براي مصاﺣﺒﻪ ؛ ج( ضﺒط و پيادهسازي مصاﺣﺒﻪﻫا ؛ د( تحليل محتﻮاي
مصاﺣﺒﻪﻫاي اﻧجام ﺷده  .براي اﻧجام مصاﺣﺒﻪ در اين پژوﻫش  ٢٠،ﻧفر از ﺧﺒرگان با ﻧمﻮﻧﻪ گيري
ﻫدفمند)گلﻮلﻪ برفي( ﺷامل ٧ :ﻧفر از سازمان آمﻮزش و پرورش )بخش متﻮسﻄﻪ( ٦ ،ﻧفر از مﻌلمان ﺧﺒره
و  ٧ﻧفر از اساتيد داﻧﺸگاه فرﻫنگيان بﻪ عنﻮان ﻧمﻮﻧﻪ آماري اﻧتخاب ﺷدﻧد .بﻌد از اﻧجام  ٢٠مصاﺣﺒﻪ ﻧيمﻪ
ساﺧتار يافتﻪ  ،با تﻮﺟﻪ بﻪ اينكﻪ عﻮامل اصلي و فرعي در مصاﺣﺒﻪﻫاي قﺒلي تكرار ﺷدﻧد و پژوﻫﺸگر بﻪ
اﺷﺒاع ٢رسيد ،يﻌني داده ﻫاي ﺟديد با دادهﻫايي كﻪ قﺒﻼ" ﺟمع آوري ﺷده ،تفاوتي ﻧداﺷت و اﺷﺒاع ﺣاصل
ﺷد ،مصاﺣﺒﻪ ﻫا متﻮقف گرديد .براي ﺣصﻮل اطمينان از روايي ابزار در بخش كيفي پژوﻫش و بﻪمنظﻮر
اطمينان ﺧاطر از دقيق بﻮدن يافتﻪﻫا از ديدگاه پژوﻫﺸگر ،ازﻧظرات ارزﺷمند اساتيد آﺷنا با اين ﺣﻮزه و
متخصصان داﻧﺸگاﻫي كﻪ در اين ﺣﻮزه ﺧﺒره و مﻄلع بﻮدﻧد استفاده ﺷد .ﻫمچنين بﻪطﻮر ﻫﻢزمان از
مﺸاركتكنندگان در تحليل و تفسير دادهﻫا كمك گرفتﻪ ﺷد .در اين بخش از پايايي بازآزمﻮن و روش
تﻮافق درون مﻮضﻮعي براي محاسﺒﻪ پايايي مصاﺣﺒﻪﻫاي اﻧجام گرفتﻪ استفاده ﺷد .براي محاسﺒﻪ ميزان
پايايي بازآزمﻮن)ﺷاﺧص ثﺒات( از ميان مصاﺣﺒﻪﻫاي اﻧجام گرفتﻪ ﭼند مصاﺣﺒﻪ بﻪعنﻮان ﻧمﻮﻧﻪ اﻧتخاب
ﺷده و ﻫر كدام از آنﻫا در يك فاصلﻪ زماﻧي كﻮتاه و مﺸخص دوباره كُدگذاري ﺷد .سپس كُدﻫاي مﺸخص
ﺷده در دو فاصلﻪ زماﻧي براي ﻫر كدام از مصاﺣﺒﻪﻫا با ﻫﻢ مقايسﻪ ﺷدﻧد .در ﻫر كدام از مصاﺣﺒﻪﻫا،

.Mixed approach١
Saturation.٢
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كدﻫايي كﻪ در دو فاصلﻪ زماﻧي با ﻫﻢ مﺸابﻪ بﻮدﻧد با عنﻮان "تﻮافق" و كدﻫاي غيرمﺸابﻪ با عنﻮان "عدم
تﻮافق" مﺸخص گرديده و با استفاده از فرمﻮل زير :
تﻌدادتﻮافقات 2

= درصد پايايي

⨯ 100
تﻌداد كل كدﻫا
ضريب پايايي بين كدگذاريﻫاي اﻧجام ﺷده  ٨١.٣درصد بﻪ دست آمد كﻪ بياﻧگر قابل قﺒﻮل بﻮدن آن است.
ﻫمچنين براي محاسﺒﻪ ميزان پايايي با روش تﻮافق درون مﻮضﻮعي بين دو كدگذار ،١از يكي از اساتيد
مديريت آﺷنا بﻪ كدگذاري درﺧﻮاست ﺷد تا بﻪعنﻮان كدگذار ثاﻧﻮيﻪ در پژوﻫش مﺸاركت كند در ادامﻪ
محقق بﻪ ﻫمراه اين ﻫمكار پژوﻫش ،تﻌداد سﻪ مصاﺣﺒﻪ را كدگذاري كرده و با استفاده از فرمﻮل مذكﻮر ،
درصدتﻮافق درون مﻮضﻮعي  ٧١.١درصد بﻪدست آمد كﻪ ﺣاكي از قابل قﺒﻮل بﻮدن آن ميباﺷد.
بخش كمّي

در اين بخش با استفاده از روش پيمايش بﻪ ﺷناسايي وضﻌيت مﻮﺟﻮد ﺷيﻮهﻫاي يادگيري

غيررسمي مﻌلمان مدارس متﻮسﻄﻪ دوم پرداﺧتﻪ ﺷده و در اين راستا مراﺣل  :الف(طراﺣي ابزار تناسب
سنجي ؛ ب(تﻌيين ابزار و پرسﺸنامﻪﻫاي پژوﻫش ؛ ج(اﺟراي آزمايﺸي ابزارﻫاي پژوﻫش ؛ د(اﺟراي ﻧهايي

ابزارﻫاي پژوﻫش ؛ اﻧجام گرفت  .با تﻮﺟﻪ بﻪ مﺸخص ﺷدن مﻮلفﻪﻫاي سازﻧده يادگيري غيررسمي مﻌلمان
 ،در ادامﻪ با اراﺋﻪ اين مﻮلفﻪﻫا بﻪ افراد مﻮرد مصاﺣﺒﻪ ﻧظرات افراد در مﻮرد كدگذاريﻫاي اﻧجام ﺷده در
قالب پرسﺸنامﻪ تناسب سنجي مﻮرد بررسي قرارگرفت ؛ وبا اﺧذ راي مثﺒت مصاﺣﺒﻪﺷﻮﻧدگان در مﻮرد
صحت اين ابﻌاد در اﻧدازهگيري اين سازه ،ابزار آن براي اﺟرا آماده ﺷد.ضمناً با مﺸاورهﻫاي متﻌدد با
اساتيد راﻫنما ،مﺸاور و در برﺧي مﻮارد افراد مﻮرد مصاﺣﺒﻪ در طراﺣي سﻮاﻻت پرسﺸنامﻪ بﻪ روايي محتﻮايي
ابزار ﻧيز تﻮﺟﻪ ﺟدي مﻌﻄﻮف گرديد.سپس ابزارآماده ﺷده بﻪ صﻮرت آزمايﺸي بر روي سي ﻧفر از مﻌلمان
مدارس متﻮسﻄﻪ دوم كرج اﺟرا ﺷد ؛ تا ابهامات اﺣتمالي در سﻮاﻻت مﺸخص و ضمنا روايي و اعتﺒار
ابزارپژوﻫش ﻧيز مﻮرد بررسي قرارگيرد .بﻪمنظﻮر تﻌيين روايي پرسﺸنامﻪ از روايي ظاﻫري ،٢محتﻮايي٣
استفاده ﺷد .در روايي ظاﻫري پرسﺸنامﻪﻫا قﺒل از تﻮزيع تﻮسط پژوﻫشگر ،ﭼند ﻧفر از اعضاي ﻧمﻮﻧﻪ و
برﺧي ﺧﺒرگان داﻧﺸگاﻫي مﻮرد بررسي قرار گرفت .در روايي محتﻮايي در قالب يك روش دلفي و با كمك
فرمﻫاي  CVRو  CVIو بﻪ كمك ده ﻧفر از ﺧﺒرگان ﺷامل اعضاي مصاﺣﺒﻪﺷﻮﻧده ،ﺧﺒرگان داﻧﺸگاﻫي،
ﭼند ﻧفر از آزمﻮدﻧيﻫا و  ...محتﻮاي پرسﺸنامﻪ ازﻧظر سؤالﻫاي اضافي و يا اصﻼح سؤالﻫا مﻮرد بررسي
قرار گرفت ؛ و برﺧي اصﻼﺣات ﻻزم در ﺧصﻮص تﻌدادي ازگﻮيﻪﻫا اﻧجام ﺷد .ﻫمچنين براي اطمينان از

Inter coder reliability (ICR).١
Faced Validity.٢
Content Validity٣
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پايايي  ،ضريب آلفاي كروﻧﺒاخ محاسﺒﻪ ﺷد كﻪ مقدار آن  ٠.٩٠بﻪ دست آمد كﻪ ﺣاكي از پايايي بسيار
مﻄلﻮب پرسﺸنامﻪ بﻮد  .ﺟامﻌﻪ آماري بخش كمّي كليﻪ مﻌلمان مدارس متﻮسﻄﻪ دوم ﺷهركرج بﻪ تﻌداد
 ٣٧٢٤ﻧفر مي باﺷند .در بخش كمي ﻧمﻮﻧﻪ برآورد ﺷده با استفاده از فرمﻮل كﻮكران  ،بﻪ ميزان  ٣٤٩ﻧفر
تﻌيين و از روش ﻧمﻮﻧﻪگيري ﺧﻮﺷﻪاي ﭼند مرﺣلﻪاي استفاده گرديد .پرسﺸنامﻪي تنظيمي براي سنجش
سازه روش ﻫاي يادگيري غيررسمي مﻌلمان بر اساس سؤاﻻت بستﻪ )طيف پنج گزينﻪاي ليكرت( با ٤٨
سؤال در يك ﻧسخﻪ ﺟامع تهيﻪ گرديد كﻪ ﺷامل :الف – سؤاﻻت ﺟمﻌيت ﺷناﺧتي ب – سؤاﻻت مربﻮط
بﻪ روشﻫاي يادگيري غيررسمي.
 -٣يافته هاي پژوهش
ﻫماﻧﻄﻮر كﻪ در روش تحقيق تﺸريح ﺷد ،يافتﻪ ﻫاي بﻪ دست آمده در دو بخش كيفي و كمي
اراﺋﻪ مي گردد .

يافته هاي بخش كيفي

تحليل دادهﻫا با استخراج مفاﻫيﻢ و مقﻮلﻪﻫا آغاز گرديد )كدگذاري باز( و مفاﻫيﻢ و مقﻮلﻪﻫاي
بيربط و تكراري ﺣذف گرديدﻧد  .براي ﺷناسايي روﺷهاي يادگيري غيررسمي مﻌلمان  ،تحليل اطﻼعات
بر اساس كدگذاري باز و محﻮري بﻪ ﺷرح زير اﻧجام گرفت .
مرحله اول  :استخراج شواهد گفتاري

براي تحليل دادهﻫا ،متن كامل مصاﺣﺒﻪﻫا از روي فايل صﻮتي پياده سازي ﺷده ،و سپس ﺷﻮاﻫد از متن
مصاﺣﺒﻪﻫا استخراج ﺷد .در ﺟدول  ٣برﺧي از ﺷﻮاﻫد گفتاري آورده ﺷده است.
ﺟدول :٣ﻧمﻮﻧﻪاي از ﺷﻮاﻫد گفتاري
شواهد گفتاري

كد

م٣٤
م ٣٥صحﺒت با افراد ذي صﻼح و صاﺣب ﻧظر در امﻮر آمﻮزﺷي ميتﻮاﻧد باعث ﻫﻢ افزايي اطﻼعات ﺷﻮد
مﻌلمان از طريق گﻮش دادن بﻪ سخنان ديگران از آﻧها ياد ميگيرﻧد.

.

م ٣٦مﻌلمان بﻪ اظهارات ﻫمكاران ﺧﻮد  ،ﺧﻮب گﻮش ميدﻫند.
م ٣٧از طريق ﻫمكاران و گفتگﻮﻫاي روزمره ﻧيز اتفاق ميافتد .

م ٣٨سر كﻼس برﺧي مﻮاقع از داﻧش آمﻮزان بﻪ ﺷكل تصادفي و در بحثﻫاي كﻼسي ياد ميگرفتﻢ .

م ٣٩در صحﺒت با ﻫمكاران در محيط مدرسﻪ در ساعات زﻧگ تفريح و از گفتگﻮﻫاي با ﻫمديگر ياد
ميگرفتيﻢ .

١١٥

ﺷايستگيﻫاي ﺣرفﻪاي مﻌلمان بر / ...عليرضا ستار دباغي،ﺣسن رضا زين آبادي،ﺣسين عﺒاسيان و بيژن عﺒداللهي

مرحله دوم  :مفهوم پردازي

منظﻮر از مفهﻮم پردازي اين است كﻪ مﻮرد مﺸاﻫدهاي ،ﺟملﻪ اي يا پاراگرافي را بر ميداريﻢ و بﻪ اﺟزاﺋي
تقسيﻢ ميكنيﻢ و بﻪ ﻫر يك از ﺣﻮادث ،ﻧظرﻫا يا رﺧدادﻫا ﻧامي تخصيص ميدﻫيﻢ  ،برﭼسﺒي كﻪ يا ﻧﺸاﻧﻪ
آن است يا بﻪ ﺟاي آن ميﻧﺸيند ) (١٥در ﺟدول  ٤بخﺸي از مفهﻮم پردازي آورده ﺷده است.
ﺟدول : ٤ﻧمﻮﻧﻪاي از مفهﻮم پردازي
كد

م٣٤

مفاهيم

شواهد گفتاري
مﻌلمان از طريق گﻮش دادن بﻪ سخنان ديگران از آﻧها ياد ميگيرﻧد.

تﻮﺟﻪ بﻪ اظهارات ديگران

م ٣٥صحﺒت با افراد ذي صﻼح و صاﺣب ﻧظر در امﻮر آمﻮزﺷي ميتﻮاﻧد

اظهارات افراد ﺧﺒره و

باعث ﻫﻢ افزايي اطﻼعات ﺷﻮد .

صاﺣب ﻧظر

م ٣٦مﻌلمان بﻪ اظهارات ﻫمكاران ﺧﻮد  ،ﺧﻮب گﻮش ميدﻫند.

تﻮﺟﻪ بﻪ اظهارات ﻫمكاران

م ٣٧از طريق ﻫمكاران و گفتگﻮﻫاي روزمره ﻧيز اتفاق ميافتد .

گفتگﻮﻫاي روزمره

م ٣٨سر كﻼس برﺧي مﻮاقع از داﻧش آمﻮزان بﻪ ﺷكل تصادفي و در بحث

بحثﻫاي كﻼسي با
ﺷاگردان

ﻫاي كﻼسي ياد مي گرفتﻢ .

م ٣٩در صحﺒت با ﻫمكاران در محيط مدرسﻪ در ساعات زﻧگ تفريح و از
گفتگﻮﻫاي با ﻫمديگر ياد مي گرفتيﻢ .

گفتگﻮ با ﻫمكاران

مرحله سوم  :مﻘوله بندي
در مرﺣلﻪ آﺧر از فرايند تحليل كيفي  ،يافتﻪﻫاي ﺣاصل از تجزيﻪ و تحليل ،ﺣﻮل محﻮر ﻫدف اصلي
قرارگرفت و با پيﻮﻧد دادن مفاﻫيﻢ )كدگذاري باز( ،مؤلفﻪ ﻫا )كدگذاري محﻮري( مﺸخص ﺷد .در ﺟدول
 ٥ﻧمﻮﻧﻪ اي از مقﻮلﻪﻫاي مربﻮط بﻪ روشﻫاي يادگيري غيررسمي و مفاﻫيﻢ مرتﺒط با آنﻫا بيان ﺷده است
.
ﺟدول : ٥ﻧمﻮﻧﻪاي از مقﻮلﻪﻫا و مفاﻫيﻢ مرتﺒط با آنﻫا
مفاهيم
تﻮﺟﻪ بﻪ اظهارات ديگران
اظهارات افراد ﺧﺒره و صاﺣب ﻧظر

مﻘوله ها
استنﺒاط از اظهارﻧظرديگران

تﻮﺟﻪ بﻪ اظهارات ﻫمكاران
گفتگﻮﻫاي روزمره
بحثهاي كﻼسي با ﺷاگردان
گفتگﻮ با ﻫمكاران

يادگيري از طريق بحثﻫا وگفتگﻮﻫا

١١٦
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درﻧهايت بر اساس يافتﻪ ﻫاي فﻮق ابﻌاد ﻧهايي سازه روشﻫاي يادگيري غيررسمي مﻌلمان در
اين پژوﻫش بﻪ پنج طﺒقﻪ )بﻌد( تقسيﻢ گرديد  .در ﺷكل  ١ﭼارﭼﻮب روشهاي يادگيري غيررسمي ﻧﺸان
داده ﺷده است .
يادگير
ي

ابعاد

روشهاي يادگيري

يادگيري غيررسمي

مباحثه با ديگران

استنﺒاط از اظهارﻧظرديگران  ،يادگيري از طريق بحثﻫا و
گفتگﻮﻫا  ،پيامﻫاي كﻼمي غيررسمي.

تعامل با همتايان

پروژهﻫاي گروﻫي  ،فﻌاليت با ديگران  ،تسهيﻢ تجارب ،
طﻮفان فكري.

رفتار

فضاي مجازي

تجربه

الگﻮبرداري از ديگران  ،استنﺒاط از رفتار ديگران  ،رفتار غير
بياﻧي تحسين براﻧگيز  ،رفتار غير بياﻧي الزام آور.

ﺟستجﻮي اينترﻧت  ،ﺣضﻮر در ﺷﺒكﻪ ﻫاي اﺟتماعي .

آزمﻮن و ﺧﻄا ﺣين تدريس  ،ﺣضﻮر در محافل علمي ﺧارج
از مدرسﻪ  ،بازﺧﻮرد تدريس در كﻼس.

ﺷكل  :١ابﻌاد و مؤلفﻪﻫاي روشﻫاي يادگيري غيررسمي )منﺒع  :ﻧگارﻧدگان(
بﻌد اول  :مﺒاﺣثﻪ با ديگران)ﺷامل ٩گﻮيﻪ( كﻪ ﻧاظر برگفتگﻮ و بحث با ياران آمﻮزﺷي در مدرسﻪ از ﺟملﻪ
ﻫمكاران  ،مديريت  ،ﺷاگردان  ،ﺧﺒرگان و صاﺣب ﻧظران عرصﻪ تﻌليﻢ و تربيت و ﻫمچنين استنﺒاط از
پيام ﻫاي غيررسمي ﺣاوي مﻮضﻮعات آمﻮزﺷي  ،مﻮﺟﻮد در ﺷﺒكﻪﻫاي مجازي  ،را در بر ميگيرد  .بﻌد دوم
 :تﻌامل با ديگران)ﺷامل١٢گﻮيﻪ( كﻪ بياﻧگر فﻌاليتﻫاي گروﻫي با ﻫمكاران در مدسﻪ  ،مﺸاركت در
فﻌاليتﻫاي آمﻮزﺷي و مناسﺒتي  ،بﻪ اﺷتراكگذاري تجارب با ﻫمكاران و ﻫمچنين ﺣضﻮر در ﺟلسات
طﻮفان فكري است  .بﻌد سﻮم  :رفتار) ﺷامل ١٢گﻮيﻪ( كﻪ ﺣاكي از الگﻮبرداري و تقليد از رفتارﻫاي ﺧﻮب
و تحسين براﻧگيز ﻫمكاران و مديريت مدرسﻪ  ،تحليل رفتار و منش ﻫمكاران  ،تأثير پذيري از رفتارﻫاي
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دستﻮري مديريت و رويﻪﻫاي ابﻼغي از سﻮي سازمان آمﻮزش و پرورش است  .بﻌد ﭼهارم  :فضاي مجازي
)ﺷامل  ٦گﻮيﻪ( كﻪ ﻧاظر بر ﺟستجﻮي مﻮضﻮعات آمﻮزﺷي در سايتﻫاي علمي  -اينترﻧتي  ،ﺣضﻮر در
ﺷﺒكﻪﻫاي اﺟتماعي وابستﻪ بﻪ مدرسﻪ و ساير ﺷﺒكﻪﻫا با مﻮضﻮعات آمﻮزﺷي ميباﺷد  .بﻌد پنجﻢ  :تجربﻪ
)ﺷامل  ٩گﻮيﻪ( كﻪ بياﻧگر بهرهگيري از آزمﻮن و ﺧﻄا ﻫنگام تدريس  ،تجربﻪ كردن اقدام تدريسي  ،ﺣضﻮر
در ﻫمايشﻫا  ،محافل و مناظرهﻫاي علمي ﺧارج از مدرسﻪ  ،استفاده از ﻧتايج آمﻮزﺷي داﻧش آمﻮزان و
بازﺧﻮرد تدريس در كﻼس ميباﺷد .
يافته هاي بخش كمي
اطﻼعات ﺟمﻌيتﺷناﺧتي آزمﻮدﻧيﻫا براساس ﺟنسيت  ،سن  ،ميزان تحصيﻼت و سابقﻪي
ﺧدمت در ﺟدول زير تﻮصيف ﺷده است.
ﺟدول  : ٦اطﻼعات ﺟمﻌيتﺷناﺧتي آزمﻮدﻧيﻫا
جنسيت

زن

مرد

 ٥٨.٣درصد

 ٤١.٧درصد

زير  ٣٠سال

 ٣٠تا  ٣٦سال

 ٣٧تا  ٤٣سال

 ٤٤تا  ٥٠سال

باﻻتر از  ٥٠سال

 ٣.٤درصد

 ١٠درصد

 ٣١.٤درصد

 ٣٩.٧درصد

 ١٥.٤درصد

ميزان

كارداﻧي

كارﺷناسي

كارﺷناسي ارﺷد

دكتري

تحصيﻼت

 ٢درصد

 ٤١.٤درصد

 ٤٨.٣درصد

 ٨.٣درصد

سن

سابﻘهي

 ١تا  ١٠سال

 ١١تا  ٢٠سال

 ٢١تا  ٣٠سال

ﺧدمت

 ٩.٤درصد

 ٢٥.٧درصد

 ٦٤.٩درصد

شاﺧص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
ﺟدول زير ،مﺸخصﻪﻫاي آماري ﻫمچﻮن مياﻧگين ،اﻧحراف استاﻧدارد ،ﭼﻮلگي و كﺸيدگي را براي
روشﻫاي يادگيريﻫاي غيررسمي مﻌلمان متﻮسﻄﻪ دوم ﺷهركرج ﻧﺸان ميدﻫد .ﻫمچنين ،با تﻮﺟﻪ بﻪ
مقادير ﭼﻮلگي و كﺸيدگي كﻪ در بازهي مﻌقﻮلي براي ﺣدس برﻧرمال بﻮدن دادهﻫا قرار دارﻧد ،ميتﻮان

فرض ﻧرمال بﻮدن دادهﻫا را مﻄرح كرده و پذيرفت.

١١٨
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ﺟدول  : ٧مﺸخصﻪﻫاي آماري روشﻫاي يادگيري غيررسمي
سازه

بعد

انحراف

مولفه

ميانگين

استنﺒاط از اظهارﻧظر ديگران

٣.٧٩

٠.٧٨

از طريق بحثﻫاوگفتگﻮﻫا

٣.٧٢

٠.٨٤

-٠.٦٤

پيامﻫاي كﻼمي غيررسمي

٣.٧٣

٠.٧٦

-٠.٤٣

٠.١٦

پروژهﻫاي گروﻫي

٣.٥٧

٠.٨٦

-٠.٢٨

-٠.١٩

تﻌامل با

فﻌاليت با ديگران

٣.٧٠

٠.٧٨

-٠.٢٣

-٠.٦٤

ﻫمتايان

تسهيﻢ تجارب

٣.٦٣

٠.٨٢

-٠.٤١

-٠.٢٢

طﻮفان فكري

٣.٠٥

١.١٨

-٠.١٠

-٠.٩٩

الگﻮبرداري از ديگران

٣.٣٦

٠.٩٢

-٠.١٧

-٠.٢٨

استنﺒاط از رفتار ديگران

٣.٧٣

٠.٩٠

-٠.٠٧

-٠.٩٤

رفتار غيربياﻧي
تحسينبراﻧگيز

٣.٦٤

٠.٨٣

-٠.٢١

-٠.٣٩

رفتار غيربياﻧي الزامآور

٣.٣٦

٠.٨٤

-٠.١٢

٠.٠٠

ﺟستجﻮي اينترﻧت

٣.٦٦

٠.٨٦

-٠.١٥

-٠.٤٨

مﺒاﺣثﻪ با
ديگران

روشهاي يادگيري غيررسمي

رفتار

فضاي
مجازي

تجربﻪ

ﺣضﻮر در ﺷﺒكﻪﻫاي

استاندارد

چولگي

كشيدگي

-٠.٤١

٠.٠٣
٠.٥٣

٣.٦٠

٠.٨٥

-٠.٠٨

-٠.٥٧

آزمﻮن و ﺧﻄا ﺣين تدريس

٣.٧١

٠.٨٧

-٠.٣٢

-٠.٥٩

ﺣضﻮر در محافل علمي

٣.٣١

٠.٨٩

-٠.٠٩

-٠.١٩

بازﺧﻮرد تدريس در كﻼس

٣.٦٠

٠.٨٤

-٠.٤٨

٠.١٦

اﺟتماعي

ﻫمچنين در اين پژوﻫش بﻪ منظﻮر بررسي ﻧرمال بﻮدن تﻮزيع دادهﻫا از آزمﻮن كالمﻮگروف -اسميرﻧف
استفاده ﺷد كﻪ ﻧتايج ﺣاصل با تﻮﺟﻪ بﻪ سﻄح مﻌناداري كﻪ بيﺸتراز  ٠.٠٥بﻮد  ،ﺣاكي از ﻧرمال بﻮدن
تﻮزيع دادهﻫا ميباﺷد .
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شناﺧت وضعيت موجود روشهاي يادگيري غيررسمي

در ادامﻪ براي بررسي وضع مﻮﺟﻮد مؤلفﻪﻫاي روشﻫاي يادگيري غيررسمي مﻌلمان  ،با تﻮﺟﻪ
بﻪ مقياس فاصلﻪاي متغيرﻫا از آزمﻮن  tاستفاده ﺷد .در اين قسمت با تﻮﺟﻪ بﻪ اينكﻪ مقياس  ٥درﺟﻪاي
است ،ارزش عددي براي مقايسﻪ با آماره تي را عدد  ٣در ﻧظر گرفتيﻢ .در ادامﻪ فرض صفر و پژوﻫش براي
ﻫر سﻮال آورده ﺷده است:
H٠: µ =٣
H١: µ ≠٣
ﻧتيجﻪ آزمﻮن تي تك ﻧمﻮﻧﻪاي  ،با تﻮﺟﻪ بﻪ سﻄح مﻌناداري آن ) (٠.٠٠كﻪ كﻮﭼكتر از  ٠.٠٥بﻮد  ،براي
كليﻪ مؤلفﻪﻫا ﺣاكي از وﺟﻮد تفاوت مﻌنادار بين مياﻧگينﻫاي مﺸاﻫده ﺷده و مياﻧگين ﻧظري بﻮد كﻪ در
تمامي مؤلفﻪﻫا ) غيراز مؤلفﻪ طﻮفان فكري ( كمي باﻻتر از ﺣد متﻮسط است ؛ ﻫمچنين فقط در اين ميان
مؤلفﻪ طﻮفان فكري بﻪ علت بزرگتر بﻮدن سﻄح مﻌناداري) ، (٠.٤٠تفاوت مﻌنا داري بين مياﻧگين مﺸاﻫده

ﺷده و مياﻧگين ﻧظري بﻪ دست ﻧيامد و در ﻫمان ﺣد متﻮسط ﺟامﻌﻪ پيش بيني ﺷد .
اولويت بندي مؤلفههاي يادگيري غيررسمي

براي اولﻮيت بندي مؤلفﻪﻫاي سازه يادگيري غيررسمي مﻌلمان از آزمﻮن فريدمن استفاده ﺷده
است .ابتدا ﻧتايج آزمﻮن ﺧي دو ﻧﺸان داد كﻪ بين رتﺒﻪ مياﻧگينﻫاي مؤلفﻪﻫا در ﻫر يك از ابﻌاد با تﻮﺟﻪ
بﻪ اينكﻪ سﻄح مﻌناداري كمتر از  ٠.٠٥ﺷده است تفاوت مﻌنادار وﺟﻮد دارد .در ادامﻪ در ﺟدول زير ﻧتيجﻪ
آزمﻮن فريدمن براي رتﺒﻪبندي مﻮلفﻪﻫا آورده ﺷده است.
ﺟدول : ٨رتﺒﻪبندي مؤلفﻪﻫاي روشﻫاي يادگيري غيررسمي مﻌلمان
اولويت

مؤلفه هاي ماهيت

رتبه ميانگين

١

استنﺒاط از اظهارﻧظر ديگران

١٠.٢

٢

يادگيري از طريق بحثﻫاوگفتگﻮﻫا

٩.٦٦

٣

پيامﻫاي كﻼمي غير رسمي

٩.٥٧

٤

آزمﻮن و ﺧﻄا ﺣين تدريس

٩.٤٢

٥

استنﺒاط از رفتار ديگران

٩.١٥

٦

ﺟستجﻮي اينترﻧت

٨.٩٩

٧

فﻌاليت با ديگران

٨.٩٦

٨

تسهيﻢ تجارب

٨.٨٧

٩

بازﺧﻮرد تدريس در كﻼس

٨.٦٧

١٢٠
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١٠

رفتار غير بياﻧي تحسين براﻧگيز

٨.٦٥

١١

ﺣضﻮر در ﺷﺒكﻪ ﻫاي اﺟتماعي

٨.٦٢

١٢

پروژهﻫاي گروﻫي

٨.٣٧

١٣

الگﻮبرداري از ديگران

٧.٠٩

١٤

رفتار غير بياﻧي الزام آور

٧.٠٥

١٥

ﺣضﻮر در محافل علمي ﺧارج از مدرسﻪ

٦.٧١

١٦

طﻮفان فكري

٦.٠٢

 -۴بحث و نتيجه گيري
ﻫماﻧﻄﻮر كﻪ در سند تحﻮل بنيادين آمﻮزش و پرورش) (١٣٩٠آمده است  ،ﻧقش مﻌلﻢ بﻪ عنﻮان
ﻫدايتكننده و اسﻮهاي امين و بصير در فرايند تﻌليﻢ و تربيت و مﻮثرترين عنصر در تحقق مامﻮريتﻫاي
ﻧظام تﻌليﻢ و تربيت رسمي عمﻮمي است تا داﻧش آمﻮز را در ساﺣتﻫاي تﻌليﻢ و تربيت اعتقادي ،عﺒادي
و اﺧﻼقي ،زيﺒاﺷناﺧتي و ﻫنري ،اقتصادي و ﺣرفﻪاي ،علمي و فناوراﻧﻪ آمﻮزش و پرورش دﻫد .ﺟامﻌﻪ امروز
از لحاظ علمي و تكنﻮلﻮژي مدام در ﺣال تغيير بﻮده و ديگر مﻮلفﻪﻫاي گذﺷتﻪ براي آمﻮزش داﻧش آمﻮزان
كفايت ﻧميكند و بايد اين تغييرات و تحﻮﻻت در ﻧﻮع و ﭼگﻮﻧگي آمﻮزش مﻮرد تﻮﺟﻪ قرارگرفتﻪ و در
برﻧامﻪﻫاي آمﻮزﺷي ارتقاي تﻮاﻧمنديﻫا و روشﻫاي يادگيري مﻌلمان بﻪ عنﻮان عنصر اساسي تﻌليﻢ و
تربيت مدﻧظر قرار بگيرد  .بهترين مﻌلمان كساﻧي ﻫستند كﻪ اوقات ﺧﻮد را صرف يادگيري كرده و
مهارتﻫاي ﺧﻮد را بهﺒﻮد ميبخﺸند ،مﻌلمان تﻮاﻧمند ميتﻮاﻧند يادگيري داﻧشآمﻮزان را افزايش داده و از
طريق اراﺋﻪ امكاﻧات بيﺸتر و آمﻮﺧتن ،سﻄح اﻧگيزه آﻧان را افزايش دﻫند و ﻫمچنين اين مﻌلمان ميتﻮاﻧند
قدرت تفكر داﻧشآمﻮزان را پرورش داده و رﺷد آﻧان را تسهيل كنند.در اين راستا برﺧي از كارﺷناسان
آمﻮزﺷي مﻌتقدﻧد كﻪ مﻌلمان ﻫﻢ بﻪ صﻮرت رسمي و ﻫﻢ غير رسمي بايد پيش از آغاز فﻌاليت در اين ﺣرفﻪ
دورهﻫا و مهارتﻫاي ﺧاصي را فراگرفتﻪ و بﻪ گﻮﻧﻪاي ﭼندبﻌدي و ﭼند مهارتي براي ﺣرفﻪ مﻌلمي آماده
ﺷﻮﻧد .اين مﻮارد ﻧﺸان ميدﻫد كﻪ مﻌلمان وظيفﻪ ﺧﻄيري برعهده دارﻧد ،بنابراين براي اينكﻪ بتﻮاﻧند وظيفﻪ
رﻫﺒري و تربيتي ﺧﻮد را بﻪ ﺧﻮبي اﻧجام دﻫند ،بايد ﺧﻮد ،يادگيرﻧده باﺷند .در پژوﻫش ﺣاضر ،بﻪ يادگيري
مﻌلمان تﻮﺟﻪ ويژه ﺷده است؛ اما يادگيري كﻪ بدان پرداﺧتﻪ ﺷده است ،از ﻧﻮع رسمي ﻧيست كﻪ بﻪ صﻮرت
آمﻮزشﻫاي ضمن ﺧدمت و برﻧامﻪريزي ﺷده بﻪ مﻌلمان داده ﺷﻮد بلكﻪ يادگيري از ﻧﻮع غيررسمي است.
در اين پژوﻫش يكي از رويكردﻫاي مؤثر در پرورش و ارتقاي ﺣرفﻪاي مﻌلمان يﻌني رويكرد
يادگيري غيررسمي بررسي ﺷد  .در واقع  ،اين پژوﻫش بﻪ اين پرسش پاسخ ميدﻫد كﻪ  :مﻌلمان براي

١٢١
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كسب ﺷايستگيﻫاي ﺣرفﻪاي ﺧﻮد بﻪ طﻮر غيررسمي از ﭼﻪ ﺷيﻮهﻫا و روشﻫاي استفاده ميكنند و اولﻮيت
بندي آنﻫا ﭼگﻮﻧﻪ است ؟ بر اساس ﻧتايج بﻪ دست آمده  ١٦ ،روش و ﺷيﻮه كسب مﻮضﻮعات در
يادگيريﻫاي غيررسمي مﻌلمان ﺷناسايي و در قالب پنج مقﻮلﻪ بﻪ اين ترتيب طﺒقﻪ بندي ﺷد  .١ :مﺒاﺣثﻪ
با ديگران  .٢تﻌامل با ﻫمتايان  .٣رفتار  .٤فضاي مجازي  .٥تجربﻪ  .ﻧتايج آزمﻮن تي تك ﻧمﻮﻧﻪ اي وضﻌيت
مﻮﺟﻮد تمامي مؤلفﻪﻫاي سازه روﺷها را )بﻪ غير از مؤلفﻪ طﻮفان فكري( در ﺟامﻌﻪ مﻮرد مﻄالﻌﻪ  ،با تﻮﺟﻪ
بﻪ سﻄح مﻌناداري آن ) (٠.٠٠كﻪ كﻮﭼكتر از  ٠.٠٥بﻮد  ،وﺟﻮد تفاوت مﻌنادار بين مياﻧگينﻫاي مﺸاﻫده
ﺷده و مياﻧگين ﻧظري مؤلفﻪﻫا را ﻧﺸان داد ؛ فقط در اين ميان مؤلفﻪ طﻮفان فكري بﻪ علت بزرگتر بﻮدن
سﻄح مﻌناداري) (٠.٤٠در ﻫمان ﺣد متﻮسط ﺟامﻌﻪ پيش بيني گرديد  .بﻪ منظﻮر اولﻮيت بندي اين
روشﻫا ﻧتايج آزمﻮن فريدمن ﻧﺸان داد كﻪ ﺷيﻮهﻫاي كسب آنﻫا از طريق استنﺒاط از اظهار ديگران ،
يادگيري از طريق بحثﻫا و گفتگﻮﻫا  ،پيامﻫاي كﻼمي غير رسمي  ،آزمﻮن و ﺧﻄا ﺣين تدريس  ،استنﺒاط
ا ز رفتار ديگران  ،ﺟستجﻮي اينترﻧت  ،فﻌاليت با ديگران  ،تسهيﻢ تجارب  ،بازﺧﻮرد تدريس در كﻼس ،
رفتار غير بياﻧي تحسين براﻧگيز  ،ﺣضﻮر در ﺷﺒكﻪﻫاي اﺟتماعي  ،پروژهﻫاي گروﻫي  ،تقليد از ديگران ،
رفتار غير بياﻧي الزام آور  ،ﺣضﻮر در محافل علمي ﺧارج از مدرسﻪ  ،طﻮفان فكري بﻪ ترتيب ،باﻻترين
اولﻮيت را در بين مقﻮلﻪﻫاي پنج گاﻧﻪ ﺷناسايي ﺷده  ،داﺷتﻪاﻧد.
در ارتﺒاط با يافتﻪﻫاي پژوﻫش ،برﺧي پژوﻫﺸگران بﻪ ﻧتايجي ﻫمسﻮ دست يافتند كﻪ بﻪ ذكر
ﭼندي اﺷاره ميگردد .باﺷكﻮه و پﻮراميني ) ،(١٣٩٦در پژوﻫﺸي عنﻮان كردﻧد كﻪ يادگيري از طريق اﻧجام
كار بيﺸترين اﻫميت را در بين منابع يادگيري داﺷتﻪ و يادگيري از طريق تﻌامﻼت اﺟتماعي ،و آمﻮزش و
اﻧتﺸارات بﻪ ترتيب در مراتب بﻌدي قرار دارﻧد ) .(١٢زراعت كار و ﻫمكاران ) ،(١٣٩٥ﻧيز در پژوﻫﺸي
ﻧﺸان دادﻧد كﻪ روشﻫاي يادگيري از طريق تﻌامل با مﺸاوران ،كارﺷناسان و مديران منابع اﻧساﻧي،
يادگيري از طريق گفتگﻮ با مﺸاور -مﻌلﻢ باتجربﻪ و يادگيري از طريق مﻄالﻌة كتابﻫا ،مقاﻻت و منابع
علمي و يادگيري از ﺷكستﻫاي كاري ﭼهار روش يادگيري غيررسمي با اولﻮيت باﻻتر در بين مديران
منابع اﻧساﻧي بﻮده است) .(٢صالحي عمران و ﻫمكاران ) ،(١٣٩٥در پژوﻫﺸي عنﻮان كردﻧدكﻪ بين ﻧقش
آمﻮزش عالي و محيط ﺷغلي در پرورش ﺷايستگيﻫاي ﺷغلي كليدي ،از طريق يادگيريﻫاي غيررسمي
ﺣاصل از تﻌامﻼت اﺟتماعي ،تفاوت مﻌناداري وﺟﻮد دارد ،بﻪ اين ترتيب كﻪ ﻧقش آمﻮزش عالي بيﺸتر است
؛ ﻫمچنين از بين مؤلفﻪﻫاي مﻄرح ﺷده يادگيريﻫاي غير رسمي از طريق تﻌامﻼت اﺟتماعي ،مؤلفﻪ
گفتارآمﻮزي در داﻧﺸگاه و مؤلفﻪ رفتارآمﻮزي در محيط ﺷغلي ،بيﺸترين فراواﻧي را بﻪ ﺧﻮد اﺧتصاص داده
اﻧد) .(١٣تكتﻢ ﻧجفي  ،سيدﺣسين آتﺸي و عليرضا ﺟﻌفري ) (١٣٩١در پژوﻫش ﺧﻮد بﻪ منابع و روشﻫاي
يادگيري غيررسمي از قﺒيل روشﻫاي منﺒع تﻌامﻼت اﺟتماعي -اﻧساﻧي و فﻌاليتﻫاي كاري -عملي كﻪ
ميتﻮاﻧد سازمان را با صرف كمترين ﻫزينﻪ بﻪ بيﺸترين بازدﻫي علمي  -عملي ﻧيروي اﻧساﻧي ﺧﻮد برساﻧد،
اﺷاره كردﻧد) . (٤ﺣسرتي و ﻫاﺷمي ) ،(١٣٨٩در پژوﻫﺸي ﻧﺸان دادﻧد كﻪ روشﻫايي ماﻧند كار تيمي،
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ﺷناﺧت مﻮضﻮعات آمﻮزﺷي و پژوﻫﺸي ،كار با اساتيد راﻫنما و مﺸاور ،ميتﻮاﻧد عﻮاملي در تربيت و يادگيري
غير رسمي داﻧﺸجﻮيان باﺷد) . (١٤ﻧادي و سجاديان )  ،( ١٣٨٨در پژوﻫﺸي ﻧﺸان دادﻧد كﻪ مياﻧگين
استفاده از فﻌاليتﻫاي يادگيري غيررسمي مﻌلمان دوره دبيرستان بيش از مﻌلمان دورهﻫاي ديگر است)(١
 .در بين پژوﻫشﻫاي ﺧارﺟي ﻫمسﻮ با يافتﻪﻫاي پژوﻫش ﺣاضر ﻧيز ،ترژرﺟﻮﻧز ١و ﻫمكاران ) ،(٢٠١٩در
پژوﻫﺸي ﻧﺸان دادﻧد كﻪ فناوري اطﻼعات و تﺒادل اطﻼعات مجازي بين كاركنان بر يادگيري غيررسمي
تاثير مﻌناداري دارد ) . (١٥پرستريدج ،(٢٠١٩) ٢ﻧﺸان داده است كﻪ استفاده از ﺷﺒكﻪﻫاي رساﻧﻪاي بﻪ
عنﻮان ابزاري براي يادگيري غيررسمي مد ﻧظر قرار ميگيرد كﻪ ميتﻮاﻧد در صﻮرت تخصصي بﻮدن بﻪ
يادگيري ﺣرفﻪاي مﻌلمان و بهﺒﻮد صﻼﺣيت ﺣرفﻪاي آﻧها بينجامد ) . (١٦كيندت ٣و ﻫمكاران )(٢٠١٦
در پژوﻫش ﺧﻮد اذعان داﺷتند كﻪ تﻮسﻌﻪ ﺣرفﻪاي مﻌلمان كﻪ ﺷامل ارتقاي صﻼﺣيتﻫاي ﺣرفﻪاي و
تخصصي ،صﻼﺣيتﻫاي عمﻮمي و ﻧگرﺷي و ﻫمچنين مهارتي و داﻧﺸي است بر يادگيري غيررسمي آﻧها
تاثير ميگذارد ) . (١٩ﻫﻮﺋكسترا ٤و ﻫمكاران ) (٢٠٠٩در پژوﻫش ﺧﻮد بيان كردﻧد كﻪ يادگيري غيررسمي
در بين مﻌلمان با تجربﻪ در رفتارﻫا و فﻌاليتﻫاي تدريس آﻧها ﻧمايان مي ﺷﻮد .بﻪ عﺒارت بهتر يادگيري
غيررسمي مﻌلمان با تجربﻪ تاثير بسزايي بر تغيير رفتار در آﻧان دارد) . (٢١مارگارت لﻮﻫمن (٢٠٠٦)٥در
تحقيق ﺧﻮد اظهار داﺷت كﻪ مﻌلمان بيﺸتر بر فﻌاليتﻫاي يادگيري غيررسمي تﻌاملي اتكاء ميكنند تا
مستقل ) . (٩ﻫمچنين با مقايسﻪ مؤلفﻪﻫاي روشﻫاي يادگيري غيررسمي در پژوﻫشﻫاي پيﺸين با
تحقيق ﺣاضر اين ﻧتايج بﻪ دست آمد  :در بﻌد مﺒاﺣثﻪ با ديگران مؤلفﻪﻫايي از قﺒيل ﺷروع بحث  ،پرسش
سﻮال  ،استفاده از تجربﻪ ديگران در گفتگﻮ از سﻮي صالحي عمران و ﻫمكاران ) ،(١٣٩٥مارسيك و
ﻧيمان ،(٢٠١٨ ) ٦ﻧجفي و ﻫمكاران ) (١٣٩١؛ و در بﻌد تﻌامل با ديگران مؤلفﻪﻫاي تﻮاﻧايي ارتﺒاط با
ديگران  ،مﺸاركت با ديگران  ،كار گروﻫي  ،مديريت مﺸاركتي از سﻮي صالحي عمران و ﻫمكاران
) ،(١٣٩٥ﻧجفي و ﻫمكاران ) ،(١٣٩١زراعت كار و ﻫمكاران ) (١٣٩٥؛ و در بﻌد رفتار مؤلفﻪﻫاي تقليد از
ديگران  ،ﻧﺸان دادن رفتارﻫاي عمدي  ،رفتارﻫاي غير عمدي از طرف صالحي عمران و ﻫمكاران )،(١٣٩٥
زراعت كار و ﻫمكاران ) (١٣٩٥؛ و در بﻌد فضاي مجازي مؤلفﻪﻫاي تﺒادل اطﻼعات مجازي  ،ﺷﺒكﻪﻫاي
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. Prestridge٢
. Kyndt٣
. Hoekstra٤
. Lohman, M.C٥
Marsick & Neaman.٦
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رساﻧﻪاي از سﻮي ترژر ﺟﻮﻧز و ﻫمكاران  ، (٢٠١٩) ١پرستريدج (٢٠١٩) ٢؛ و در بﻌد تجربﻪ مؤلفﻪﻫاي
اﻧجام كار و فﻌاليتﻫاي كاري -عملي از سﻮي باﺷكﻮه و پﻮراميني) ،(١٣٩٦ﻧجفي و ﻫمكاران)(١٣٩١
ﺷناسايي ﺷده است  .اما در ﻫيچ يك از پژوﻫشﻫا بﻪ روشﻫايي از طريق  :پيامهاي كﻼمي غير رسمي ،
استنﺒاط از رفتار ديگران  ،رفتار غير بياﻧي تحسين براﻧگيز  ،ﺣضﻮر در ﺷﺒكﻪﻫاي اﺟتماعي مجازي  ،ﺣضﻮر
در محافل علمي ﺧارج از مدرسﻪ  ،بازﺧﻮرد تدريس در كﻼس  ،و طﻮفان فكري اﺷاره ﻧﺸده است  .بﻪ ﻧظر
ميرسد بخﺸي ازاين تفاوتﻫا بﻪ علت ﺟامﻌﻪ مﻮرد مﻄالﻌﻪ باﺷد كﻪ تاكنﻮن بﻪ طﻮرمﺸخص ﻫمﻪ ابﻌاد
مربﻮط بﻪ ﺷيﻮهﻫاي كسب يادگيريﻫاي غيررسمي در ميان مﻌلمان مﻮرد بررسي و مﻄالﻌﻪ قرار ﻧگرفتﻪ
است .
امروزه ،درآمﻮزش و پرورش كﺸﻮر ،بي تﻮﺟهي بﻪ بحث يادگيري غيررسمي ،مﻮﺟب ﻫدر رفتن منابع
مالي و اﻧساﻧي و عدم دستيابي و يا كند ﺷدن روﻧد ﻧيل بﻪ راﻫﺒردﻫاي سازمان در رسيدن بﻪ اﻫداف ﭼﺸﻢ
اﻧداز ﺧﻮد مي ﺷﻮد .بنابراين ،بررسي يادگيري رسمي و غيررسمي ،مﺸخص كردن ابﻌاد و مؤلّفﻪﻫاي برتر
يادگيري و بﻪ كار بستن اين روشﻫاي برتر ،مﻮﺟب صرفﻪ ﺟﻮيي در صرف منابع مالي ،بهرهگيري از
بيﺸترين تﻮان ﻧيروي اﻧساﻧي ،افزايش سﻄح علمي و عملي كاركنان و ﺣركت سريﻌتر در دستيابي بﻪ ﭼﺸﻢ
اﻧدازﻫاي سازمان ميﺷﻮد .در ﻧهايت ميتﻮان گفت كﻪ يادگيري غيررسمي ﺷﺒيﻪ يادگيري طﺒيﻌي ٣است
؛ افراد تمايل دارﻧد مسير را در بهترين ﺣالتي كﻪ مناسب ﻧيازﻫاي فردي آﻧها است دﻧﺒال كنند .يادگيري
مادامالﻌمر٤يك مثال عالي از يادگيري غيررسمي است .بخش وسيﻌى از يادگيرى غيررسمى مﻌلمان در
محل كار رخ مىدﻫد .
پژوﻫش ﺣاضراذعان ميكندكﻪ در صﻮرت تﻮﺟﻪ بﻪ روشﻫاي كسب و فراگيري ﺷايستگيﻫاي
ﺣرفﻪاي مﻌلمان بﻪ طﻮر غيررسمي  ،امكان ارتقاي ﺣرفﻪاي و مهارتي ايﺸان در عرصﻪ تﻌليﻢ و تربيت بيش
از گذﺷتﻪ محقق ﺧﻮاﻫد ﺷد .ﻫمچنين با تﻮﺟﻪ بﻪ مؤلفﻪﻫاي ﺷناسايي ﺷده در اين زمينﻪ پيﺸنهاد ميگردد
 .١ :مﻌلمان با عضﻮيت در ﺷﺒكﻪﻫاي اﺟتماعي در قالب گروهﻫاي ﺣرفﻪاي بﻪ فﻌاليت پرداﺧتﻪ و اطﻼعات
و تجارب ﺧﻮد را تسهيﻢ ﻧمايند . ٢ .ﻫر مﻌلﻢ در فضاي كاري و تخصصي ﺧﻮد ،افراد ﺧﺒره و مﻌلمان برتر را
ﺷناسايي و بﻪ ديگران مﻌرفي كند .٣ .بازﺧﻮردﻫاي داﻧش آمﻮزان مﻮرد ارزيابي قرار گرفتﻪ و در ﺷيﻮه
عملكرد مد ﻧظر قرار گيرد .٥ .مﻌلمان در اوقات فراغت ﺧﻮد از رساﻧﻪﻫاي تصﻮيري و مجازي براي يادگيري
مسايل ﺣرفﻪاي استفاده ﻧمايند .٦ .در ﺟلساتي ﻫفتگي از روش طﻮفان فكري براي ﺣل مسايل مدرسﻪ
استفاده ﺷﻮد .بي ﺷك اﻧجام مﻄالﻌات بيﺸتر ميتﻮاﻧد مﻮﺟب ارتقاي ﺣرفﻪاي كاركنان و بﻪ تﺒع آن بهرهوري
.Treasure-Jones, et al ١
Prestridge.٢
Natural Learning.٣
long Life Learning .٤
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 پژوﻫﺸي.١ :  در اين راستا مﻮضﻮعات زير پيﺸنهاد ميگردد،ﻫر ﭼﻪ بهتر سازمانﻫا را در پي داﺷتﻪ باﺷد
.٢ .مﺸابﻪ در ساير سازمانﻫاي آمﻮزﺷي و يا در صنايع ديگر اﻧجام ﺷﻮد و ﻧتايج ﺣاضر مقايسﻪ ﺷﻮد
 ﻧظام اقتصادي و مالي در آمﻮزش و پرورش ﻧيز، آمﻮزش منابع اﻧساﻧي، متغيرﻫايي ماﻧند فناوري اطﻼعات
 پژوﻫﺸي با ﻫدف تﻌيين زيرساﺧتﻫاي مﻮردﻧياز براي اﺟراي الگﻮي پيﺸنهادي.٣ .مﻮرد بررسي قرارگيرﻧد
 مﻄالﻌﻪاي با ﻫدف پياده سازي و ارزﺷيابي الگﻮي پيﺸنهادي اﻧجام پذيرد و مﻮاﻧع پيش رو.٤ .اﻧجام گيرد
.مﻮرد تحليل قرارگيرد
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شناسايي و ارزيابي عوامل مؤثر فرهنگ يادگيري الكترونيكي در جهت پذيرش فناوري

اطﻼعات و استقرار SCRM
)مورد مﻄالﻌﻪ :شركت سيمان شرق(

١

ميثم كيواني
مهدي زيرك

*٢
٣

حسين مومني مهموئي
علي حسين زاده

٤

٥
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چكيده
پژوهش ﺣاﺿر باهدف ﺷناسايي و ارزيابي عوامل مﺆﺛر فرهنگ يادگيري الكترونيكي در جهت پذيرش فناوري اطﻼعات و
استقرار  SCRMدر ﺷركت سيمان ﺷرق انجامﺷده است .رويكرد پژوهش كيفي و به لحاظ هدف ،پژوهﺸي اكتﺸافي با روش
تحليل تﻢ است كه در آن با استفاده از مصاﺣبه نيمه ساختاريافته تعداد  2٥نفر از مديران ﺷركت سيمان ﺷرق و خبرگان و
ﺻاﺣﺐنظران در اين ﺣوزه به روش انتخاب نمونهگيري هدفمند انتخابﺷدهاند يافتههاي پژوهش ﺣاكي از هفت تﻢ اﺻلي يا
همان عوامل مﺆﺛر در فرهنگ يادگيري الكترونيكي در جهت پذيرش فناوري اطﻼعات و استقرار  SCRMاست .اين هفت تﻢ
عبارتاند از عوامل ساختاري ،عوامل رفتاري ،عوامل محيطي ،فرآيندها ،خروجي ،اﺛر و پيامد كه كدهاي ﺷناساييﺷده از اين
تﻢهاي اﺻلي در متن ﺣاﺻل از سپس نقش هر يك از زير مقولهها در ايجاد يك فرهنگ يادگيري الكترونيكي در جهت پذيرش
فناوري اطﻼعات و استقرار  SCRMبررسي ﺷد .در خصوص نتايج بهدستآمده ميتوان بيان داﺷت كه در بين عوامل اﺻلي
عامل فرآيندها بيﺸترين تأﺛير را بر روي نتايج داﺷته است و اين امر نﺸان ميدهد ﺷركت سيمان ﺷرق جهت فرهنگ يادگيري
الكترونيكي بايد به فرآيندهاي كاري خود توجه بيﺸتري داﺷته باﺷد.

واژگان كليدي :فرهنگ يادگيري الكترونيكي ،پذيرش فناوري اطﻼعات ،مديريت ارتباط با مﺸتري اجتماعي )(SCRM

 ١اين مقاله برگرفته از رساله دكتري نويسنده اول مي باﺷد.
 -2دانﺸجوي دكتري مديريت آموزﺷي ،دانﺸگاه آزاد اسﻼمي واﺣد تربت ﺣيدريه ،ايران.
 -3گروه علوم تربيتي،دانﺸگاه آزاد اسﻼمي واﺣد تربت ﺣيدريه،ايران .مسئول مكاتبات Mehdizirak45@gmail.com :
 ٤گروه مديريت،دانﺸگاه آزاد اسﻼمي واﺣد تربت ﺣيدريه.
 ٥گروه علوم تربيتي،دانﺸگاه آزاد اسﻼمي واﺣد تربت ﺣيدريه.
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روند تحوﻻت جهاني با محوريت توسعه پديده فناوري اطﻼعات در ﺣال گسترش است .هﻢزمان با
تغييرات سريع فنون و مهارتها و ظهور پديدههاي نوين در فناوري اطﻼعات و تأﺛير آنها بر ﺷيوهها و
روشهاي زيستن ،فرآيند آموزش نيز متحول و دگرگونﺷده است و با توجه به اينكه دنياي كسﺐوكار
رقابتي قدرتمند كنوني كه بهسرعت در ﺣال تغيير است ،ﺷرط پيﺸي گرفتن از سازمانهاي رقيﺐ ،برتري
در نيروي انساني و ﻻزمه آن ،توانايي سازمان در آموزش مداوم كاركنان خود است؛ اما واقعيت موجود
نﺸان از آن دارد كه روشهاي سنتي بيش از اين پاسخگوي جهان متغير و متحول امروز نيست ).(١
در دنياي متغير كنوني ،افزايش رايانههاي ﺷخصي و سرعت روزافزون ارتقاي نرخ سواد فناوري
اطﻼعات افراد ،ﺷرايط خوبي را براي ﺣركت سازمانها به سمت يك انقﻼب آموزﺷي از طريق دنياي
مجازي فراهﻢ آورده است ،بهطوريكه اكنون بهطور روزافزوني ،يادگيري الكترونيكي بهمنزله روش عمده
واﺻلي براي تربيت كاركنان در سازمانها پذيرفتهﺷده است .در اين راستا سازمانها بهتدريج اقدام به
بهرهگيري از ﺷيوهها و نظامهاي يادگيري و آموزش الكترونيكي كردهاند تا بتوانند همگام با توسعه فناوري،
كاركنان و كارمندان خود را ازنظر دانش و مهارت موردنياز كارﺷان ،بهروز و فعال نگهدارند ).(2
يادگيري الكترونيكي ﺷامل آموزش از طريق رسانههاي الكترونيكي ازجمله اينترنت ،اينترانت،
اكسترانت ،نوارهاي ﺻوتي تصويري ،پخش ماهوارهاي ،تلويزيون و سي دي است .كﻼرك و ماير ،يادگيري
الكترونيكي را روش ارائه مطالﺐ از طريق وسايل ديجيتالي همچون كامپيوتر و موبايل بهمنظور بهبود در
يادگيري تعريف كردهاند ).(3
يكي از عوامل مﺆﺛر بر يادگيري الكترونيكي در سازمانها توجه به فرهنگسازماني است.
فرهنگسازماني ﺷامل ارزشهاي ،هنجارها و نگرشهايي است كه در كاركنان نهادينهﺷده و رفتارهاي
كاركنان را ﺷكل ميدهد كه با ادغام دو مﺆلفه يادگيري الكترونيكي و فرهنگسازماني موﺿوع فرهنگ
يادگيري الكترونيكي مطرح ميگردد .فرهنگ يادگيري الكترونيكي به استفاده از فناوريهاي نوين
اطﻼعاتي و ارتباطاتي در سازمان اﺷاره دارد كه در قالﺐ مجموعهاي از ارزشها ،سيستﻢها و عادات سازماني
بود كه افراد و كل سازمان را ﺣمايت و تﺸويق ميكند تا ميزان دانش ،ﺷايستگي و عملكرد خود را
بهﺻورت مستمر بهبود بخﺸند ).(4
يكي از انواع سيستﻢهاي موردتوجه در سالهاي اخير در سازمانها توجه به استقرار مديريت ارتباط
با مﺸتريان اجتماعي است .گرينبرگ  SCRMرا يك فلسفه و استراتژي براي سازمانها ميداند كه توسط
فناوريهاي اطﻼعاتي و ارتباطاتي پﺸتيباني ﺷده و براي تعامل با مﺸتريان به وجود آمده است )(٥؛
بنابراين ميتوان بيان داﺷت كه  SCRMجهت پﺸتيباني از مﺸتريان خود به استفاده از فناوريها و
زيرساختهاي آن توجه داﺷته و هدف از استقرار آن افزايش تعامﻼت با مﺸتريان بهﺻورت آنﻼين و
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ﺷبانهروزي است كه جهت پيادهسازي آن نيز وجود برخي عوامل نظير فرهنگ يادگيري اهميت باﻻيي
دارد و در عصر اطﻼعات پيادهسازي اين سيستﻢ براي كليه سازمانها ﻻزم و ﺿروري است.
ﺷركت سيمان ﺷرق هﻢ يكي از ﺷركتهايي است كه در سالهاي اخير همواره تﻼش نموده است تا
از فناوريهاي اطﻼعاتي و ارتباطاتي مختلف جهت ارائه خدمات به مﺸتريانش بهرهمند گردد و با توجه
به ﭼﺸﻢانداز سازمان دستيابي به رﺷد و سودآوري پايدار اين سازمان در به استقرار سيستﻢ SCRM
اقدام نموده است ،در اين راستا با كمك فناوري اطﻼعات به خلق سيستﻢهاي كنترل ترافيك ﺣمل بار
سيمان ،باﺷگاه مﺸتريان و رانندگان ،اپليكيﺸن ارتباط با مﺸتري نموده است ،اما تاكنون به دليل عدم
يادگيري مناسﺐ بين كاركنان باعث ﺷده بازدهي سيستﻢ فوق اندك بوده و نتواند اهدافي را كه سازمان
از طريق آن دنبال نموده تا ﺣد قابل قبولي محقق نمايد كه مديران سازمان معتقدند عدم وجود فرهنگ
يادگيري فناوريهاي جديد باعث ﺷده تا كاركنان نيز تمايل ﭼنداني به يادگيري نﺸان نداده و اين امر
باعث ﺷده تا سازمان جهت كاهش ﭼالشهاي استقرار  SCRMبه دنبال الگويي باﺷند كه باعث افزايش
فرهنگ يادگيري الكترونيكي در سازمان باﺷد تا بدين طريق بر ﭼالشهاي فرهنگ يادگيري الكترونيكي
فائق آمده و از قابليتهاي سيستﻢ  SCRMنيز بهطور كامل بهرهبرداري نمايند كه در اين راستا هدف
پژوهش ﺣاﺿر ﺷناسايي و ارزيابي عوامل مﺆﺛر فرهنگ يادگيري الكترونيكي در جهت پذيرش فناوري
اطﻼعات و استقرار  SCRMاست.
ﺷركت سيمان ﺷرق نيز از اين قاعده مستﺜني نبوده و بايد يك الگوي يادگيري الكترونيكي مبتني بر
فرهنگ را جهت پيادهسازي  SCRMمدنظر قرار دهد ،در غير اين ﺻورت ميتوان انتظار داﺷت كه ﺷركت
نتواند از قابليتهاي فناوريهاي اطﻼعاتي و ارتباطاتي نوين جهت ارتباط با مﺸتريان خود استفاده نموده
و اين امر باعث ريزش مﺸتريانش و درنهايت كاهش سودآوري سازمان ميگردد .از سوي ديگر طي
بررسيهاي انجامﺷده در ادبيات نظري و تجربي توجه به فرهنگ يادگيري الكترونيكي بيﺸتر معطوف به
سازمانهاي آموزﺷي و خدماتي بوده است و ﭼندان به ﺷركتهاي توليدي توجه نگرديده كه اين امر
ﻻزمه انجام پژوهش در ﺷركت سيمان ﺷرق كه يك ﺷركت توليدي است دوﭼندان مينمايد تا از نتايج
بهدستآمده بتوان در راستاي تحقق اهداف مربوط به استفاده نمود.
 ١-١مباني نظري ﭘﮋوهش

فرهنگ يادگيري امروزه در كسﺐوكارهاي توليدي بـر كسـي پوﺷـيده نيست .فرهنگ يادگيري بر
سطوح مختلف سازماني اﺛرگذار است و ميتواند بـه موفقيـت بيﺸتر كسﺐوكارها كمك كند .هنجارها و
باورهـاي اعضـاي سـازمان نسـبت بـه مسائلي همچـون اﺣترام به مﺸتري يا نياز مﺸتري ،توجه به
تغييرات محيطي ،ارتباطات درونسازماني ،توانايي سازمان براي كسﺐ موفقيت و مواردي ازايندست،
همگي در فرهنـگ يـادگيري سـازماني موردبحث و تأمل است؛ اما در دهه اخير با ورود فناوريهاي نوين
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اطﻼعاتي و ارتباطاتي فرهنگ يادگيري سنتي به فرهنگ يادگيري الكترونيكي تغيير ماهيت داده و سازمان
نيز بايد به ارزشها هنجارهاي مناسﺐ با يادگيري الكترونيكي همسو بوده و خود را با ﺷرايط نوين سازگار
نمايند در غير اين ﺻورت ميتوان انتظار داﺷت كه سازمانها نتوانند در استقرار فناوريهاي نوين اطﻼعاتي
و ارتباطاتي موفق ظاهر گردند و درنهايت به دليل سنتي رفتار نمودن ممكن است از رقابت در عرﺻه
كسﺐوكار دور بمانند و ﺣتي منجر به نابودي آنها خواهد ﺷد.
در سالهاي اخير سازمانها نقش مﺸتري را در ﺣفظ بقاي خود بسيار بااهميت دانستهاند و سعي
نمودهاند كه روشهاي ارتباط با مﺸتريان را نيز با توجه به آخرين تغيير و تحوﻻت فناوريهاي ،تغيير
دهند .يكي از آخرين روشهايي كه اخيراً سازمانها جهت ارتباط با مﺸتريان بدان توجه داﺷتهاند SCRM
بوده است كه استقرار آن نيازمند يادگيري مناسﺐ كاركنان بوده كه در قالﺐ فرهنگسازماني تحقق
ميبايد و بدون توجه به فرهنگ يادگيري مناسﺐ در ﺣوزه فناوريهاي اطﻼعاتي و ارتباطاتي نميتوان
اميد ﭼنداني به استقرار موفقيتآميز  SCRMداﺷت.
فرهنگ يادگيري الكترونيكي

از فرهنگ تعاريف متعددي ارائهﺷده است كه بيش از  ١6٠تعريف است كه بعضي از اين تعاريف
مفهوم عام و برخي ديگر مفهوم خاﺻي از اين واژه را به دست ميدهند .يكي از اولين تعاريف نسبت ًا جامع
از فرهنگ توسط تايلور ارائهﺷده است .اين مردمﺷناسي انگليسي اعتقاد داﺷت كه فرهنگ عبارت است
از مجموعه پيچيدهاي از علوم ،دانشها ،هنرها ،افكار ،اعتقادات ،قوانين و مقررات ،آدابورسوم ،سنتها و
بهطور خﻼﺻه كليه آموختهها و عاداتي كه يك انسان بهعنوان عضو جامعه اخذ ميكند ) .(6فرهنگ به
معني ساخت معنا است بهطوريكه افراد اين معنا را از طريق تجربه ،تفسير ،تفكر و تصوراتﺸان ميسازند.
مطالعه يادگيري از ﭼﺸﻢانداز فرهنگي ،تأكيد بر تجارت و ادراكات اعضاي جامعه و فرآيندهاي تعاملي
ايجادكننده و نگهدارنده اين تجارب و ادراكات است .انسان ﺷناسان و قومنگاران ،عﻼوه بر تلقي فرهنگ
بهعنوان عنصر مستقل مﺆﺛر بر يادگيري ،آن را در معنايي تفسيري و محلي ﺷده به معناي فرآيندي كه
ﺷركتكنندگان را قادر ميسازد تا در فعاليتهاي جمعي مختلف ﺣضور يابند ،به كار ميبرند ) .(٧ﺷايد
ﻻزم باﺷد تعاريف گوناگوني را كه از فرهنگ ارائه گرديده است عنوان كرد تا مفهوم دقيقتري از اين
پديده ذهني و ناملموس به دست آيد.
يادگيري الكترونيكي زيرمجموعهاي از آموزشهاي از راه دور است كه از اواسـط دهـة  ١٩٨٠رايج
ﺷد و با گسترش استفاده از اينترنت با سرعت زيـادي رﺷـد كـرده و توسعهيافته است .آموزش از راه دور
روﺷي براي آموزش است كـه ﺷـامل پنج عنصر اﺻلي است كه عبارتاند از :جـدا بـودن يـاد دهنـده و
يادگيرنـده ،تأﺛير يـك سازمان آموزﺷي ،استفاده از رسانه فني براي برقراري ارتباط و امكان دستيابي به
اهـداف آموزﺷي و اجتماعي ) .(٨يادگيري الكترونيكـي ،جديـدترين ﺷـيوه از سـير تكاملي آموزش از راه
دور ).(٩
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يادگيري الكترونيكي يك ابداع آموزﺷي است كه ميتواند از طريق لوح فﺸرده ﺷبكه محلي يا اينترنت
ارائه ﺷود و ﺷامل آموزش مبتني بر وب باﺷد ) .(١٠از مهﻢترين مزاياي استفاده از يادگيري الكترونيكي
از بين بردن فضاي ميان آموزش و كار است .در ﺣقيقت يادگيري الكترونيكي در هر زمان و يا مكان كه
نياز باﺷد ،قابلدسترسي خواهد بود و به كمك ﺣرفه ما ميآيد؛ اما همانطور كه ميدانيﻢ هميﺸه در مقابل
اجراي يادگيري الكترونيكي مقاومتهايي وجود خواهد داﺷت .درﺻورتيكه بخواهيﻢ با استفاده از يادگيري
الكترونيكي كارايي سازمان را بهبود دهيﻢ ،اﺣتياج به يك فرهنگسازماني قوي در اين زمينه خواهد بود،
بهطوريكه تمامي افراد سازمان ﺿرورت و لزوم استفاده از آن را بهخوبي و با تمام وجود درك كنند ).(١١
بسياري از سازمانهاي بزرگ امروزي بارها سعي در اجرا و پيادهسازي يادگيري الكترونيكي در سازمان
خود مينمايند و هنگاميكه اجراي آن را در سازمان خود موفق ارزيابي نميكنند ،مجدداً به مطالعه و
بررسي روش و فرآيندهاي استفادهﺷده در پيادهسازي آن كرده و بعض ًا هزينههاي هنگفتي را ﺻرف طراﺣي
مجدد كليه فرآيندها ميكنند .درﺻورتيكه اﺷكال اساسي كار را نديده و اين موﺿوع مهﻢ ،ﭼيزي جز نگاه
اساسي به فرهنگسازماني نيست .پيادهسازي يادگيري الكترونيكي تنها در ﺻورتي موفق خواهد بود كه
افراد درون سازمان ،آموزش و يادگيري را بهعنوان يكي از وظايف اساسي خود و فرﺻتي استﺜنايي براي
ارتقاء مهارتها و تواناييهاي خود بدانند؛ اما جا انداختن اين فرهنگ در سازمانها كار آساني نبوده و
اﺣتياج به كار كارﺷناسي خواهد داﺷت ).(١2
بنابراين ،هر فناوري بهتر است با توجه به مختصات فرهنگي گروههاي مخاطﺐ مدنظر قرار گيرد؛
ﭼراكه هدف تكنولوژي برآورده كردن خواستهها و نيازهاي مادي و غيرمادي گروههاي هدف است .آموزش
الكترونيكي نيز بايستي با توجه به نيازها و خواستههاي مادي و غيرمادي گروههاي مخاطﺐ موردتوجه
قرار بگيرد ) .(١3يكي از نيازها و خواستههاي غيرمادي هر گروهي ،فرهنگ آن گروه و يا جامعه است؛ از
اين لحاظ در آموزشهاي الكترونيكي بهتر است به ابعاد فرهنگ توجه جدي ﺷود .درواقع ميتوان گفت
كه آموزش الكترونيكي و فرهنگ هر دو جز سيستﻢهاي باز اجتماعي هستند و هرگونه تغييري در سيستﻢ
اجتماعي بايستي با توجه به اجزاي ديگر سيستﻢ ﺻورت پذيرد.
ﭘذيرش فناوري اطﻼعات

همانطور كه بهوسيله انجمن فناوري اطﻼعات آمريكا تعريفﺷده است» ،به مطالعه ،طراﺣي ،توسعه،
پيادهسازي ،پﺸتيباني يا مديريت سيستﻢهاي اطﻼعاتي مبتني بر رايانه ،خصوﺻاً برنامههاي نرمافزاري و
سختافزار رايانه ميپردازد« .بهطور كوتاه ،فناوري اطﻼعات با مسائلي مانند استفاده از رايانههاي
الكترونيكي و نرمافزار سروكار دارد تا تبديل ،ذخيره ،ﺣفاظت ،پردازش ،انتقال و بازيابي اطﻼعات به ﺷكلي
مطمئن و امن انجام پذيرد ).(١4
توان تداوم سازمان در محيط متغير و رقابتي امروزي مستلزم بهكارگيري فناوري اطﻼعات در سازمان
است .نقش فناوري اطﻼعات در سازمانهاي جديد بهاندازهاي پررنگ است كه بسياري از نظريهپردازان
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سازمان ،مديران و تصميﻢ گيران سازمانها را به اتخاذ استراتژي مرتبط با اين فناوريها در
جهتگيريهاي آتي سازمانها توﺻيه ميكنند ).(٩
فناوري اطﻼعات بهعنوان يك پيونددهنده ،تمامي علوم روز را به كار ميگيرد تا بتواند اطﻼعات
موردنياز متخصصان ،ﺻنايع ،سازمانها و باﻻخره همه مردم در قسمتهاي مختلف جامعه را در كمترين
زمان و بهترين وجه ممكن تأمين كند .بهطوريكه امروزه فناوري اطﻼعات مرزهاي كﺸورهاي جهان را
درمينوردد و ملتها را در يك جامعه جهاني گرد هﻢ ميآورد .ﺷايد بتوان گفت بهكارگيري ﺻحيح
فناوري اطﻼعات نهتنها آينده زندگي بﺸر را بهبود خواهد بخﺸيد ،بلكه سعي دارد تا خرابيهاي به بار
آمده ناﺷي از فناوريهاي گذﺷته را نيز اﺻﻼح كند ).(١٥
باوجود توسعه ﭼﺸمگير فناوريهاي جديد ،برخي سازمانها نياز به پذيرش ﭼنين فناوريهايي را
بهطور كامل بهدستآمده به فراموﺷي سپردهاند و يا اينكه نسبت به تصميﻢگيري درباره فرآيندهاي
پذيرﺷي مربوط و اقدام به پيادهسازي آن با سرعت بسيار پاييني ﺣركت ميكنند .برخي از مديران تمايل
دارند تا بهترين فناوريهاي موجود در دنياي تجارت را بهكارگيرند ،درعينﺣال به نظر ميرسد كه بسياري
از آنها گرايش به ﭼﺸﻢپوﺷي از اﺛرات انساني و سازماني اين فناوريها دارند .جامعيت اين فناوريهاي
جديد و تواناييهاي بالقوه آن را ميتوان درواقع بهعنوان منبع بالقوهاي از ﺿعف در نظر گرفت .دليل اين
امر ناتواني مديران نسبت به استفاده از اين فناوريها برابر رقباي خود يا ناتوانيﺷان در بهرهبرداري از
فرﺻتهاي ناﺷي از اين فناوريها است .جهت ﺣل مسئله بايستي قابليتهاي اين فناوريها ،كفايتﺸان
براي كسﺐوكار ،امكان بهرهبرداري از مزاياي آن و تﻼش در جهت كسﺐ ذهنيتي نو از مديريت را درك
كرد .درعينﺣال ،درك نحوه ارتباط دقيق فناوريهاي جديد با سيستﻢهاي اطﻼعاتي و نيز ﭼگونگي
تضمين تداوم كسﺐوكار با توجه به امنيت ﭼنين فناوريهايي ،بسيار ارزﺷمند است ).(١6
مديريت ارتباط با مشتري اجتماعي
مديريت ارتباط با مﺸتريان عبارت است از مجموعه گامهايي كه بهمنظور ايجاد ،توسعه ،نگهداري و
بهينهسازي روابط طوﻻنيمدت و ارزﺷمند بين مﺸتريان و سازمان برداﺷته ميﺷود .اﺻطﻼح مديريت
ارتباط با مﺸتريان با مفهوم امروزي آن از دهه  ١٩٩٠پديد آمد و در قالﺐ يك راهبرد كسﺐوكار بهمنظور
انتخاب و مديريت ارزﺷمندترين ارتباطات با مﺸتريان تدوين ﺷد .مديريت ارتباط با مﺸتري به سازمان
كمك ميكند به ﺷيوهاي سازمانيافته ،ارتباط با مﺸتريانش را مديريت كند ).(١٧
مديريت ارتباط با مﺸتري اجتماعي اولين استراتژي است كه اغلﺐ با ابزارها و تكنولوژيهاي مختلف
پﺸتيباني ميﺷوند .اين استراتژي بر اساس تعامﻼت با مﺸتري بوده و معامﻼت را بهعنوان يك محصول
جانبي در نظر ميگيرد .مديريت ارتباط با مﺸتري اجتماعي درباره )مديريت ارتباط با مﺸتري ﭼيست؟(
است اما بهﺻورت تكامليافته و به معناي يك فرآيند و سيستﻢ پﺸتيبان براي دادهها و مديريت ارتباطات
با مﺸتري به يك ﺷيوه مﺆﺛر و فرآيند محور است .در ﺣقيقت مديريت ارتباط با مﺸتري اجتماعي
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فرﺻتهايي را براي ﺷركتها فراهﻢ ميكند كه عﻼوه بر بازاريابي ،فروش و خدمات پﺸتيباني ،موجبات
رﺿايت مﺸتريان و فرآيند بـازخورد مسـتمر در مـورد كاﻻهـا و خدمات ﺷركت را فراهﻢ ميآورد ).(١٨
 ١-٢ﭘيشينه ﭘﮋوهش
قنبري و كريمي ) (١3٩6در مقاله يا با عنوان بررسي تأﺛير آموزش  ICTبر پذيرش اﺛربخش فناوري
اطﻼعات بيان داﺷتند كه نتايج نﺸان داد بين كاركنان آموزش گذرانده و آموزش نگذرانده در  ٥متغير
مد پذيرش فناوري تفاوت معنـادار وجـود دارد .بر اساس تحليل دادهها ،همه روابط بين متغيرهاي مد
ساختاري گروه آموزشديده با توجه به تأﺛير آموزش ،مﺜبت و معنادار به دست آمدند و با توجه به
ﺷاخﺺهاي برازش ،مد ساختاري پـذيرش فنـاوري گروه آموزشديده داراي برازش مناسﺐ است و بر
همين اساس قابليت بهكارگيري در جامعـه مـوردنظر را دارد ).(١٩
ﺣيدريه و مصطفي پور ) (١3٩٥در مقالهاي با عنوان يك مدل مفهومي براي پذيرش سيستﻢ مديريت
ارتباط با مﺸتري  SCRMدر ﺷبكههاي اجتماعي بيان داﺷتند كه در اين پژوهش با بررسي ﭼند مدل
مفهومي محققان ،درزمينه ٔ◌ پذيرش تكنولوژي و با توجه به نظريهها و تئوريهاي منتﺸرﺷده در اين
زمينه به ارائه مدلي بوميسازي ﺷده در پذيرش تكنولوژي  SCRMدر بانكهاي ايران پرداختهﺷده است.
در اين راستا با مطالعات ميداني و كتابخانهاي و با استفاده از پرسﺸنامه ،عوامل تأﺛيرگذار در پذيرش اين
تكنولوژي در  3٠بانك ايران بررسي ﺷد .نتايج تحقق منجر به ارائه يك مدل مناسﺐ براي پذيرش
تكنولوژي  SCRMدر ﺻنعت بانكداري ايران ﺷد ).(2٠
كيان و عطاران ) (١3٨٩در مقالهاي با عنوان واكاوي فرهنگ يادگيري الكترونيكي در دانﺸگاههاي
ايران يك پژوهش نظريه مبنايي بيان داﺷتند كه اين پژوهش درﺻدد فهﻢ فرهنگ يادگيري ،بهعنوان
بازنمايي از برنامه درسي تجربهﺷده ،در فضاي يادگيري الكترونيكي دانﺸگاه ايران است ).(٧
سوﻻنگري (2٠١٨) ١در مقالهاي با عنوان عوامل مﺆﺛر بر استقرار فناوريهاي اطﻼعاتي جهت يادگيري
الكترونيكي بيان داﺷت كه توجه به فرهنگسازماني ،زيرساختهاي اطﻼعاتي ،منابع مالي ،بهكارگيري
مناسﺐ فناوري نقش مهمي در استقرار موفقيتآميز دارد ).(2
گو 2و همكاران ) (2٠١٧در مقالهاي با عنوان تأﺛير عوامل خارجي سازمان بر پذيرش فناوري مديريت
ارتباط با مﺸتريان اجتماعي بيان داﺷتد كه توجه به نوع فناوري ،زيرساختهاي نرمافزاري و سختافزاري
و ﺣمايت از ﺷبكههاي اينترنتي نقش مهمي در استقرار  SCRMخواهد داﺷت ).(2١
طي بررسيهاي بهعملآمده در ادبيات نظري و تجربي پژوهشهاي داخلي و خارجي مﺸخﺺ ﺷد كه
بيﺸتر تحقيقات بر روي عوامل مﺆﺛر بر پذيرش فناوريهاي اطﻼعات متمركزﺷدهاند وازديد فرهنگ
. Solangery١
. Gu٢
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يادگيري توجه ﭼنداني بدان ننمودهاند و از سوي ديگر در ﺷركت سيمان ﺷرق نيز موﺿوع پژوهش ﺣاﺿر
موردتوجه نبوده است و با توجه به نياز مبرم اين ﺷركت به يك الگوي مناسﺐ فرهنگ يادگيري
الكترونيكي ،در پژوهش ﺣاﺿر بدان پرداخته خواهد ﺷد كه نتايج ميتواند بديع و نو باﺷند كه در مدل
اوليه پژوهش  ٥عامل اﺻلي فردي ،محيطي ،سازماني ،مديريتي و تكنولوژيكي بهعنوان ابعاد اﺻلي مدل
ﺷناسايي ﺷدند كه به ﺷرح جدول ﺷماره  ١هستند.
Table 1: components and initial dimensions from previous research
Dimensions
Components
References
Personal
Personal perspective
][22
factors
Perception of system
][3
Quality of workforce
][17
Mental norms
][3
Environmental
Preparedness
][17
factors
Integration of learning
][23
Soft and hard
][24
infrastructure
Correct use of
][17
technology
Management
Supports for online
][24
factors
networks
Wise management
][17
Delegation of
][17
responsibilities
Efficient management
][17
Organizational
Learning culture
][25
factors
Non-resistance to
][22
change
Organizational
][22
innovation
Financial resources
][22
Technological
Ease of use
][26
factors
Benefits of use
][26
Perceived risk
][26
Communication
][26
infrastructure

 -٢روش ﭘﮋوهش

اين پژوهش به لحاظ هدف ،پژوهﺸي اكتﺸافي است و از منظر روش گردآوري و تحليل دادهها نيز
پژوهش كيفي با استفاده از مصاﺣبه نيمه ساختاريافته كه سﺆاﻻت باز مصاﺣبه از قبل مﺸخﺺ ﺷد بود و
از تمام پاسخدهندگان ،پرسشهاي مﺸابه پرسيده ﺷده كه براي ﺷناسايي و ارزيابي عوامل مﺆﺛر فرهنگ
يادگيري الكترونيكي در جهت پذيرش فناوري اطﻼعات و استقرار  SCRMاستفاده ميگردد.
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همانطور كه گفته ﺷد جهت به دست آوردن ابعاد مدل اوليه از رويكرد تحليل محتوا استفاده ﺷد كه
طي مصاﺣبههاي انجامﺷده با  2٥نفر از مديران ﺷركت سيمان ﺷرق و خبرگان كه به روش نمونهگيري
هدفمند ١كه با انتخاب آگاهانه ﺷركتكنندههاي خاص بر اساس معيارهاي از قبل مﺸخﺺﺷده مربوط
به سﺆال ويژه پژوهش ﺻورت گرفته است و مﺸخصات توﺻيف ويژگيهاي جمعيت ﺷناختي
مصاﺣبهﺷوندگان در جدول ﺷماره  2آمده است و همچنين در  ٧مقوله عوامل ساختاري ،عوامل رفتاري،
عوامل محيطي ،فرآيندها ،خروجي ،اﺛر و پيامد ،زير مقولههاي هر يك ﺷناسايي ﺷدند.
Table 2: Demographic characteristics of participants
Frequency
)(%
0.08
0.92
0.12

Number

Characteristic

2
23
3

0.40

10

0.28

7

0.20
0.04
0.40
0.48
0.08
0.12
0.56
0.24
0.08

5
1
19
12
2
3
14
6
2

Female
Male
Associate
Degree
Bachelor’s
Degree
Master’s
Degree
PhD
30-20
40-30
50-40
Over 50 years
10-1
20-11
30-20
Over 30 years

Demographic
variables
Gender
Education

Age

Professional
experience
)(years

فرا گرد تحليل تِﻢ زماني ﺷروع ميﺷود كه تحليلگر الگوهاي معني و موﺿوعاتي كه جذابيت بالقوه
دارند را موردنظر قرار ميدهد .اين تحليل ﺷامل يك رفتوبرگﺸت مستمر بين مجموعه دادهها و خﻼﺻه-
هاي كدگذاري ﺷده و تحليل دادههايي است كه به وجود ميآيند .نگارش تحليل از همان مرﺣله اول
ﺷروع ميﺷود .بهطوركلي هيچ راه منحصربهفردي براي ﺷروع مطالعه در مورد تحليل تِﻢ وجود ندارد
).(2٧

.Purposive Sampling٣
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تحليل تﻢ روﺷي براي تعيين ،تحليل بيان الگوهاي )تﻢهاي( موجود درون دادهها است .اين روش
دادهها را سازماندهي و در قالﺐ جزييات توﺻيف ميكند؛ اما ميتواند از اين فراتر رفته و جنبههاي
مختلف موﺿوع پژوهش را نيز تفسير كند .از مهﻢترين دﻻيل انتخاب ما براي استفاده از روش تحليل تﻢ،
انعطاف كاربري و سهولت بهكارگيري آن در گردآوري و تحليل دادهها است .در گام نخست ايدههاي
همچون ارائه يك مدل فرهنگ يادگيري الكترونيكي در جهت پذيرش فناوري اطﻼعات و استقرار مديريت
ارتباط با مﺸتري اجتماعي است.
تجزيهوتحليل مضمون )تحليل تﻢ( نوعي روش كيفي براي تعيين ،تحليل و بيان الگوهاي )تﻢهاي(
موجود درون دادهها است .بنا بر روش تحليل تﻢ ،نخست مرﺣله كدگذاري باز انجام خواهد گرفت و پس
از استخراج كدها ،همچنين مطالعه ادبيات و مباني نظري ،به ساخت گويههاي مربوطه اقدام ميﺷود.
بهبيانديگر ،روش تجزيهوتحليل در اين فاز ،قياسي )غير آماري( است .با توجه به هدف پژوهش كه
همانا استخراج ابعاد و مﺆلفههاي تأﺛيرگذار و تأﺛيرپذير مدل فرهنگ يادگيري الكترونيكي در جهت پذيرش
فناوري اطﻼعات و استقرار  SCRMاست و به دليل اينكه بخﺸي از جمعآوري دادهها از طريق
مصاﺣبههاي نيمه ساختاريافته مﺸاركتي ﺻورت گرفت ،لذا در تجزيهوتحليل كيفي از روش تجزيهوتحليل
مضمون )تحليل تﻢ( استفاده ﺷد .اين روش دادهها را سازماندهي كرده و در قالﺐ جزييات توﺻيف
ميكند اما ميتواند از اين فراتر رود و جنبههاي مختلف موﺿوع پژوهش را تفسير كند .فرآيند تحليل تﻢ
ﺷامل كدگذاري ،١ﺷناسايي تﻢها 2يا الگوي معاني ،طبقهبندي دادهها بر اساس تﻢها و درنهايت تفسير
ساختارهاي تماتيك 3منتج ﺷده بر اساس ﺷباهتها ،روابط ،الگوهاي فراگير ،4سازههاي نظري و اﺻول
تﺸريحي است ).(2٨
پاياي پژوهش به سازگاري يافتههاي پژوهش اطﻼق ميگردد .در پژوهش ﺣاﺿر از پايايي باز آزمون
براي محاسبه پايايي مصاﺣبهها استفادهﺷده است .روايي پژوهش براي افزايش قابليت اعتماد يافتههاي
پژوهش ،پروتكل مصاﺣبه ﺷامل ﺷيوه ﺷروع مصاﺣبه ،ورود به بحث و سير پرسشهاي تدوين و در طول
مصاﺣبهها راهنماي پژوهﺸگر در مصاﺣبه بود تا پراكندهگويي و نوسان زياد در مصاﺣبه اتفاق نيفتد .از
سوي ديگر ،با مﺸخﺺ نمودن محورهاي اﺻلي مصاﺣبه و آزاد بودن پژوهﺸگر براي طرح پرسشهاي خود
در هر محور ،روايي پژوهش نيز ﺣفظﺷده است .مستقل بودن پژوهﺸگر نسبت به موﺿوع پژوهش و ﺣذف
و تعصﺐ و پيشفرضهاي غير ﻻزم ،مهﻢترين عنصر پايايي در پژوهشهاي كيفي است ) .(2٩در اين

.Coding٤
.Themes٥
.Thematic structure٦
. Overarching patterns٧
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پژوهش براي تحليل تﻢ ،اساس روشﺷناسي براون و كﻼرك مورداستفاده قرارگرفته است ﺿمن اينكه در
اين مطالعه تحليل و طبقهبندي دادهها با كمك نرمافزار  Nvivoنسخه  ١2انجامﺷده است.
 -٣يافتههاي ﭘﮋوهش
با توجه به روش تحقيق موردنظر در اين پژوهش ،تجزيهوتحليل كيفي دادهها با استفاده از مصاﺣبه نيمه
ساختاريافته بهمنظور ﺷناسايي مهﻢترين معيارهاي ﺷناسايي و ارزيابي عوامل مﺆﺛر فرهنگ يادگيري
الكترونيكي در جهت پذيرش فناوري اطﻼعات و استقرار  SCRMپرداخته ﺷد.
 ١-٣مرحله اول آمادهسازي و آشنايي با دادهها
در اين روش بعد از برگزاري مصاﺣبهها ،در مرﺣله اول دادهها بهدقت موردبررسي قرارگرفته ﺷد .براي
اينكه محقق با عمق و گستره محتوايي دادهها آﺷنا ﺷود ﻻزم است كه خود را در آنها تااندازهاي غوطهور
سازد .غوطهور ﺷدن در دادهها معموﻻً ﺷامل »بازخواني مكرر دادهها« و خواندن دادهها بهﺻورت فعال
)جستجوي معاني و الگوها( است.
 ٢-٣مرحله دوم ايجاد كدهاي اوليه
مرﺣله دوم زماني ﺷروع ميﺷود كه محقق دادهها را خوانده و با آنها آﺷنايي پيداكرده است .اين
مرﺣله ﺷامل ايجاد كدهاي اوليه از دادهها است .كدها يك ويژگي دادهها را معرفي مينمايند كه به نظر
تحليلگر جالﺐ ميرسد .دادههاي كدگذاري ﺷده از واﺣدهاي تحليل )تِﻢها( متفاوت هستند ).(2٧
در اين مرﺣله اقدام به كدگذاري جنبههاي جالﺐتوجه دادهها به روﺷي نظاممند در كليه مجموعه
دادهها ،مرتﺐ كردن و مرتﺐ نمودن دادههاي مرتبط با هر كد ميگردد .در متن ﺣاﺻل از  2٥مصاﺣبه،
تعداد  ١46كدگذاري به ﺷرح جدول ﺷماره  3ﺻورت گرفت .فرآيند ﺷناسايي كدها رفتوبرگﺸتي بود
بدين معني كه ابتدا با بررسي ادبيات موﺿوع ،مفاهيﻢ اوليه و كلي پيرامون فرهنگ يادگيري الكترونيكي
استخراج ﺷد .سپس با انجام مصاﺣبهها و مطرحﺷدن مفاهيﻢ جديد و جزئيتر ،مجدد ًا به ادبيات مراجعه
ﺷد تا معادل بحثهاي مطرحﺷده در مصاﺣبهها ،در ادبيات نيز جستجو ﺷود.
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Table 3: Results of theme analysis
Expert’s
ID
number
A1

Sub-category
Organizational structure
Delegation of authority
Efficient division of responsibilities
Monitoring and control

Expert’s
ID
number
A14

Sub-category
Self-control
Ethical behavior
Reduced top-down structure
Proportionality of responsibility and
authority
Informal communication
Motivation
Effective management

A2

Multiplicity of work components
Organizational communication
Democratic structure
Informal structure

A15

Value-centrism of organization
Management information system
Personal responsibility
Value generation for customers
innovation

A3

Proper career path
Organization structure
Experience
Education
Learning
Personal talent
Professional ethics

A16

Administrative health
Increased revenue for shareholders
Structural resilience
Increased freedom to act
United leadership

A4

Proper career path
Organization structure
Experience
Education
Learning
Personal talent
Professional ethics

A17

Modifying work processes and
workflow
Systems thinking
Teambuilding
Empowerment
Implementation of technology

A5

Proper career path
Organization structure
Experience
Education
Learning
Personal talent
Professional ethics

A18

Cohesion and structural flexibility
Quick response
Comprehensive communication
Self-evaluation
Functional teams
Customer-orientation
Evolutionary spirit

A6

Proper career path
Organization structure
Experience
Education
Learning

A19

Respect for clients
Performance evaluation
Openness to change
Transparency
Educational need evaluation
Focus on operations

A7

Proper career path
Unified leadership
Being customer-oriented
Experience

A20

Performance evaluation
Preparedness for change
Creativity
Access to information
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Education
Learning
Personal talent
Professional ethics

Appropriate provision of resources
Research and development
Attention to motivation
Organizational knowledge

A8

Proper career path
Delegation of authority
Experience
Education
Learning

A21

Personal suggestions and criticism
Human relations
Creativity
Shared outlook
Acceptance of customer governance
Rules and regulation

A9

Small horizontal level
Deserving members and synergy
Discovery of talent
Existence of customer management
system
Cooperative leadership

A22

Demands of stakeholders
Economic management
Government policies
Competitiveness
Alignment with globalization
Social responsibility
Attention to customers’ demands

A10

Proper career path
Organization structure
Experience
Education
Learning
Professional ethics

A23

Ethical behavior
Reduced top-down structure
Proportionality of responsibility and
authority
Informal communication
motivation

A11

Personal suggestions and criticism
Human relations
Shared outlook
Acceptance of governance by customers
Rules and regulations
Stakeholders’ demands
Economic management

A24

Acceptance of customer governance
Rules and regulations
Demands of stakeholders
Economic management

A12

Government policies
Competitiveness
Management of environmental change
Alignment with globalization
Social responsibility
Attention to customers’ demands

A25

Proper career path
Experience
Education
Learning
Personal talent

A13

Creativity
Teambuilding
Transparency
Focus on operations
Performance evaluation
Organizational knowledge
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 ٣-٣مرحله سوم جستجوي تمها

اين مرﺣله ﺷامل دستهبندي كدهاي مختلف در قالﺐ تِﻢهاي بالقوه و مرتﺐ كردن همه خﻼﺻه
دادههاي كدگذاري ﺷده در قالﺐ تِﻢهاي مﺸخﺺﺷده است .درواقع محقق ،تحليل كدهاي خود را ﺷروع
كرده و در نظر ميگيرد كه ﭼگونه كدهاي مختلف ميتوانند براي ايجاد يك تِﻢ كلي تركيﺐ ﺷوند ).(2٧
در اين مرﺣله برخي از كدها تﻢهاي اﺻلي را تﺸكيل ميدهند ،درﺣاليكه برخي از تﻢهاي فرعي را ﺷكل
دادهاند و مابقي نيز در ﺻورت وجود ﺣذفﺷدهاند .در متن مصاﺣبهها برخي از كدهاي ﺷناساييﺷده
داراي ﭼندين فراواني بودند .بهعبارتديگر از مجموع  ١64كدگذاري انجامﺷده تعداد  ٧٥كد منحصربهفرد
بودند.
 ٤-٣مرحله چهارم خلق معاني و مفاهيم بازبيني تمها

مرﺣله ﭼهارم زماني ﺷروع ميﺷود كه محقق مجموعهاي از تِﻢها را ايجاد كرده و آنها را مورد بازبيني
قرار ميدهد .اين مرﺣله ﺷامل دو مرﺣله بازبيني و تصفيه تِﻢها است .مرﺣله اول ﺷامل بازبيني در سطح
خﻼﺻههاي كدگذاري ﺷده است .در مرﺣله دوم اعتبار تِﻢها در رابطه با مجموعه دادهها در نظر گرفته
ميﺷود هستند ).(2٧
اگر نقﺸه تِﻢ بهخوبي كار كند ،آنگاه ميتوان به مرﺣله بعدي رفت؛ اما ﭼنانچه نقﺸه بهخوبي با مجموعه
دادهها همخواني نداﺷته باﺷد ،محقق بايد برگردد و كدگذاري خود را تا زماني كه يك نقﺸه تِﻢ رﺿايت-
بخش ايجاد ﺷود ادامه دهد .محقق در انتهاي اين مرﺣله بايستي آگاهي كافي از اينكه تِﻢهاي مختلف
كداميك هستند ،ﭼگونگي تناسﺐ آنها با يكديگر و كل داستاني كه آنها درباره دادهها ميگويند در
اختيار داﺷته باﺷد ) .(2٧با مﺸخﺺ ﺷدن تﻢهاي مربوط به سﺆال پژوهش كدهاي اوليه به دست ميآيد
و در اين مراﺣل تﻢهاي اﺻلي از فرعي جدا ﺷدند.
 ٥-٣مرحله ﭘنجم تعريف و نامگذاري تمها

مرﺣله پنجﻢ زماني ﺷروع ميﺷود كه يك نقﺸه رﺿايتبخش از تِﻢها وجود داﺷته باﺷد .محقق در
اين مرﺣله ،تِﻢهايي را كه براي تحليل ارائه كرده ،تعريف كرده و مورد بازبيني مجدد قرار ميدهد ،سپس
دادهها داخل آنها را تحليل ميكند .بهوسيله تعريف و بازبيني كردن ،ماهيت آن ﭼيزي كه يك تِﻢ در
مورد آن بحث ميكند مﺸخﺺﺷده و تعيين ميگردد كه هر تِﻢ كدام جنبه از دادهها را در خود دارد
) .(2٧در اين مرﺣله كدهاي ﺷناساييﺷده بر اساس ميزان تﺸابه مفهومي ،دستهبندي و تركيﺐﺷده و
 ٧٥مفهوم استخراج ﺷد كه در نرمافزار بهعنوان نود ١مﺸخﺺﺷدهاند .طبقهبندي يافتههاي تحليل تﻢ به
Nodes١
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 مقولههاي اﺻلي )تﻢ اﺻلي( و يا عبارات موردنظر كه ﺣاوي مضامين. ﺻورت گرفت4 ﺷرح جدول ﺷماره
اﺻلي در خصوص مدل بوده است ﺷناسايي ﺷدند و سپس با توجه به مقولههاي مطرحﺷده براي هركدام
زير مقولههاي مربوطه از مضامين استخراجﺷده و در طبقههاي مناسﺐ خود قرار گرفتند و همچنين تعداد
.فراواني با تكرار در اين جدول ﺷماره مﺸخﺺ گرديد
Table 4: classification of themes
Main
categories
(primary
themes)
Structural
factors

Behavioral
factors

Sub-categories
(secondary
themes)

References

Files

Organizational
structure
Delegation of
authority
Efficient
division of
responsibility
Monitoring and
control
Multiplicity of
work
components
Management
style
Organizational
communication
Democratic
structure
Informal
organization
Proper career
path

2

A1, A3

3

A1, A4, A8

1

A1

1

A1

1

A2

1

A2

1

A2

1

A2

1

A2

8

Experience

8

Education

8

Learning

8

Personal talent

6

Professional
ethics
Personal
suggestions and
criticism
Human relations
Shared outlook

4
2

A3, A4, A5,
A6, A7, A8,
A10, A25
A3, A4, A5,
A6, A7, A8,
A10, A25
A3, A4, A5,
A6, A7, A8,
A10, A25
A3, A4, A5,
A6, A7, A8,
A10,A25
A3, A4, A5,
A7, A10,A25
A3, A4, A7,
A10
A11, A21

2
2

A11, A21
A11, A21
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Environmental
factors

Processes

Acceptance of
customer
governance
Rules and
regulations
Demands of
stakeholders
Economic
management
Government
policy
Competitiveness
Management of
environmental
changes
Alignment with
globalization
Social
responsibility
Attention to
customers’
demands
Modification of
work processes
and workflow
Systems thinking
Teambuilding
Empowerment
Implementation
of technology
Performance
evaluation
Access to
information
Appropriate
provision of
resources
Research and
development
Process
orientation
Attention to
motivation
Organizational
knowledge
creativity
Respect for
clients
Preparedness for
change
transparency
Educational need
evaluation
Focus on
operation

١4١
3

A11, A21, A24

3

A11, A21, A24

3

A11, A22, A24

3

A11, A22, A24

2

A12, A22

2
2

A12, A22
A12, A22

2

A12, A22

2

A12, A22

2

A12, A22

1

A17

1

A17

2
1
1

A13, A17
A17
A17

3

A13, A19, A20

1

A20

1

A20

1

A20

1

A20

1

A20

2

A13, A20

3
1

A13, A20, A21
A19

1

A19

2
1

A13, A19
A19

2

A13, A19
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Output

Consequence

Effect

Structural
cohesion and
flexibility
Quick response

1

A18

1

A18

Comprehensive
communication
Self-evaluation

1

A18

1

A18

1
2

A18
A7, A18

1

A18

1

A15

2

A5, A15

1

A15

1

A15

1

A15

1
2
2

A14
A14, A23
A14, A23

2

A14, A23

2

A14, A23

2
1

A14, A23
A14

1

A16

1

A16

1

A16

1

A16

2

A5, A7

1

A9

1

A9

2

A9,

1

A9

Functional teams
Customer
orientation
Evolutionary
spirit
Organizational
value orientation
Management
information
system
Personal
responsibility
Value-generation
for customers
innovation
Self-control
Ethical behavior
Reduced topdown structure
Proportionality
of responsibility
and authority
Informal
communication
motivation
Effective
management
Administrative
health
Increased
revenue for
shareholders
Structural
resilience
Increased
freedom to act
United
leadership
Small horizontal
level
Deserving
members and
synergy
Discovery of
talent
Existence of
customer
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 ٦-٣مرحله ششم تهيه گزارش

مرﺣله ﺷﺸﻢ زماني ﺷروع ميﺷود كه محقق مجموعهاي از تِﻢهاي كامﻼً آبديده در اختيار داﺷته
باﺷد .اين مرﺣله ﺷامل تحليل پاياني و نگارش گزارش است ).(2٧
گزارش تهيهﺷده براي پژوهش كنوني ﺣاوي نقﺸه تﻢ و داستان كلي دادهها در ﺷكل  ١و تحليل آن
در پايان ارائه خواهد ﺷد.

Figure 1: complete map of themes and the overall narrative of data
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 -٤بﺤﺚ و نتيجهگيري
هدف پژوهش ﺣاﺿر ﺷناسايي و ارزيابي عوامل مﺆﺛر فرهنگ يادگيري الكترونيكي در جهت پذيرش
فناوري اطﻼعات و استقرار  SCRMبوده است كه بدين منظور ابتدا ادبيات پژوهﺸي موردبررسي
قرارگرفته و سﺆاﻻت موردنظر جهت مصاﺣبه طراﺣي ﺷدند كه درنهايت  ٧مقوله عوامل ساختاري ،رفتاري،
محيطي ،فرآيندها ،خروجي ،پيامد و اﺛر و زير مﺆلفههاي هر يك ﺷناسايي ﺷدند و با توجه به انجام روش
تحليل تﻢ تمامي عوامل اﺻلي و فرعي مﺸخﺺ ﺷد و همچنين اين عوامل بر روي فرهنگ يادگيري
الكترونيكي در جهت پذيرش فناوري اطﻼعات و استقرار  SCRMتأﺛيرگذار هستند.
بر اساس نتايج بهدستآمده يك ﭼارﭼوب اﺛربخش از عوامل محيطي ،عوامل ساختاري ،عوامل رفتاري
كه ميتوان در زمره عوامل تأﺛيرگذار ﺷناساييﺷده در نظر گرفت و همچنين خروجي ،پيامد و اﺛر در زمره
نتايج نهايي در راستاي فرآيندهاي در نظر گرفت .در اين خصوص ميتوان بيان داﺷت كه خبرگان در بعد
عوامل ساختاري سعي نمودهاند تا با توجه به زير مﺆلفههايي ﭼون ساختارهاي غير هرمي ،ارتباطات
مناسﺐ و توجه به سبكهاي مديريتي ساختار سازمان را بهﺻورت ارگانيك ﺷدن و كاهش هرم سوق
دهند كه باعث افزايش فرهنگ يادگيري الكترونيكي در سازمان خواهد ﺷد .از سوي ديگر در بعد رفتاري
مﺸخﺺ ﺷد كه توجه به آموزش ،يادگيري ،پرورش استعدادها و همچنين اخﻼقگرايي ميتوان باعث
بهبود رفتارهاي كاري و غير كاري كاركنان ﺷده و به سازمان جهت كسﺐ اهداف خود كمك نمايد.
همچنين در بعد محيطي مﺸخﺺ گرديد كه ذينفعان يعني مﺸتريان ،دولت ،كاركنان و  ...بايد همواره با
توجه به قوانين و مقررات ،تغييرات و همسوي با تحوﻻت جهاني سازمان را اداره نموده و باعث استقرار
 SCRMدر آن گرديد و همچنين در بعد فرآيندها توجه به مديريت فرآيند ،توجه به بهكارگيري فناوريها
در انجام امور و درنهايت توجه به بهبود منابع انساني جهت انجام فعاليتهاي كاري نقش مهمي در بهبود
فرآيندهاي سازمان جهت استقرار  SCRMخواهد داﺷت و همچنين تمامي اين عوامل ﺷرايطي را فراهﻢ
خواهند آورد كه داراي خروجي ،پيامدها و اﺛراتي خواهد بود كه درنهايت ميتوان بر انسجام سازماني،
پاسخگويي سريع ،افزايش خﻼقيت و نوآوري ،مﺸتري مداري و كسﺐ رﺿايت ذينفعان مﺆﺛر واقع ﺷوند و
بهنوعي كليه نتايج بهدستآمده باعث خواهد ﺷد تا فرهنگ يادگيري الكترونيكي موردتوجه باﺷد.
همچنين ميتوان بيان داﺷت كه كليه عوامل ساختاري ،رفتاري و محيطي به ميزان  ٠.٨3با مقدار t
 ١2.4٥بر روي فرآيندها تأﺛير گذاﺷته و كليه عوامل ساختاري ،رفتاري و محيطي به ميزان  ٠.٧٥و مقدار
 ١٠.34 tبر روي نتايج بهدستآمده مﺆﺛر خواهد بود و همچنين كليه ابعاد فرآيندي )مديريت فرآيندها،
فناوري اطﻼعات و بهبود نيروي انساني( به ميزان  ٠.٨٧و مقدار  ١2.6٧ tبر روي نتايج تأﺛيرگذار هستند
و ميتوان بيان داﺷت كه روابط ﺻحت عليموجود در مدل پژوهش تائيد ﺷده و مدل نيز مناسﺐ است.
در خصوص نتايج بهدستآمده اهميت و ﺿرايﺐ بهدستآمده ميتوان بيان داﺷت كه در بين عوامل اﺻلي
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عامل فرآيندها بيﺸترين تأﺛير را بر روي نتايج داﺷته است كه اين امر نﺸان ميدهد ﺷركت سيمان ﺷرق
جهت فرهنگ يادگيري الكترونيكي بايد به فرآيندهاي كاري خود توجه بيﺸتري داﺷته باﺷد كه اين
فرآيندها در سه مقوله اﺻلي )مديريت فرآيندها ،استفاده از فناوري اطﻼعات در فرآيندها و بهبود نيروي
انساني جهت انجام فعاليتهاي مربوط به فرآيندها( خﻼﺻه ميگردد كه ﺷركت ابتدا بايد از طريق ترسيﻢ
نقﺸه فرآيندهاي كاري خود تمامي فعاليتهاي سازمان را ﺷناسايي نموده و سپس با توجه به رويكردهاي
فناوري اطﻼعات سعي نمايد كليه فرآيندها را بهسوي سيستميﺷدن برده و سپس از طريق ابزارهايي
ﭼون مهندسي مجدد ،مهندسي معكوس ،زنجيره ارزش كليه فعاليتهاي ناكارا و غيرﺿروري و مازاد را
ﺣذف و يا با يكديگر تركيﺐ نمايد كه باعث كوتاه ﺷدن جريان فرآيندي و افزايش سرعت و دقت انجام
كارها ﺷده و سپس با توجه به فرآيندهاي جديد اقدام به آموزش نيروي انساني نموده و سپس نحوه
عملكرد كاركنان را ارزيابي و از طريق نيازسنجي آموزﺷي به ارائه آموزشهاي دورهاي توجه و همواره
مورد پايش قرار دهد و همچنين با توجه به تغييراتي كه در فرآيندها ﺻورت ميپذيرد ميتوان انتظار
داﺷت كه عوامل ساختاري ،رفتاري و محيطي سازمان تحت بر فرآيندها تأﺛيرگذار هستند بايد با
فرآيندهاي جديد مطابقت داده ﺷد و تغييرات ﻻزم در خصوص طراﺣي ساختار سازماني ،توجه به نوع
مديريت ،نحوه توانمندسازي كاركنان و توجه بيﺸتر به تغييرات محيطي جهت سازگاري با تغييرات و
ايجاد تحوﻻت ﻻزم در پي افزايش پاسخگويي ﺷركت سيمان ﺷرق به ذينفعان بوده كه ﺷامل كاركنان،
مﺸتريان و ساير نهادهاي وابسته است كه درنهايت ميتواند منجر به بروز نتايجي در كوتاهمدت ،ميانمدت
و بلندمدت گردد كه باعث افزايش انسجام سازماني ،افزايش قابليت سازگاري با تغييرات محيطي ،افزايش
خﻼقيت كاركنان ،افزايش رﺿايت مﺸتريان و نهادينهسازي فرهنگ يادگيري در ﺷركت سيمان ﺷرق گردد.

نتايج بهدستآمده از مدل نهايي با نتايج تحقيقات مختلف موردبررسي در ابعاد )ساختاري ،رفتاري،
محيطي( ،فرآيندها ،نتايج )خروجي ،پيامد و اﺛر( موردبررسي قرارگرفته است كه در زير مﺆلفه ساختار
سازماني و تفويض اختيار با نتايج تحقيق )جوئن و همكاران .(2٠١6 ،در زير مﺆلفه تقسيﻢ بهينه وظايف،
نظارت و كنترل با نتايج تحقيق )ونهاو همكاران .(2٠١٥،در زير مﺆلفه تعدد اجزاي كاري ،سبك مديريتي
با نتايج تحقيق )فرانك و همكاران .(2٠١٥،ارتباطات سازماني )رونيكا و همكاران ،(2٠١4 ،در زير مﺆلفه
اﺻﻼح فرآيندهاي كاري و گردش كار با نتايج تحقيق )رونيكا و همكاران ،(2٠١4 ،در زير مﺆلفه تفكّر
سيستمي ،عملكرد فرآيندي با نتايج تحقيقات )الواني ،(١3٨3،در زير مﺆلفه اﺻﻼح و تجديد طراﺣي،
عارﺿهيابي سازماني با نتايج تحقيق )ژاوو ،(2٠١6،در زير مﺆلفه انسجام و انعطافپذيري ساختاري،
تابآوري ساختاري با نتايج تحقيق )دتيس (2٠١3،در زير مﺆلفه ارتباطات همهجانبه ،كاهش هرمي بودن
ساختار ،وﺣدت فرماندهي ،سطح افقي اندك ،تجربه ،آموزش ،يادگيري ،سبك رهبري ،قوانين و مقررات،
خواستههاي ذينفعان ،سياستهاي دولت با نتايج تحقيق )ماكاي ،(2٠١4،در زير مﺆلفه افزايش آزادي
عمل ،تناسﺐ مسئوليت و اختيار با نتايج تحقيق )لين ،(2٠١٧،در زير مﺆلفه ارتباطات غيررسمي ،روﺷن
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بودن نقشها و وظايف كاري ،دسترسي به اطﻼعات ،تحقيق و توسعه با نتايج تحقيق )لي ،(2٠١2،در زير
مﺆلفه مﺸاركت ،تيﻢ سازي ،توانمندسازي كاركنان ،محتواي آموزﺷي با نتايج تحقيق )سان ،(2٠١6 ،در
زير مﺆلفه استعداديابي ،منش رفتاري و اخﻼقي ،رهبري مﺸاركتي ،خودارزيابي ،تيﻢهاي داراي عملكرد با
نتايج تحقيق )بيك ،(2٠١4،در زير مﺆلفه ﭼﺸﻢانداز مﺸترك ،پذيرش ﺣاكميت مﺸتري با نتايج تحقيق
)طيبي و همكاران ،(١3٨٨ ،در زير مﺆلفه ميزان رقابتپذيري ،تغييرات محيطي ،جهانيﺷدن با نتايج
تحقيق )ابراهيمي و همكاران ،(١3٨3،در زير مﺆلفه استقرار فناوري و نيازسنجي بازار ،تأمين مناسﺐ منابع
با نتايج تحقيق )ژونگ ،(2٠١6،در زير مﺆلفه ارزيابي عملكرد ،برنامهريزي آموزﺷي ،تمركز بر عمليات
روزانه ،افزايش خﻼقيت و مسئوليتپذيري و اعضاي ﺷايسته و هﻢافزايي با نتايج تحقيق )لنتز ،(2٠١3،در
زير مﺆلفه ميزان رقابتپذيري ،تغييرات محيطي ،جهانيﺷدن با نتايج تحقيق )ابراهيمي و
همكاران ،(١3٨3،در زير مﺆلفه اخﻼق كاري ،پيﺸنهادها و انتقادات فردي با نتايج تحقيق )ميانداري و
همكاران ،(١3٩2،در زير مﺆلفه استعداد فردي با نتايج تحقيق )نورياني و همكاران ،(2٠١4 ،در زير مﺆلفه
مديريت عملكرد با نتايج تحقيق )آرنون ،(2٠١١ ،در زير مﺆلفه خودكنترلي ،ايجـاد انگيـزه با نتايج تحقيق
)گااو ،(2٠١4،در زير مﺆلفه ﭼﺸﻢانداز مﺸترك ،پذيرش ﺣاكميت مﺸتري با نتايج تحقيق )طيبي و
همكاران ،(١3٨٨ ،در زير مﺆلفه ﺷرايط اقتصادي با نتايج تحقيق )انصاري و محمدي ،(١3٨3،در زير مﺆلفه
استقرار فناوري و نيازسنجي بازار ،تأمين مناسﺐ منابع با نتايج تحقيق )ژونگ (2٠١6،و در زير مﺆلفه
پاسخگويي سريع و مناسﺐ سازمان و خلق ارزش براي مﺸتريان ،نوآوري با نتايج تحقيق )هونداز(2٠١١،
همسو بوده و همخواني دارند كه هر يك از پژوهﺸگران فوق زير مﺆلفههاي موردنظر را بر روي فرهنگ
يادگيري الكترونيكي در جهت پذيرش فناوري اطﻼعات و استقرار  SCRMمﺆﺛر دانستهاند كه در پژوهش
ﺣاﺿر نيز مورد تائيد قرار گرفتند.
در ﺻورت تدوين ﭼارﭼوب اﺛربخش عوامل فوق در ﺷركت سيمان ﺷرق ،بر اساس نظر
مصاﺣبهﺷوندگان زماني كه اين عوامل بهﺻورت مطلوب پديدار ﺷوند و زمينههاي مطلوب بودنها را فراهﻢ
ميگردد كه در بعد ساختاري سازمان داراي ساختارهاي غير هرمي يعني در سيمان ﺷرق ساختار سازماني
منعطف همراه با ﺣذف سطوح متفاوت مديريت و تقسيﻢكار و رسميت باﻻ و كنترل متمركز و ارتباطات
مناسﺐ و توجه به سبكهاي مديريتي باﺷد كه در اين راستا باعث افزايش مسئوليتپذيري كارمندان،
بهبود سرعت هماهنگي و ارتباط بين كاركنان ،تﺸويق كاركنان در فرآيند تصميﻢگيري و كاهش هزينهها
ميﺷود .در بعد رفتاري توجه به آموزش ،يادگيري ،پرورش استعدادها در خلق ايدهها و بهبود عملكردها
در سيستﻢ توليد و فروش ﺷركت و همچنين اخﻼقگرايي در بعد محيطي ذينفعان يعني كاركنان،
مﺸتريان و  ...بايد همواره با توجه به قوانين و مقررات ،تغييرات و همسوي با تحوﻻت جهاني سازمان را
اداره نموده ،در بعد فرآيندها توجه به مديريت فرآيند ،بازنگري فرآيندها ازجمله برخورداري از رويكردهاي
نوين بازاريابي و فروش و توجه به بهكارگيري فناوريها در انجام امور و بهبود زيرساختها ،تسهيل
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ارتباطات و ايجاد بستر مناسﺐ جهت افزايش توليد و بهرهوري از تمامي عوامل و پتانسيلهاي موجود در
ﺷركت و درنهايت توجه به بهبود منابع انساني و استقرار نظام مديريت منابع انساني نوين و سيستﻢ
مديريت تجربه كاركنان در جهت انجام فعاليتهاي كاري و همچنين تمامي اين عوامل ﺷرايطي را فراهﻢ
خواهند آورد كه داراي خروجي ،پيامدها و اﺛراتي خواهد بود كه درنهايت ميتوان بر انسجام سازماني،
پاسخگويي سريع ،افزايش خﻼقيت و نوآوري ،مﺸتري مداري و كسﺐ رﺿايت ذينفعان مﺆﺛر در ﺷركت
سيمان ﺷرق واقع ﺷوند.
در پايان پيﺸنهاد ميگردد كه ﺷركت از يك ساختار ارگانيك و با توجه به كاهش سطوح سازماني و
عدم تمركزگرايي استفاده نمايند .ﺷركت از طريق تفويض اختيار به افراد داراي ﺻﻼﺣيت باعث افزايش
مسئوليتپذيري آنها و كسﺐ زمان بيﺸتر براي مديران جهت انجام وظايف توسعهسازماني گردد .ﺷركت
جهت مديريت و رهبري سازمان از سبك رهبري مﺸاركتي و مديريت روابط انساني و مﺸاورهاي استفاده
نمايند .ﺷركت در كنار توجه به ارتباطات رسمي به تقويت ارتباطات غيررسمي در سازمان توجه بيﺸتري
داﺷته باﺷند .جهت افزايش كارايي افراد در سمتهاي خود به پرورش استعدادهاي فردي و كاري آنها
توجه داﺷته باﺷند و در راستاي افزايش فرهنگ بهكارگيري فناوريها در سازمان تدوين قوانين و مقررات
مربوطه را موردتوجه قرار دهند.
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pp.126-149
Abstract
The purpose of this study was to identify and evaluate the effective factors of e-learning
culture for IT adoption and SCRM deployment in Shargh Cement Company. The qualitative
and objective research approach is a thematic exploratory study in which 25 managers of
Shargh cement and experts in this field were selected through semi-structured interviews
through simple random sampling method. Findings The research identifies seven major
themes, or factors, affecting e-learning culture for IT adoption and SCRM deployment. The
seven themes are structural factors, behavioral factors, environmental factors, processes,
outputs, effects and outcomes. 146 codes were extracted from these main themes in the
context of the interviews.From these main themes, 75 concepts were extracted based on
conceptual similarity, categorization, and composition. Then, the role of each of the
subcategories in creating an e-learning culture for IT adoption and SCRM deployment was
examined.
Key words: Culture of E-learning, adoption of IT, Social customer relationship
management (SCRM)
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The Origins of Teachers' Professional Competencies; Explain the
Informal Learning Model
Ali reza Satar dabaghi1, Ph.D. Candidate, Faculty of Management,Kharazmi
University, Tehran, Iran
Hasan reza zeinabadi, Associate Professor, Faculty of Management,Kharazmi
University, Tehran, Iran
Hosein Abaseyan, Assistant Professor , Faculty of Faculty of
Management,Kharazmi University, Tehran, Iran
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Management,Kharazmi University, Tehran, Iran
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pp.103-125
Abstract
The comprehensive development of education in any country depends on professional
teachers; One of the most effective ways to educate teachers is to use informal learning.
The main purpose of this research is to identify and prioritize informal teaching methods
for high school teachers. The present study is objective in terms of purpose, exploratory in
terms of subject matter, applied-developmental in nature, and descriptive-analytical study.
In this study, a combined approach was used. In the qualitative part, using exploratory
method, in addition to open and central coding, the methods and informal learning method
were identified and in the quantitative part, using the survey method, the current situation
of informal teaching methods of teachers was identified. In this research, in order to gather
information in the qualitative part of the semi-constructed interview tool with purposeful
sampling (snowball) and the retest method and internal agreement, a topic was performed
to calculate the reliability of the interviews and in a small part to ensure the reliability of
the questionnaire. The Cronbach's alpha coefficient was 0.90. 349 teachers were estimated
as a sample size by stochastic, random, multi-step method and using statistical determinants
of the size of the population of statistical population (3724 people). Based on the research
findings, 16 methods of acquiring competencies were identified, which were divided into 5
categories: discussion with others (including components of inferring from others'
statements, learning through discussions and dialogue, informal verbal messages),
interaction with peers (including project components). - Activity with others - Sharing
experiences - Thought storm), Behavior (including components of imitation of others Inference from the behavior of others - Admirable non-verbal behavior - Compulsory nonverbal behavior), Cyberspace (including Internet search components - Presence in networks
Social) and experience (including components of trial and error during teaching - attending
scientific out-of-school circles - classroom feedback feedback).
Keywords: Informal education, Learning, Informal learning, teachers
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Conceptual Model of Corporate University
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Akram talebi1, Ph.D. Candidate, Faculty of Education and Psychology,Allameh
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(Received: 2020/01/13; Accepted: 2020/07/04)
pp.75-102
Abstract
The organizational university is the link between an organization and specialized knowledge
and is known as one of the most efficient mechanisms for global competition. Regarding
the closing or merging announcements of some of the above universities into some public
universities, as well as other issues the universities are involved in, the purpose of the
present research which is to extract effective factors of the universities evolution and
development in Iran. Therefore, research data were collected and coded through
interviewing with 12 experts of organizational university area and university administrators
using Grounded Theory Method. Research findings show that several organizational and
academic factors may influence university performance, including clarifying the purpose of
university, organization and university CEOs, finance, and level of participation, learners,
structure flexibility, educational programs, and knowledge management. University
independence and privatization are also university external effective factors. It is
recommended that the private sector is enabled for effective and economic operation
through clarifying and proper implementing of Article 44 of the Constitution; then, the
organizational university would shed light on the individual and organizational growth and
development.
Keywords: Public University, Corporate University, Grounded Theory, Development and
Evolution
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The LRTCI Model: A Solution for Establishing Individual
Development Program System in Organizations
Kourosh Fathi vajargah 1, Full Professor, Faculty of Education and
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Firouz Nouri Kalkhoran, Ph.D. Faculty of Education and Psychology,
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(Received: 2020/03/09; Accepted: 2020/07/03)
pp.55-74
Abstract
Individual development program is one of the key tools in directing human resources
development and thus, is constantly an attractive field in human resources training and
development. Developing models and operational paradigms in this area is a requirement
for the management of human resources training and development. This study aims to
propose a model for establishing and developing individual development program in
pioneering organizations. The study adopted a qualitative approach using a theoretical study
method. In order to identify the model elements, the authors employed expert interviews
and afterwards, used nominal groups to establish the said elements. Finally, in order to
integrate the data in a model and determine element relationships, the interpretative
structural model (ISM) program was utilized. The interviewees were selected via theoretical
sampling. The interviews were organized using open and axial coding and the data were
classified using content analysis. Subsequently, the required contents and parameters were
used as the input of interactive management sessions (based on nominal group approach)
for the modeling process. According to the resulting consensual opinion and organizing, the
model consists of five key components: institutional legitimization (L), financial,
credential, and regulatory requirements and infrastructures (R), technical requirements and
infrastructures (T), clinical information gathering for individual development program
document (C), implementation and optimization of the individual development system (I).
For easier naming of the model, the key words of each component were combined and the
resulting LRTCI model was proposed as a comprehensive model and a solution for
establishing individual development systems.
Keywords: Individual development program,Establishment of IDP system,Individual
development plan model,LRTCI model
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Abstract
The quarterly journal of human resources education and development belongs to the Iranian
Human Resources Education and Development Association, which was selected as the "Top
Association" by the Ministry of Science, Research and Technology in 2018. This journal deals
with the publication of scientific articles in order to present the latest scientific theories and
findings in the fields of human resource education and development, as well as for the exchange
and dissemination of new ideas and thoughts. The purpose of this research is to examine and
evaluate the form and content of the articles in this journal. The research method is qualitative
and based on content analysis and a descriptive-analytic approach is used to describe and
evaluate the content of the articles in the target community. The statistical population of this
research is 105 articles published over the past four years from the number 1 (2014) to number
15 (2017) of the scientific and research journal of human resources education and development.
In order to describe the objective and qualitative content of the concepts, systematically and in
the form of 6 parameters have been performed. The results show that the articles are divided
into two categories (20 topics and 19topics), among which the subject of training, upgrading,
training and developing skills and capabilities of human resources with 35.23 percent in the 20
topics category and training with 20% in the 19 topics category has been the most discussed
topic in these articles. Also, the extent of the participation of the researchers was well evaluated,
as 287 researchers contributed to the writing of 105 articles. The review of the authors of the
articles also shows that authors with the Graduated rank / Student rank have the largest number
of authors. Investigating research methods also showed that descriptive-applied articles,
quantitative research method and questionnaire tools had been well-established techniques of
researchers in this field.
Keywords: Training and Development of Human Resource, Scientometrics, Article, Journal
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Abstract:
Today, organizations including academic centers, face many changes and challenges.
Among these changes is the emergence of emerging technologies. Thus, the lack of
awareness of the emergence and strategic application aspects of existing technologies can
lead organizations to irreversible crises. Among these technologies, Web 2.0 tools have
been the focus of this research. The purpose of this study was to identify the functions of
Web 2.0 tools in human resource professional development. Therefore, this study has
reviewed 22 articles in a systematic review of the literature and qualitative content analysis
technique among the sources collected from the Scopus Scientific Database. The findings
suggest that Web 2.0 technology has four major functions: strategies change of human
resources learning process, strategies change of human resource knowledge management,
strategies change of human resource interactions and communications, and strategies
change of HR development perspectives in organizations. Also service provider
organizations, including educational, medical, and librarians, were leading in using such
tools for their employees' professional development processes. Finally, a conceptual
framework for the function of Web 2.0 tools in the professional development of human
resources in organizations is presented. Finally, the present study emphasizes the interaction
of researchers and human resource development experts in universities and organizations.
Human resource development experts are aware of the existence of such tools and
technologies in the course of learning and professional development of human resources
and take steps to apply them.
Keywords:
Function, Web 2.0 Tools, Human Resource Development, Higher Education, Organization
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