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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور گزينش روشهاي مطلوب يادگيري توسعهي مديران براساس معيارها و ابعادِ اثرگذار با بهرهگيري از
تكنيك  TOPSISانجام شده است .اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش جمعآوري اطالعات ،توصيفی از نوع
پيمايشی میباشد .شرکت ملّی پااليشوپخش فرآوردههاي نفتی ايران بهعنوان جامعهي آماري انتخاب گرديده و با استفاده
از روش نمونهگيري هدفمند قضاوتی  15نفر از مديران و خبرگان در حوزههاي مرتبط با يادگيري و توسعهي مديران براي
مصاحبه برگزيده شدند .گردآوري دادهها با استفاده از دو روش کتابخانهاي يا اسنادي بهمنظور مرور ادبيات پژوهش و روش
ميدانی مشتمل بر مصاحبههاي ساختاريافته ،توزيع و جمعآوري پرسشنامه انجام گرفت .روايی پرسشنامه از سوي خبرگان
سنجيده و از طريق تطبيق با ادبيات پژوهش مورد تأييد قرار گرفت و پايايی آن توسط تكرار دوبارهي آزمون تأييد شد.
جهت تجزيهوتحليل دادهها و شناسايی وزن معيارهاي اثرگذار بر روشهاي يادگيري و تعيين اولويت آنها از روش BWM
و شناسايی ضريب نزديكی و اولويت هر يك از روشهاي يادگيري از تكنيك  TOPSISو نرمافزار  Excelاستفاده شد.
يافتههاي پژوهش حاکی از آن است که روش بازي و شبيهسازي ،مطلوبترين روش يادگيري براي اجراي برنامههاي توسعه-
اي مديران در شرکت میباشد.
کلیدواژهها :يادگيري ،روشهاي يادگيري ،ابعاد يادگيري ،توسعهي مديران ،تكنيك . TOPSIS

 -1کارشناسی ارشد  ،MBAدانشكده مديريت  ،دانشگاه مهرالبرز،تهران ،ايران.
 -2استاديار گروه مديريت کسبوکار ،دانشكده مديريت و حسابداري ،پرديس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ايران.
 - 3دکتري مديريت منابع انسانی ،دانشكده مديريت و حسابداري ،پرديس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ايران( ،مسئول
مكاتبات)asadi.mahdieh@yahoo.com،
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مقدمه
بنا بر باور برخی از صاحبنظران مديريتی ،عامل منحصر به فرد و متمايزکنندهي هر سازمان و جامعه-
اي ،عنصر مديريت و رهبري آن است .در واقع يكی از داليل اصلی توسعهيافتگی جوامع را ،مديران آن
میدانند ( ،)15چراکه در تمام سازمانها اصلیترين عاملِ اثرگذار براي رسيدن به اهداف ،نحوه مديريت
سازمان است ( .)25پژوهشگران حوزهي مديريت بر اين باورند که توسعهي مديريت ،اساس توسعهي
کشور است ( .)13بنابراين میتوان نتيجه گرفت که مديريت بهعنوان عامل کليدي سازمان در راستاي
تحقق اهداف بوده و توسعهي آن مهمترين فاکتور پيشروي سازمان است ،از طرفی توسعهي مديران را
بايد يك تالش مستمر دانست ،چراکه شايستگیهاي موقعيتآفرين امروز براي فردا کارساز نخواهد بود
( .)23تعريفهاي گوناگون و متنوعی از مفهوم توسعهي مديران از سوي پژوهشگران و نظريهپردازان
مديريتی ارائه گرديده ،که در ادامه به معرفی برخی از آنها در جدول شماره ( )1پرداخته میشود.
جدول شماره ( .)1تعاریف توسعهی مدیریت از سوی برخی پژوهشگران
پژوهشگر(ان)

تعریف توسعهی مدیریت

زراعتکار
()31()1395

پرورش مديريت فرآيندي جامع بوده ،که طی آن مديران در مسير اثربخشی مديريتی رشد
میبايند ،که از طريق آموزشهاي رسمی و غيررسمی انجام میگيرد.

زراعتکار ()1395
()31

پرورش مديران شامل فعاليتهاي رسمی (ساختاريافته و سازماندهیشده) و غيررسمی
(ساختارنيافته ،سازماندهینشده و معموالً خودهدايتی) را پوشش میدهد.

کالن 1و ترنبول
()9()2005

2

توسعهي مديريت معموالً به سيستمی از فعاليتها و رويكردهاي سازمانی اشاره دارد ،که هدف
آن توسعه توانايیهاي مديريتی براي منافع نهايی سازمان است.

وانگ)28()2006( 3

پرورش مديريت تالش آگاهانه برنامه ريزي شده و رسمی براي توسعهي شايستگیهاي
مديريتی براي کسب مزيت رقابتی يا حفظ موقعيت سازمان در آينده تعريف شده و طبق
تعريفهاي جديد ،پرورش مديريت شامل يك نگاه جامعتر بوده و بر فرآيندهاي مستمر
آموزشهاي رسمی و غيررسمی برنامهريزي شده و برنامهريزي نشده تأکيد میکند.

اسپدال)2005( 4
()14

توسعهي مديريت فرآيندي است پيچيده که توسط آن افراد ياد میگيرند ،رشد میکنند و
توانايی خود را جهت انجام وظايف مديريتی بهبود میبخشند ،که شامل توسعهي شخصی و
حرفهاي است.

1. Cullen
2. Turnbull
3. Wang
4. Espedal
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با توجّه به تنوع روشهاي يادگيري (در جدول شماره ( )2به برخی از روشها که امكان اجراي آنها در
سازمان مورد مطالعه وجود دارد ،اشاره شدهاست) ،وجود معايب و مزاياي متفاوت هر کدام از اين روش-
ها و همچنين عدم وجود چارچوب و راهنماي جامع براي استفاده مناسب و بهجا در پژوهشهاي
گذشته ،اگر سازمانها در استفاده از روشهاي توسعهي مديريت دچار خطا شوند ،به اهداف رفتاري
مورد انتظار دست نخواهند يافت .در سازمانهاي ايرانی کمبودهايی در مبنا و معيار مشخصی در
انتخاب روش اجراء وجود دارد و اکثراً از روشهاي خارج از شغل و اجراي دورههاي آموزشی استفاده
میکنند ،که اثربخشی الزم را نداشته و منجر به ايجاد تغيير نمیگردد .در جدول شماره ( )3يافتههايی
در خصوص روشهاي يادگيري ارائه شده است.
جدول شماره ( .)2معرفی برخی از روشهای یادگیری
ردیف

عنوان روش
يادگيري(رسمی/غيررسمی)

تعریف

منبع

1

دوره آموزشی حضوري

مدرس و فراگيران در زمان و مكان مشخص ،در
کالسهاي آموزشی حضور میيابند و مدرس طبق طرح
درس مطالب را ارائه مینمايد.

کانينگام 1و هيلير
()10()2013؛ فرهی
پورزنجانی ()15()1386

2

3

3

4

دوره آموزشی برخط

کارگاه آموزشی

يادگيري عملی

5

6

2

4

مدرس و فراگيران بدون نياز به حضور فيزيكی ،در
ساعت مشخصی در آموزش برخط شرکت مینمايند و
مدرس طبق طرح درس مطالب را ارائه مینمايد.

نصرت خان
()20()2015؛ کانينگام و
هيلير ()10()2013

گردهمايی تعدادي از افراد با تجربه و مسئول با تنی
چند از کارشناسان بهمنظور پيدا کردن راهکار منطقی و
اصولی در زمينه مسائل حرفهاي و مشكالت مورد نظر
خود.

کانينگام و هيلير
()10()2013؛ فرهی
پورزنجانی ()15()1386

گروههاي کوچك بهطور منظم با يكديگر مالقات می
کنند تا مسائل واقعی کار را تجزيهوتحليل کنند .به
عبارت ديگر رويكردي براي حل مسائل واقعی است که
شامل ارائه يك تجربه ،تأمّل و ديدگاههاي جديد ،اقدام،
ايجاد تغيير و بازخورد نتايچ است.

7

8

کارن بكر و آدل بيش ،
9
()4()2017؛ کلب
()21()1984

1. Cunningham
2. Hillier
3. Online
4. Nusrat Khan
5. Training workshops
6
. Action learning
7. Karen Becker
8. Adelle Bish
9. Kolb
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
جدول شماره ( .)3یافتههای روشهای یادگیری مدیران از منظر برخی از پژوهشگران به ترتیب اولویت زمانی
پژوهشگر(ان)

یافتهها در خصوص یادگیری مدیران

فيليپه سيشال 1و
همكاران()6()2021

پژوهشی تحت عنوان"يادگيري با بازيسازي :مطالعه موردي با مديران بانكی" با هدف بررسی
تاثير ابزار بازي در تغيير رفتار انجام شد .نتايج آزمونهاي عملكرد در سه گروه (گروه اول و دوم
با روش هاي متفاوت آموزش ديدند و گروه سوم تحت آموزش قرار نگرفت) ،نشان داد که روش
بازيسازي تاثير مثبتی در يادگيري داشته و حتی مديران(بانك برزيل) بحثهاي مفهومی را در
زمان کمتري می آموزند بنابراين بازي سازي ،يادگيري را تسهيل مینمايد .همچنين عناصر بازي
رقابتی به عنوان يكی از جنبههاي طراحی آموزشی تاثيرگذار است.

يوشيتاکا يامازاکی
و ميشيكو توياما
()30()2018

3

4

پژوهشی تحت عنوان "مقايسه يادگيري و شايستگی مديران و غيرمديران" با هدف بررسی
شايستگیها و سبك هاي يادگيري مديران و غيرمديران و با استفاده از آناليز نتايج حاصل از
تكميل پرسشنامه مدل يادگيري تجربی کُلب 2توسط  112مدير و  345غيرمدير در وزارت
دارايی و امور داخلی کشور اندونزي انجام شد .نتايج نشان میدهد مديران نسبت به غيرمديران
تفكر را به احساس ترجيح میدهند و در هر دو گروه ،تمايل به اقدام بيش از تأمّل است .مديران
و غيرمديران سبك يادگيري مشابهی دارند که شامل مفهومسازي انتزاعی و مشاهده تأمّلی است،
اگرچه مديران انتزاعیتر هستند.

کارنبكر و آدل-
بيش ()4()2017

پژوهشی تحت عنوان "انتظارات و تجارب توسعهي مديريت :يادگيري رسمی در مقابل
غيررسمی" با هدف بررسی و مقايسه يادگيريهاي رسمی و غيررسمی در سازمان استراليايی
انجام شد .يافته هاي پژوهش حاکی از اين است که مديران تمايل دارند برنامههاي توسعهاي به-
صورت ترکيبی از روشهاي آموزشی رسمی ،يادگيري از ديگران (منتورينگ و کوچينگ)،
يادگيري از کار (ارتقاء يا تغيير نقش) و يادگيري با ديگران (اشتراکگذاري اطالعات) اجراء گردد.

کريگر)5()2016( 5

پژوهشی تحت عنوان "بهترين راه براي توسعهي مديران چيست؟ يادگيري براساس حل مسأله
در مقابل آموزش مبتنی بر سخنرانی" با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مسأله و
آموزش مبتنی بر سخنرانی و ترکيبی از اين دو روش؛ با استفاده از روش تحقيق ترکيبی انجام
شد .يافتههاي پژوهش حاکی از اين است که آموزشهاي مبتنی بر حل مسأله و آموزش مبتنی
بر سخنرانی در کسب مهارتهاي حل مسأله و مهارت تفكر بحرانی مديران مؤثر میباشد.

راسل ()29()2011

پژوهشی تحت عنوان "مدل سازي نقش در توسعهي مديريت :يادگيري آنچه که نمیتواند
آموزش داده شود" با هدف بررسی يادگيري حاصل از الگوسازي با استفاده از روش تحقيق
اکتشافی از طريق مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با مديران ميانی فارغالتحصيل رشته MBA
6دانشگاه انگلستان انجام شد .نتايج نشان میدهد مديران ميانی معموالً از مشاهده چندين الگوي
1 . Felipe Cechella
2. Kolb action learning model
3. Yoshitaka Yamazaki
4. Michiko Toyama
5. Carriger
6. Master of Business Administration
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مثبت و حداقل يك الگوي منفی موارد بسياري را آموختهاند ،که میتوان در  5حوزه طبقهبندي
نمود :نحوه راهبري کارکنان (ارتباطهاي همدالنه ،حمايت ،مديريت عملكرد و بازخورد صادقانه)؛
مديريت کارها (انجام کارهاي سخت ،تمرکز بر نتايج)؛ حوزهي استراتژيك (تنظيم استاندارد باال،
داشتن چشمانداز)؛ رفتار اخالقی (صداقت ،تصميمهاي سخت) حوزهي شغلی (اعتماد به نفس
براي پيشرفت شغلی)  .معيارهاي انتخاب الگو براي ايجاد يادگيري عبارتند از شايستگی و
موفقيت ،احترام به ارزشها و قوانين ،نقش تأثيرگذاري ،توانايی ايجاد انگيزه و کاريزما.

زراعتکار و
همكاران
()31()1394

پژوهشی تحت عنوان "شناسايی روشهاي يادگيري غيررسمی براي پرورش مديران منابع انسانی
در سازمانهاي بزرگ کشور" با هدف شناسايی و اولويتبندي روشهاي يادگيري غيررسمی
مديران منابع انسانی با بهکارگيري رويكرد روايتی و ابزار مصاحبههاي واقعمحور انجام شد .نتايج
نشان داد که روشهاي يادگيري از طريق تعامل با مشاوران ،کارشناسان و مديران منابع انسانی؛
يادگيري از طريق گفتوگو با مشاور /معلم با تجربه ،يادگيري از طريق مطالعه کتابها ،مقالهها و
منابع علمی و يادگيري از شكستهاي کاري؛  4روش يادگيري غيررسمی با اولويت باالتر در بين
مديران منابع انسانی بوده است.

حسينيان و ربيع-
نژاد ()18()1392

پژوهشی تحت عنوان "بررسی روشهاي توسعهي مديران عملياتی ناجا" با هدف بهترين روش
براي توسعهي هر کدام از معيارهاي شايستگیهاي مديران عملياتی ناجا با استفاده از پرسشنامه
انجام شد .نتايج حاکی از اين است که براي تقويت دانش انتظامی مسئوليتپذيري و خالقيت
رؤساي کالنتري تهران بزرگ ،به ترتيب روشهاي گردش مشاغل ،ارتقاء موقّت و ايفاي نقش
بهترين روش میباشد همچنين براي تقويت قدرت تصميمگيري ،الگوسازي رفتاري در سطح
اطمينان به  90درصد توصيه میشود .در خصوص تقويت قابليتهاي ارتباطی نيز میتوان از
بازيهاي مديريتی استفاده نمود.

در نتيجه براساس اهميت توسعهي مديران در همه سازمانها ،شناسايی روشهاي يادگيري حائز
اهميت میباشد؛ لذا با توجّه به عدم بررسی معيارها و ابعاد روشهاي يادگيري از سوي پژوهشگران،
کمبودهايی در نحوهي گزينش روش يادگيري احساس میشود .الزم به ذکر است موضوع توسعهي
مديران در برخی از سازمانها داراي اهميت بيشتري است؛ يكی از سازمانهايی که بهعنوان قلمرو
مكانی پژوهش حاضر در نظر گرفته شده ،شرکت ملّی پااليشوپخش فرآوردههاي نفتی ايران میباشد،
که يكی از چهار شرکت اصلی زيرمجموعه وزارت نفت بوده و اقتصاد کشور بر پايهي آن بنا شده است.
امروزه جايگاه مديران در صنعت نفت و تأثير آن در حفظ و ارتقاء موقعيت ملّی و بينالمللی ،بهعنوان
چهارمين توليدکننده نفت جهان و اصلیترين صنعت کشور از حيث تأثير در اقتصاد ملّی بر کسی
پوشيده نيست .يكی از مهمترين الزامات توسعه در اين صنعت ،توسعهي مديران است ،که وجود مرکز
توسعه مديريت صنعت نفت در ساختار رسمی وزارت نفت نشاندهندهي اين موضوع میباشد .شرکت
ملّی پااليشوپخش فرآوردههاي نفتی پس از شروع فعاليت مرکز ارزيابی مديران در اين شرکت بهمنظور
شايستهساالري و هدفمندسازي پرورش مديران آينده ،به موضوع توسعهي مديران و روشهاي آن
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توجّه خاصی داشته است؛ امّا از دغدغه هاي اصلی اين سازمان در اين خصوص ،میتوان به مواردي از
قبيل حجم کاري باالي مديران ،که باعث شده از مقوله يادگيري و توسعه فاصله بگيرند و براي اين
فرآيند اهميتی قائل نباشد و همچنين چالش هايی براي گزينش روش يادگيري مطلوب با شرايط فعلی
که منجر به تغيير رفتار گردد؛ اشاره کرد.
نظر به اينکه تاکنون پژوهش جامعی دربارهي معيارهاي گزينش روش يادگيري توسعهي مديران و
اولويتبندي روشها بر پايه معيارهاي گزينش شده ،چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام نشده
است؛ از اينرو شرکت ملّی پااليشوپخش فرآوردههاي نفتی براي حل اين مسأله تمايل به انجام
پژوهشی در حوزه يادگيري توسعهي مديران داشته ،تا از اين طريق بتواند مديران سازمان را به اين
سمت سوق دهد و لذا با توجّه به اهميت اجراي برنامههاي توسعهاي مديران ،مطلوبترين و محبوب-
ترين روش يادگيري را در بين روشهاي ارائه شده شناسايی کند.
براساس مبانی نظري پژوهش ،به طور کلی  8معيار اثرگذار براي گزينش روشهاي يادگيري توسعهي
مديران شناسايی گرديد ،که در جدول شماره ( )4به تفسير آنها پرداخته میشود ،در واقع هر کدام از
اين معيارها بنا بر ادبيات پژوهش مرتبط با موضوع ،میتوانند براساس مقتضيات موجود در سازمانها در
گزينش روشهاي يادگيري توسعهي مديران مؤثر باشند.
جدول شماره ( .)4معیارهای اثرگذار بر گزینش روش یادگیری
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عنوان معیار

تعریف

منبع

پيچيدگی اجراي
روش

بهطور کلی توسعهي مديريت موضوع پيچيدهاي است و بررسی
امكان پيادهسازي روشهاي يادگيري با توجّه به امكانات و
شرايط شرکت بايستی بررسی گردد.

لرد و هال ()22()2005

تعداد مداخلهها در
يادگيري

ايجاد فرصتهايی براي افراد جهت تأمّل در فعاليتها و تجارب
کاري که منجر به ايجاد يادگيري در فراگيران میشود .هر چه
تعداد ،بيشتر باشد يادگيري بيشتري اتفاق افتاده است.

کُلب ()21()1984
مزيرو)24()2000( 1

هزينه

کليه هزينه موردنياز (بهطور متوسط) جهت اجراي برنامههاي
آموزش و توسعه با روش يادگيري مورد نظر بررسی میشود.

چيورز)7()2011( 2

تعداد منابع يادگيري

به اين موضوع اشاره دارد که روش يادگيري شامل چه تعدادي از
منابع يادگيري است( .تجربه فردي ،مدرس ،ديگران در نقش
کوچ 4يا منتور5يا الگو ،کار گروهی ،منابع آموزشی)

کارن بكر و آدل بيش
()4()2017؛
کُلب ()21()1984
کايس)19()2002( 3

سطح شايستگی
توسعه يافته

براساس مدل دريفوس 8يادگيري منجر به ارتقاء شايستگیها تا
 5سطح ،از تازهکار تا متخصص میگردد .اين معيار اشاره به اين
دارد که روش يادگيري منتخب تا چه سطحی از شايستگی را
میتواند توسعه دهد.

دريفوس ()12()2004؛
7
لرد 6و هال
()22()2005

پوششدهی سبك
هاي يادگيري

سبكهاي يادگيري ،رويكردهاي مختلف ترجيحی افراد را براي
يادگيري توصيف میکند .در اين معيار بررسی میشود که روش
يادگيري چه تعداد از سبكهاي يادگيري افراد را پوشش می-
دهد.

يوشيتاکا يامازاکی
()30()2018

تناسب با فرهنگ و
جوِّ سازمانی

فرهنگ و جوِّ سازمانی از ديگر عواملی است که در فرآيندهاي
يادگيري و انتخاب روش يادگيري مناسب تأثير دارد.

پيالنيا)26()2006( 9؛
يوشيتاکا يامازاکی
()30()2018

1. Mezirow
2. Chivers
3. Kayes
4. Coach
5. Mentor
6. Lord
7. Hall
8. Dreyfus
9. Pillania
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دالنا)11()2000( 1؛
نيول)25()1995( 2

اثربخشی روش
يادگيري

به اين موضوع اشاره دارد که روش يادگيري تا چه ميزان داراي
اثربخشی باالتري است.

ميزان مشارکت و
حمايت مديران

منظور از مشارکت ،سهيم يا دخيل شدن مديران در فعاليتهاي
يادگيري و توسعه است.

)8()2012( CIPD

انواع دانش

براساس نوع دانشی (صريح يا ضمنی) که قرار است در برنامهها
ارائه شود ،روشهاي مختلف يادگيري را میتوان انتخاب نمود.

کارن بكر و آدل بيش
()4()2017؛
کايس ()19()2002

ساختار يادگيري
(محيط يادگيري)

اشاره به اين دارد که ايجاد يادگيري در چه محيطی اتفاق می-
افتد و به دو گروه خارج از شغل 4يا حين کار 5تقسيم میگردد.

کانينگام و هيلير
()10()2013؛
کارن بكر و آدل بيش
()4()2017

3

روش پژوهش
پژوهش حاضر از منظر هدف جزء پژوهشهاي کاربردي میباشد ،چراکه احصاء و توصيف معيارها و
ابعاد اثرگذار در گزينش مطلوبترين روش براي يادگيري و توسعهي مديران میتواند از گزينش روش
نامطلوب جلوگيري کند .جدول شماره ( )5روششناسی کلی پژوهش را نشان میدهد.

1. Dellana
2. newll
3. Chartered Institute of Personnel and Development
4. Off the job
5. On the job
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جدول شماره ( .)5روششناسی پژوهش
پژوهش

پژوهش

پژوهش

پژوهش

دادهها

پسا اثبات گرايی

قياسی

پيمايشی

کمّی

 Topsisو BWM

فلسفه

رویکرد

استراتژی

دادههای

روش تحلیل

روش گردآوری اطالعات

1

 مطالعهي اسناد و منابع کتابخانهاي (در بخششناسايی معيارها)
 پژوهشهاي ميدانی و بهصورت نظرسنجی ازخبرگان
 مصاحبههاي ساختاريافته و بهصورت پرسش-نامه بسته

همانطور که در جدول شمارهي ( )5آورده شده ،استراتژي پژوهش حاضر پيمايش است ،چون می
خواهد از نظرات گروهی از خبرگان استفاده نمايد .مورد انتخاب پژوهش حاضر ،شرکت ملّی پااليشو-
پخش فرآوردههاي نفتی ايران ،يكی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت ،میباشد .جامعهي آماري در اين
پژوهش خبرگان حوزهي آموزش و توسعهي مديران میباشد که در اين زمينه داراي تجارب علمی و
عملی هستند .براي انتخاب نمونه از روش هدفمند قضاوتی استفاده شده ،که روشی غير احتمالی است.
از اينرو17 ،پرسشنامه در بين مديران و خبرگان مديريت توسعه منابع انسانی توزيع گرديد که از اين
ميان  15پرسشنامه بازگشت داده شد 46 .درصد شرکتکنندگان در پژوهش مرد و  54درصد زن؛ 23
درصد رده سنی  40-30سال 39 ،درصد 41-50سال 38 ،درصد  51سال و باالتر؛  8درصد مدرک
ليسانس 92 ،درصد فوق ليسانس و باالتر ؛  15درصد داراي سوابق کاري  10-15سال 39 ،درصد -20
 16سال 15 ،درصد  21-25سال و  31درصد  26سال و باالتر میباشند.
و همچنين براي جمعآوري اطالعات از ترکيب روشهاي کتابخانهاي و مصاحبههاي ساختاريافته و به-
صورت پرسشنامه بسته استفاده گرديده است .از روش کتابخانهاي جهت احصاء و توصيف معيارها و
ابعاد اثرگذار بر گزينش روشهاي يادگيري توسعهي مديران بهصورت وسيع استفاده شدهاست و از
پرسشنامه و مصاحبه براي جمعآوري نظرات خبرگان جهت مشخص ساختن ضريب اهميت و اولويت
معيارها و همچنين رتبهبندي روشهاي يادگيري توسعهي مديران از دو پرسشنامه به شرح ذيل
استفاده گرديده است:
پرسشنامه اوّل :در مرحلهي اول پژوهش براي وزندهی معيارهاي تأثيرگذار از تكنيك بهترين بدترين
2 BWMجهت تعيين ضريب اهميت هر يك از معيارها استفاده میشود .با توجّه به شكل شماره ( )1در
اين تكنيك در ابتدا بهترين و بدترين معيار توسط تصميمگيرنده مشخص شده و مقايسه زوجی بين هر

1. Best worth method
2. Best worst method
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يك از دو معيار (بهترين و بدترين) و ديگر شاخصها صورت میگيرد .سپس يك مسأله ماکسی مين1
براي مشخص کردن وزن شاخصهاي مختلف فرموله و حل میگردد .همچنين در اين روش يك فرمول
براي محاسبه نسبت سازگاري 2براي بررسی اعتبار مقايسات در نظر گرفته میشود )27( .طيف پرسش
نامه  BWMدر جدول شماره ( )6نشان داده شده است.

بهینهسازی و برنامهریزی خطی

تعیین بهینهترین اوزان از روش

با بدترین معیار

مقایسه روجی بین سایر معیارها

و سایر معیارها

مقایسه روجی بین بهترین معیار

تعیین بهترین و بدترین

تعیین معیارها

شکل شماره( .)1مراحل انجام تکنیک بهترین بدترین BWM

منبع( :رضایی)27() 2015،
جدول شماره ( .)6طیف پرسشنامه روش بهترین بدترین BWM

کامالً مهمتر
9

خیلی مهمتر
8

7

مهمتر
6

5

کمی مهمتر
4

3

برابر
2

1

پرسشنامه دوّم :در مرحله دوم ،روشهاي يادگيري به کمك تكنيك تاپسيس اولويتبندي میگردد.
مدل تاپسيس براي اوّلين بار در سال  1981توسط هوانگ و يون ارائه گرديد و با اصالحاتی که بر روي
آن انجام شد ،بهعنوان يكی از بهترين و دقيقترين روشهاي تصميمگيري چند شاخصه در برنامهريزي
محسوب میشود ،که پايههاي نظري قويتر نسبت به تكنيكهاي تصميمگيري چند شاخصه دارد .پايه
هاي نظري اين تكنيك بر اين رابطه استوار است که ابتدا ايدهآلهاي مثبت و ايدهآلهاي منفی را براي
هر يك از شاخصها محاسبه میکند و سپس فاصله هر يك از گزينهها از ايدهآلهاي مثبت و منفی
محاسبه میشود .گزينه منتخب گزينهاي است که کمترين فاصله را از ايدهآلهاي مثبت و بيشترين
فاصله را از ايدهآلهاي منفی داشته باشد .اين تكنيك به گونهاي طراحی شده که میتوان نوع شاخصها
را از لحاظ تأثير مثبت يا منفی داشتن بــر هدف تصميمگيري در مدل دخالت داده و نيز اوزان و درجه
1. Maxi Min
)2. Consistency ratio (Ksi
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اهميت هر شاخص را در مدل وارد نمود .مراحل انجام تكنيك در شكل شماره ( )2نشان داده شده
است)2(.

شکل شماره ( .)2مراحل انجام تکنیک تاپسیس

دادههاي مورد نياز براي تحليل در بازه زمانی زمستان سال  99جمعآوري شده است .پرسشنامه در دو
مرحله توزيع گرديد ،که نتايج آنها نزديك به هم بود .همچنين نرخ سازگاري پرسشنامه ()0.04
محاسبه شد که کمتر از استاندارد بيان شده در اين زمينه ( ،)0.1است که نشاندهندهي پايايی پرسش
نامه میباشد .جهت سنجش روايی ظاهري و قابل درکبودن سؤالهاي پرسشنامه از پيشنهادهاي
اساتيد دانشگاهی و ديدگاههاي افراد متخصص در حوزهي يادگيري و توسعه منابع انسانی استفاده
گرديد.
یافتههای پژوهش
با عنايت به هدف اصلی پژوهش که گزينش مناسبترين روش يادگيري براي اجراي برنامههاي توسعه
ي مديران براساس عوامل مؤثر بر آن میباشد ،دراين مرحله ،با استفاده از روش تصميمگيري چند
معياره  BWMوزن و ضريب اهميت هر يك از معيارها از طريق انتخاب بهترين و بدترين معيار و
مقايسه آن با ساير عوامل تعيين گرديد ،که نتايج آن در جدول شماره ( )7و نمودار شماره ( )1ارائه
شدهاست .براساس نظر مديران و کارشناسان توسعه منابع انسانی ،از بين معيارهاي تأثيرگذار بر انتخاب
مطلوبترين روش يادگيري مديران ،معيار اثربخشیِ روش يادگيري ضريب اهميت ( )0.212اولويت اوّل
را با فاصله معناداري به خود اختصاص داده و پس از آن معيار مشارکت مديران با ضريب اهميت
( )0.159و معيار سطح شايستگی توسعه يافته با ضريب اهميت ( )0.155رتبه دوّم و سوّم را کسب
نموده است .نظر به ديدگاه خبرگان تعداد منابع يادگيري در تعيين روش يادگيري اهميت چندانی
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ندارد .همچنين نسبت سازگاري )0.07( ،محاسبه شده و نشان میدهد نتايج ،قابل اعتماد هستند
چراکه نزديك به صفر است.

جدول شماره ( .)7ضریب اهمیت معیارهای انتخاب بهترین روش یادگیری
ردیف

عنوان معیار

ضریب اهمیت

1

اثربخشی روش يادگيري

0.212

2

مشارکت مديران

0.159

3

سطح شايستگی توسعه يافته

0.155

4

تعداد مداخالت در يادگيري

0.120

5

پوشش دهی سبكهاي يادگيري

0.082

6

تناسب با فرهنگ و جوِّ سازمانی

0.081

7

پيچيدگی اجراي روش

0.07

8

هزينه

0.064

9

تعداد منابع يادگيري

0.052

نسبت سازگاری

0.07

نمودار شماره( .)1ضریب اهمیت معیارهای انتخاب روش یادگیری

در مرحلهي بعدي بهمنظور گزينش مطلوبترين روش يادگيري توسعهي مديران و اولويتبندي آنها،
از تكنيك تاپسيس و نرمافزار اکسل استفاده گرديده است .در تكنيك تاپسيس از طريق محاسبهي
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فاصله اقليدسی هر روش تا ايدهآلهاي مثبت و منفی ( di+و  )di-و ضريب نزديكی ( )cliروشهاي
يادگيري اولويتبندي میگردد .نتايج در جدول شماره ( )8و نمودار شماره ( )2نشان داده شدهاست.
مقدار  clبين صفر و يك است .هرچه اين مقدار به يك نزديكتر باشد راهکار به جواب ايدهآل نزديكتر
و راهکار بهتري میباشد .براساس نتايج محاسبه شده روش يادگيري عملی ضريب نزديكی ( )0.7353و
روش کوچينگ ضريب نزديكی ( )0.6806اولويت اوّل و دوّم را براي توسعهي مديران به خود اختصاص
دادند و روشهاي دوره آموزشی ضريب نزديكی ( )0.2625و آموزش برخط ضريب نزديكی ()0.267
رتبههاي آخر را کسب نمودهاند.
جدول شماره ( .)8اولویتبندی روشهای یادگیری توسعهی مدیران
عنوان روش یادگیری

ایدهآل مثبت ()di+

ایدهآل منفی ()di-

ضریب نزدیکی ()cli

رتبه

يادگيري عملی

0.024

0.0666

0.7353

1

کوچينگ

0.0301

0.0641

0.6806

2

بازي و شبيه سازي

0.0354

0.0545

0.6061

3

تكاليف/پروژه

0.0327

0.05

0.6042

4

کارگاه آموزشی

0.0358

0.051

0.5874

5

چرخش شغلی

0.0344

0.0487

0.5858

6

تور تعالی

0.0389

0.0509

0.5669

7

مطالعه موردي

0.0405

0.0462

0.5329

8

شبكه سازي

0.0459

0.0376

0.4503

9

يادگيري خرد

0.0491

0.0362

0.4241

10

مدلسازي نقش

0.0569

0.0361

0.3881

11

دوره آموزشی برخط

0.0705

0.0257

0.267

12

دوره آموزشی حضوري

0.0705

0.0251

0.2625

13
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نمودار شماره ( .)2اولویتبندی روشهای یادگیری توسعهی مدیران

بحث و نتیجهگیری
براي پيشرفت و موفقيت يك سازمان ،حضور مديرِ کارآمد و توانمند ضروري است ،چراکه مدير با کمك
مهارتهاي الزم میتواند گامی مهم در جهت بهبود فرهنگ و بهرهوري سازمان بردارد ،که اين امر جز
با پرورش و توسعه قابليتهاي مديران محقق نخواهد شد .از آنجايی که توسعه مديريت کار پيچيدهاي
است ،لذا عالوهبر تعيين دقيق نيازهاي شايستگی ،انتخاب روش مطلوب يادگيري يكی از شاخصهاي
مهم در ارتقاء کيفيت برنامههاي توسعهاي محسوب میشود .در اغلب سازمانهاي ايرانی از اجراي دوره
هاي آموزشی براي توسعه کارکنان استفاده میشود که اثربخشی الزم را نداشته و اهداف يادگيري
محقق نمیگردد .بنابراين توجه به معيارهاي تأثيرگذار بر انتخاب روش يادگيري بهويژه براي توسعه
مديران و اولويتبندي روشها میتواند کمك بهسزايی به متخصصان منابع انسانی نمايد.
بهمنظور وزندهی و اهميت معيارهاي تأثيرگذار بر گزينش روش يادگيري ،از روش  BWMبهرهگيري
شده که مبناي آن مقايسه زوجی مابين بهترين و بدترين معيار با ساير معيارها است و نسبت سازگاري
نيز محاسبه میشود که نشان میدهد نتايج تا چد قابل اعتماد است .نظر به يافتههاي پژوهش جدول
شماره ( )7معيار اثربخشی ضريب اهميت ( )0.212اولويت اوّل را با فاصله معناداري به خود اختصاص
داده که با توجه به نظرات مديران و متخصصان منابع انسانی ،شاخص اثربخشی که حصول اطمينان از
اجراي درست برنامهها و ميزان مؤثر بودن اقدامات توسعهاي را نشان میدهد ،از مهمترين معيارها در
انتخاب روش يادگيري محسوب میگردد .معيار مشارکت مديران با ضريب اهميت ( )0.159رتبه دوّم را
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کسب نموده ،که نشان میدهد ،سازمان مورد مطالعه روشهايی را استفاده مینمايد که ميزان مشارکت
و دخيل شدن مديران در آن بيشتر باشد .معيار تعداد منابع يادگيري با ضريب اهميت ( )0.052کم-
ترين اهميت را در انتخاب روش يادگيري دارد.
براي رتبهبندي روشهاي يادگيريِ توسعهي مديران از تكنيك تاپسيس استفاده گرديد .از اين تكنيك
میتوان براي اولويتبندي و مقايسه گزينههاي مختلف و انتخاب بهترين گزينه و تعيين فواصل بين
گزينهها استفاده نمود .تاپسيس بر اين مفهوم استوار است که گزينه انتخابی بايد کمترين فاصله را با راه
حل ايدهآل مثبت و بيشترين فاصله را با راهحل ايدهآل منفی داشته باشد .براساس يافتههاي پژوهش
جدول شماره ( )8روش يادگيري عملی ضريب نزديكی ( )0.7353و روش کوچينگ ضريب نزديكی
( )0.6806اولويت اوّل و دوّم را براي توسعهي مديران به خود اختصاص دادند .از نظر خبرگان روش-
هاي مذکور داراي اثربخشی باال بوده و مديران در واقع بخش عمدهاي از توانايیهاي فعلی خود را از
طريق تأمّ ل و تفكر بر تجربه هاي کاري و يادگيري از ديگران (کوچی يا مربی) به دست میآورند .شايان
ذکر است توانايی تأمّل در تجربه بايد در مديران ايجاد شود تا از اين فرصتهاي يادگيري استفاده کنند.
روشهاي دوره آموزشی ضريب نزديكی ( )0.2625و آموزش برخط ضريب نزديكی ( )0.267رتبههاي
آخر را کسب نمودهاند.
نتايج حاصله از اين پژوهش شواهدي براي مدل  10:20:70ارائه مینمايد ،که قسمت قابل توجّهی از
يادگيري از طريق تجربه اتفاق میافتد .مؤسسه  ،1 CCLمدل ( 10:20:70مبتنی بر پژوهش) را براي
توسعه مديران پيشنهاد نموده که شامل تكاليف چالشی و عملی ( 70درصد) ,روابط توسعهاي و
کوچينگ ( 20درصد) و دورههاي آموزشی (10درصد) که نشان میدهد که تنها  10درصدِ يادگيري از
طريق دورههاي آموزشی اتفاق میافتد .همچنين در صورت عدم ايجاد فرصتهاي يادگيري در محل
کار ،انتقال يادگيري صورت نخواهد گرفت (کارن بكر و آدل بيش.)2017 ،
زراعتکار و همكاران )1394( ،در پژوهشی تحت عنوان "شناسايی روشهاي يادگيري غيررسمی براي
پرورش مديران منابع انسانی در سازمانهاي بزرگ کشور" اين نتيجه را ارائه دادند که روشهاي
يادگيري از طريق تعامل با مشاوران و مديران منابع انسانی؛ يادگيري از طريق گفتوگو با مشاور
باتجربه ،يادگيري از طريق مطالعه کتابها ،مقالهها و منابع علمی و يادگيري از شكستهاي کاري؛
داراي اولويت باالتر در بين مديران منابع انسانی بوده است ،که با يافتههاي پژوهش حاضر که يادگيري
عملی و کوچينگ اولويت اوّل و دوّم را کسب نمودهاند ،شباهت دارد.
راسل ( )2011در پژوهشی تحت عنوان "مدلسازي نقش در توسعهي مديريت :يادگيري آنچه که
نمیتواند آموزش داده شود" اين نتيجه را ارائه داد که مديران ميانی معموالً از مشاهده چندين الگوي
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 در صورتیکه در پژوهش حاضر روش،مثبت و حداقل يك الگوي منفی موارد بسياري را آموختهاند
. را کسب نموده است11  رتبه، روش13 "مدلسازي نقش" مابين
نظر به مطالب مطروحه و تحليل صورت پذيرفته سازمانها بايد ترکيبی از روشها را براي توسعه
 براساس نتايج اين پژوهش و ساير مطالعات انجامشده اثربخشی و مشارکت.مديران برنامهريزي نمايند
10  تنها،10:20:70 مديران در دورههاي آموزشی حضوري و بَرخط بسيار پايين بوده و طبق مدل
 بنابراين ضروري است از ساير برنامههاي يادگيري.درصد يادگيري از اين طريق حاصل میگردد
 کوچينگ،)غيررسمیِ ساختارمند شده شامل يادگيري عملی (يادگيري با انجام کار يا آزمون و خطا
 همچنين مديران تمايل.(يادگيري از ديگران) و بازي و شبيهسازيِ موقعيتهاي چالشی استفاده گردد
 بنابراين،به يادگيري اجتماعی (يادگيري با ديگران) جهت به اشتراکگذاري تجربهها و اطالعات دارند
 با توجّه به چالشهاي موجود در موضوع.روش شبكه سازي می تواند به توسعه مديران کمك نمايد
توسعه مديريت پيشنهاد میگردد در پژوهشهاي آتی موضوعاتی از قبيل اولويتبندي روشهاي توسعه
 تدوين مدل توسعهي مديران و ساير معيارهاي تأثيرگذار در،به تفكيك شايستگیهاي عمومی مديران
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