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چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه فردی بهعنوان رویکردی استراتژیک در توسعه منابع انسانی سازمانهای
دانشبنیان در سال تحصیلی  6971-77انجام شد .روش این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی؛ ازنظر گردآوری دادهها،
توصیفی -پیمایشی؛ ازنظر نوع داده ،آمیخته از نوع اکتشافی؛ ازنظر زمان ،مقطعی و ازنظر محیط ،میدانی بود .مشارکتکنندگان
در این پژوهش در بخش کیفی نخبگان و خبرگان توسعه منابع انسانی بوده که  02نفر از آنها  02بر اساس نمونهگیری
هدفمند انتخاب شدند .در بخش کمی جامعه پژوهش شامل  712نفر از خبرگان و کارشناسان بخش فنی و منابع انسانی
شرکتهای منتخب دانشبنیان پارک فنآوری پردیس و معاونت شبکه شرکت مخابرات بودند که با استفاده روش
نمونهگیری تصادفی ساده از فرمول کوکران 091 ،نفر از آنان انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها در بخش کیفی پژوهش،
مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و در بخش کیفی از پرسشنامه محققساخته توسعه فردی استفاده شد که روایی آن با استفاده
از روش دلفی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ( )2/10به دست آمد .در بخش کیفی از روش تحلیل محتوی و
کدگذاری یافتههای پژوهش و در بخش کمی تحلیل داده با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری بود و برازش دادهها با
مدل استفاده شد .یافتههای بخش کمی نشان داد که عوامل بخش کیفی دارای بار عاملی معناداری در مدل هستند و خرده
مؤلفههای آنها نیز با بار عاملی معنادار سنجههای مناسبی برای متغیرهای مکنون بودند و در کل مدل مفهومی پژوهش از
برازش مناسبی با دادهها برخوردار بود و تمامی ابعاد برنامه توسعه فردی ،در مدل نهایی باقی ماندند .نتایج نشان داد عواملی
مانند حمایت نهادهای حامی از شرکتهای دانشبنیان میتوانند باعث ثبات کل و تقویت و توسعه فردی و سازمانی شود؛
اما از مهمترین فشارهای برونسازمانی ،قوانین و مقررات دولتی مانند قانون استخدامی ،قانون کار ،قانون بیمه ... ،و قانون
مالیات که توسط دولت انجام میشود و میتواند مانع توسعه فردی و سازمانی شرکتهای دانشبنیان شود.

واژههای کلیدی :الگوی توسعه فردی ،توسعه منابع انسانی ،سازمانهای دانشبنیان
این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته مدیریت دولتی ،مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال است.

 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.

 استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) n-nafari@iau-tnb.ac.ir
 دانشیار گروه مدیریت فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.

 استاد گروه مدیریت صنعتی  -تحقیق در عملیات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت89/49/40 :
تاریخ پذیرش88/47/78 :
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مقدمه
نقش عامل انسانی در پیشبرد امور جامعه ،دارای اهمیتی خاص است و مؤثرترین رکن
تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود و پیشرفتهای اقتصادی و
اجتماعی مستلزم توجه ویژه به منابع انسانی است (آکار و همکاران .)0267 ،6سازمانهای
دانش بنیان به خاطر وابستگی مستمرشان به دانش از این قاعده مستثنا نیستند چراکه
سازمان دانشبنیان ،سازمانی است که عمدهترین دارایی آن سرمایههای دانشی است
(وانگ و احمد.)0229 ،0
توسعه عامل انسانی در سازمانها نیز به فراخور تغییرات سریع ،تغییر کرده است.
همچنان که ابیلی و مزاری ( )6979عنوان کردهاند ،اکنون ،بلوغ سازمانها و ظهور کارکنان
استقاللطلب و خود مسئولیتپذیر ،9رویکردهای توسعه فردی را طلب میکند؛ بر این
اساس ،رهیافت جدیدی که مناسبت باالتری با دانشگران سازمانهای دانشبنیان دارد،
برنامهریزی توسعه فردی کارکنان خواهد بود (نگیو .)0227 ،5ازاینرو حوزه مطالعاتی مهمی
که همچون سایر سازمانها ،اخیراً در سازمانهای دانشبنیان مورد تأکید قرار گرفته است،
حوزه منابع انسانی و بهویژه در توسعه کارکنان دانشگر مطرح شده است (رجببیگی و
همکاران)6911 ،؛ اما مسئله اینجاست که کار دانشی پیچیده است و کسانی که آن را انجام
میدهند به مهارتهای معینی نیاز دارند (انجمن دانشگران .)0221 ،1این افراد باید توانایی
داشته باشند که کشف کنند ،دست یابند ،بازنگری کنند و اطالعات را به کار برند (موهانتا
و همکاران .)0221 ،1بر این اساس ،توسعه مداوم و تخصصی و مبتنی بر نیاز این دانشگران
چالش توسعه منابع انسانی در سازمانهای دانشبنیان است .دراکر در سال 6777
اضطراریترین مسئله مدیریت قرن  06را بهرهوری دانشگران که ناشی از عدم تقویت دانش
و مهارت فنی دانشگران و توجه به انگیزههای فردیشان است ،عنوان شده است (سویبی
و سایمونز )0220 ،9؛ توجه به ارتقای دانش و مهارت کارکنان دانشی مسئله مهمی تلقی
میشود (نلسون و مکین)0262 ،1؛ بنابراین نیازمند رویکرد متناسب با خود هستند .بر اساس
آنچه عنوان شد ،پژوهش حاضر با این مسئله که الگوی توسعه فردی دانشگران در معاونت
شبکه مخابرات استان تهران از چه ابعاد و روابطی برخورد است؟
5. Knowledge Workers Forum
6. Mohanta,G., et al.
7. Sveiby, K. E., & Simons, R.
8. Nelson, K., & McCann, J. E.
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بیگلی و قلیپور ( )6971در پژوهشی نشان دادند عوامل فردی ،تیمی و سازمانی
متفاوتی موجب میشود افراد و سازمانها برای توسعه شایستگیهای فردی تالش کنند.
خنیفر و همکاران ( )6971در پژوهش خود نشان داد اجرای این طرح ،بر روی روابط
کارمند با سرپرست ،عملکرد کارکنان ،همسویی اهداف توسعه شخصی و سازمانی تأثیر
مثبت دارد .فرهنگی ( )6975نشان داد ،برنامهریزی توسعه فردی به ارتقای دانش و
مهارتهای شغلی برنامهریزی مناسب کمک میکند .بالوک و مور )0229( 6در پژوهشی،
تأثیر حمایت سرپرستان در استفاده از طرح توسعه فردی ،نشان از گذراندن دورههای
آموزشی بیشتر است .بک و همکاران ،)0221( 0نشان دادند ،اثربخشی طرح توسعه فردی
به میزان منابع در دسترس افراد و زمان و فرصت آنها بستگی دارد .آئوستین و همکاران

9

( ،)0221معتقدند که اثربخشی طرح توسعه فردی ،بستگی به فرد استفادهکننده از آن دارد.
بیوسرت و همکاران )0266( 5در پژوهشی نشان دادند که استفادهکنندگان از طرح توسعه
فردی ،در مقایسه با کارکنانی که از این طرح استفاده نمیکنند ،فعالیتهای بیشتری برای
توسعه خود انجام میدهند.
بنا بر آنچه تاکنون عنوان شد ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به دو سؤال مشخص است:
 ابعاد و مؤلفههای توسعه فردی کارکنان شرکتهای دانشبنیان کدام است؟ آیا مدل توسعه فردی کارکنان شرکتهای دانشبنیان از برازش خوبی با دادهها برخورداراست؟

روش
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی؛ ازنظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی؛
ازنظر نوع داده ،آمیخته از نوع اکتشافی؛ ازنظر زمان ،مقطعی و ازنظر محیط ،میدانی بود و
با استفاده از روش برخاسته از دادهها در بخش کیفی و مدل یابی معادالت ساختاری در
بخش کمی انجام شده است .در بخش کمی نیز به تبیین و تأیید یافتههای بخش کیفی
پرداخته شد .مشارکتکنندگان در این پژوهش در بخش کیفی نخبگان و خبرگان توسعه
منابع انسانی بوده که  12درصد مرد و  12درصد زن بودند و حداقل دارای یک کتاب و
یا مقاله معتبر در این حوزه بودند انتخاب شدند که تعداد آنها  02نفر بوده است که بر
اساس نمونهگیری هدفمند و با توجه به قاعده اشباع نظری انجام شده است .ابزار
3. Austin, E. J., et al.
4. Beauseart, S., et al.
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گردآوری دادهها در این پژوهش ،مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که بر اساس مبانی نظری
استراتژیک در توسعه منابع انسانی سازمانهای دانشبنیان تهیه شد و دارای  62سؤال باز
پاسخ بود که از متخصصین سؤال شد .بدینصورت که ابتدا سؤاالت کلی برای شروع
مصاحبه و بر اساس پاسخ نمونهها روند مصاحبه هدایت میشد .روش تحلیل این داده
با استفاده از تحلیل محتوی و کدگذاری یافتههای پژوهش استفاده شد
در بخش کمی جامعه پژوهش شامل  712نفر از خبرگان و کارشناسان بخش فنی و
منابع انسانی شرکتهای منتخب دانشبنیان پارک فنآوری پردیس و معاونت شبکه
شرکت مخابرات بو د که شامل کارکنان زن و مرد با تحصیالت حداقل لیسانس و با سابقه
حداقل  1سال بود که با استفاده روش نمونهگیری تصادفی ساده از فرمول کوکران091 ،
نفر از آنان انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته توسعه
فردی که دارای  91سؤال بود ،استفاده شد که روایی آن با استفاده از روش دلفی و پایایی
آن با استفاده از آلفای کرونباخ ( )2/10به دست آمد ،روش تحلیل این داده با استفاده از
مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد و برازش دادهها با مدل استفاده شد.
یافتهها
یافتههای پژوهش در دو بخش کیفی و کمی تدوین شده است که در ادامه هر یک از این
بخشها بهطور مجزا تشریح شده است .بخش کیفی :در پژوهش حاضر از روش
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی برای تبیین یافتههای بخش کیفی و دستیابی به مدل
بخش کیفی استفاده شده است .یافتههای بخش کیفی نشان دادهاند که مدل پژوهش دارای
ابعادی ازجمله شامل عوامل فردی ،سازمانی ،فرایند توسعه فردی ،راهبردها ،توسعه
شخصی و توسعه حرفهای بهعنوان نتایج بوده است.
جدول  .1کدگذاری یافتههای پژوهش
کد
خبره

کدهای باز

A1

به بحث آموزشهای تخصصی در ارتباط با شغل خود توجه کند

A2

در کنار اون عالقه به بیشتر رو در خودشان تقویت کنند

A3

کارکنان میرن دنبال تحصیالت دانشگاهی.

A4

عالیق فردی خیلی می تونه به توسعه اون فرد کمک کنه

A6

شخصیت یادگیرنده میتونه به فرد توی توسعه شغلیش کمک کنه

کدهای محوری

کدهای

اولیه

محوری ثانویه

میل به یادگیری
و پیشرفت

عوامل فردی
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کد
خبره

کدهای باز

A16

خودش به توسعه تمایل داشته باشه

A1

کارکنان باید ازلحاظ جنبه توسعه به تکامل فکری برسند

A7

میزان استقالل و بلوغ فکری داشته باشند

A12

داشتن سالمت و بلوغ فکری است
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کدهای محوری

کدهای

اولیه

محوری ثانویه

بلوغ ذهنی

A5

داشتن اخالق حرفهای

A8

افرادی که دارای پوشش مناسب و رسمی اخالقی هستند

A9

نگرشهای مذهبی

A11

نقش خودکارامدی مهم است

A13

از چالشهای شغلی با احساس کارآمدی بیرون بیاد

A17

احساس ارزشمندی

A2

این حس اعتماد جهت ترفیع و رشد شغلی

A4

جذابیت و شخصیت قابلاعتماد مدیر

A5

شخصیت مدیریت توی یه سازمان که قابلاعتماد هم باشه

A3

دادن اختیارات بیشتر به کارکنان هشتش

A11

اجازه بدن تا گروههای کاری مستقل توی سازمان ایجاد بشه

تفویض اختیار

A16

داشتن آزادی فردی و اختیار

مدیر

A19

مشارکت کارکنان توی جلسات

A3

این انگیزه الزم رو برای توسعه فردی اونا فراهم میاره.

A5

پاداشهای مناسب

A6

خودش هم باید بتونه توسعه پیدا کنه تا انگیزه بده

A8

انگیزه بدهند به کارکنان

A10

بازخورد انگیزشی

A14

عادالنه بودن دست مزد مدیران

A18

افزایش احساس مسئولیت و انگیزش

A12

حمایت و پشتیبانی مدیریت

A2

وقتی مدیران روی حرفهایی که میزنن وایسن

A15

بودجه آموزش کارکنان

A17

وقتی کارکنان احساس کنن به اونا توجه کافی میشه

A20

حمایت کنه با پیگیری

A1

ساختار سازمان از انعطافپذیری باالیی برخوردار باشه

ساختار سازمانی

A14

زیرساختهای منعطف از طریق فناوری اطالعات

منعطف

A2

وجود اعتماد

A7

اعتماد وجود داشته باشد.

اخالق

خودکارآمدی

قابل اعتمادبودن
مدیر

عوامل
انگیزه دادن

مدیریتی

مدیر

حمایت مدیران

اعتماد سازمانی

عوامل
سازمانی
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کدهای باز

کدهای محوری

کدهای

اولیه

محوری ثانویه

A2

در قالب یک کار تیمی

A5

توی تصمیمگیریهای سازمان مشارکت داشته باشه

A3

کارکنان بااستعداد می تونن تحت حمایت سازمان رشد کنن

حمایت

A19

تخصصی کردن کارها و حمایت از آن

سازمانی

A4

فرهنگ رشد و توسعه هم نهادینه باشه

A17

توسعه فردی توی یه سازمان باید بهعنوان یک ارزش نهادینه بشه.

A1

محیط خانوادگی اون هستش چراکه حمایت خانوادگی کمک میکنه

کار تیمی

فرهنگسازمانی

A7

به نظر میاد محیط خانوادگی که فرد زندگی می کنه.

A15

کارکنانی که دارای همسران تحصیلکرده هستند بیشتر تمایل به توسعه فردی دارن

A16

محل سکونت فرد می تونه بر وجهه کاری اون تأثیر بزاره

A18

افرادی که دارای همسران شاغل هستند از حمایتهای بیشتری برخوردارند

A2

باید منابع مالی کافی و امکانات الزم وجود داشته باشه.

A13

محیط فیزیکی مناسب

A4

ثبات شغلی و امنیت شغلی

A11

حمایت دولت از قوانین استخدامی کارکنان

A8

فرهنگ توسعه توی یک محیط

A14

نقش بهداشت فیزیکی و صوتی و دیداری

فرهنگ

A17

راهنماییها و نظرات اطرافیان فرد می تونه به توسعه شغلی فردی کمک کنه

اجتماعی

A20

داشتن روابط اجتماعی مناسب

A1

توجه به نیازسنجی آموزشی هستش که کارکنان باید چه مهارتهایی را یاد بگیرند.

A3

پایه و اساس توسعه مهارتهای فردی آموزشهای مفید و تجربی هستش.

A20

سازمانی که محتوای برنامههای آموزشی رو بروز رسانی کنه

A2

بودجه مناسب و کافی رو در نظر بگیره.

A11

انگیزههای الزم رو در برنامههای توسعه مدنظر قرار بده

A5

سازمان باید منابع آموزشهای توسعه فردی رو هدفمند برگزار کنه.

A9

شبیهسازی موقعیتهای مختلف

A14

برنامههای توسعه فردی باید دارای تنوع کافی و از یکنواختی دور باشه

A18

سازمان باید برنامههای توسعه فردی رو با وظایف شغلی ترکیب کنه

A6

به ارزیابی کارکنان توجه داشته باشه

A12

توجه به پایش و کنترل شغلی کارکنان باشه

A8

ارائه بازخورد به کارکنان تحت آموزش هستش

A1

حمایتهای الزم در خصوص آموزشهای تخصصی

A3

مهارتهای مدیریت زمان و اولویتبندی کارا رو یاد بده

محیط
خانوادگی

منابع الزم

عوامل
محیطی

ثبات

نیازسنجی
توسعه فردی
تأمین بودجه و
منابع
برگزاری
فعالیتهای

فرایند توسعه
فردی

توسعه فردی
ارزیابی و ارائه
بازخورد
آموزش

راهبردهای
توسعه فردی
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خبره

کدهای باز

A5

آموزشهای الزم رو در مهارتهای ارتباطی

A2

پرورش خالقیت و نوآوری اونا کمک کنه.

A11

شناخت استعدادهای کارکنان

A4

توجه به بحث جانشین پروری

29
کدهای محوری

کدهای

اولیه

محوری ثانویه

پرورش استعداد
جانشین پروری

A14

با مطالعه و کسب آگاهی از کارشون به رشد خودشون کمک کنند

A7

با مشارکت کارکنان یک مسیر شغلی مناسب رو برای کارکنان تعریف کنه.

A15

برنامهریزی عملیاتی و اجرایی جهت تحقق اهداف استراتژیک منابع انسانی

A17

هدفهای شغلی مناسب جهت رشد شغلی تعریف کنند.

A1

فرد با توسعه خودش باعث میشه که سازمان از عملکرد بهتری برخوردار باشه.

A4

کارکنان بهعنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان باشند

A8

توسعه فردی کارکنان باعث کاهش رفتارهای کاری مخرب میشه

بهبود عملکرد

A9

کارکنان توانمند باعث افزایش سودآوری در یک سازمان خواهند شد.

(فردی و

A11

افزایش ارزشافزوده در یک سازمان کمک کنه

سازمانی)

A14

نقش مهم کارکنان در تحقق اهداف سازمانی

تعریف مسیر
پیشرفت شغلی

A16

رسیدن به سطح بهتری از بهرهوری کاری کارکنان

A2

توسعه فردی توی یه سازمان باعث افزایش رفتارهای نوآورانه کارکنان شده.

A10

به باور من کارکنان توانمند نوآوری رو نشون بدن

A15

کارکنان توسعهیافته باعث افزایش سرعت و سهولت انجام کار بشن

A7

یکی از مهمترین مزایای توسعه فردی کارکنان افزایش اخالق کاری

A6

توسعه فردی کارکنان باعث حس مسئولیتپذیری در سازمان بیشتر بشه.

بهبود اخالق

A5

کارکنان توسعهیافته باعث میشن فضای سازمان ازلحاظ کاری حرفهایتر بشه.

حرفهای

A18

کارکنان توسعهیافته می تونن باعث بهبود مسئولیت اجتماعی شرکت بشه.

A12

باعث میشه اعتماد در یک سازمان بین افراد بیشتر بشه.

بهبود اعتماد

A13

باعث میشن که حس تعلق سازمانی هم باال بره و اعتماد بیشتر بشه

سازمانی

نتایج توسعه
نوآوری

فردی

همانگونه که در شکل  6آمده است ،در این پژوهش  71بعد به دست آمد که شامل 9
مؤلفه اصلی بودند که عبارتاند از عوامل فردی ،عوامل سازمانی ،فرایند و راهبردها ،عوامل
مدیریتی ،عوامل محیطی و دستاوردهای توسعه فردی شناسایی شده است.
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بستر حاکم:
عوامل سازمانی:
شرایط علی :عوامل فردی

ساختار منعطف ،اعتماد ،حمایت،
فرهنگسازمانی ،کار تیمی
عوامل محیطی:
محیط خانوادگی ،منابع ،ثبات،
فرهنگ اجتماعی

نتایج :نتایج توسعه فردی
-

بهبود عملکرد فردی و

سازمانی
-

نوآوری

-

بهبود اخالق حرفهای
بهبود اعتماد سازمانی

راهبردها :راهبردهای
-

پرورش استعداد

-

جانشین پروری

-

تعریف مسیر پیشرفت

-

خودکارآمدی

-

اخالق

-

بلوغ ذهنی

پدیده اصلی:

توسعه فردی
آموزش

-

میل به یادگیری و پیشرفت

فرایند توسعه فردی

شغلی

-

نیازسنجی

-

تأمین بودجه

-

اجرای فعالیت

-

ارزیابی و بازخورد

شرایط مداخلهگر:
عوامل مدیریتی
-

قابلاعتماد بودن مدیر

-

تفویض اختیار مدیر

-

انگیزه دادن مدیر

-

حمایت مدیران

شکل  .1مدل توسعه فردی منابع انسانی شرکتهای دانشبنیان

بخش کمی :در بخش کمی پژوهش ،از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد که
طی آن تمامی ابعاد اصلی برنامه توسعه فردی در مدل باقی ماند فقط تعدادی از زیرمؤلفهها
حذف گردید .برای این منظور از نرمافزار لیزرل استفاده شده است که طی آن ضمن
اجرای مدل ،شاخصهای برازش بررسیشده و مقادیر سطح معناداری یا همان طی ولیو
نیز موردبررسی قرار گرفته است.

طراحی الگوی توسعه فردی بهعنوان رویکردی ...

شکل  .2مدل معادالت ساختاری نهایی توسعه فردی (ضرایب مسیر)
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پس از حذف خطاهای کوواریانس ،بررسی شاخصهای برازندگی مانند نسبت
مجذور خی به درجه آزادی ( ،)χ2/dfشاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص برازندگی
افزایشی ( ،)IFIجذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( ،)RMSEAشاخص برازندگی
هنجار شده ( )NFIو شاخص نیکویی برازندگی تطبیقی ( )AGFIنشان میدهند که مدل
از برازش نسبتاً خوبی با دادهها برخوردار است.
جدول  .2شاخصهای برازش مدل نهایی توسعه فردی
شاخص برازندگی

χ2/df

SRMR

AGFI

GFI

RMSEA

NFI

NNFI

IFI

دامنه پذیرش

1- 5

>0.05

>0.9

>0.9

<0.08

>0.9

>0.9

0-1

مقدار محاسبه شده

6/92

2/211

2/17

2/90

2/291

2/76

2/76

2/70

جهت بررسی معنادار بودن روابط مدل ،از آماره آزمون  tیا همان  t-valueاستفاده
شد .ازآنجاکه معناداری در سطح خطای  2/21بررسیشده ،بنابراین اگر میزان مقادیر
حاصله با آزمون  t-valueاز  ±6971کوچکتر محاسبه شود ،رابطه معنادار نیست .مقدار
آزمون  tمحاسبهشده بیانگر این مهم بوده است که تمامی ابعاد و مؤلفههای توسعه فردی
از روابط معناداری برخوردار بودهاند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه فردی بهعنوان رویکردی استراتژیک در
توسعه منابع انسانی سازمانهای دانشبنیان و در شرکتهای منتخب پارک فنآوری
پردیس و معاونت شبکه شرکت مخابرات انجام شده است .ضرورت و یافتههای پژوهش
حاضر در پژوهشهایی ازجمله ابوخیر ،)0261( 6االجریا ،)0269( 0خلخالی (،)6975
بیگی و قلیپور ( ،)6971خنیفر و همکاران ( ،)6971بیوسرت و همکاران ( ،)0266بالوک
و همکاران ( ،)0229بک و همکاران ( )0221و دیگر پژوهشها مورد تأکید بوده است
که نشان از اهمیت و اولویت این موضوع دارد .نتایج پژوهش حاضر نشان از وجود هفت
بعد کلیدی توسعه فردی است .اولین بعد برنامهریزی توسعه فردی ،عوامل فردی بودهاند.
عوامل فردی ظرفیتهایی در افراد هستند که ورود و مداخله آنها را در برنامهریزی
توسعه فردی ،امکانپذیر کرده و پیشبینی میکنند عوامل فردی در پژوهشهای زیادی
2. Alagaraja, M.

1. Abu El Khair, R. H.

طراحی الگوی توسعه فردی بهعنوان رویکردی ...

13

ازجمله ابیلی و همکاران ( ،)6971االجریا و همکاران ( )0261و دیگر پژوهشها نیز
موردبررسی و پژوهش قرار گرفته است .بعد دیگر توسعه فردی شناسایی شده بعد عوامل
محیطی نیز در این پژوهش شناسایی شده است که خود میتواند بستر مناسبی برای توسعه
فردی کارکنان و مدیران سازمان فراهم کند .آقاپور و همکاران ( )6976نیز از تأثیرات
محیط و نگرشهای حاصل از محیط یاد کرده است .فرایند توسعه فردی بهعنوان پدیده
اصلی پژوهش حاضر شناسایی شده است.
همچنین ازجمله نتایج دیگر این پژوهش همسو با بسیاری از پژوهشهای دیگر (بل
و همکاران ،0269 ،6سنانمو و گاردنر ،)0221 ،میتوان به این نکته اشاره کرد که بین نظر
کارکنان و مدیران شرکتهای دانشبنیان در مورد عوامل شناسایی شده اختالف چندانی
وجود نداشت .علت آن را میتوان در وضعیت شرکتهای دانشبنیان دانست .به دلیل
اینکه ماهیت این نوع شرکتها اکثراً توسط افراد جوان و با انگیزه پیشرفت باال و دارای
شوق یادگیری و مسلط به نرمافزارها و تکنولوژی روز اداره میشود و خود مدیران جوان
این مجموعهها ،معموالً دارای تجربه فعالیت در سطح کارشناسی در محیط مشابه هستند،
بنابراین دغدغه کارکنان دانشی خود را بهخوبی درک میکنند و بین آنها زبان مشترک
وجود دارد که این موضوع بهنوعی میتواند تفاوت عمده فعالیت کارکنان دانشی در
شرکتهای دانشبنیان نسبت به سازمانهای دیگر مخصوصاً سازمانهای دولتی یا
سازمانهای نیمهخصوصی مردمنهاد مرتبط با دولت باشد که این نتیجه توسط پژوهش
داونپورت ( )0221نیز مورد تأیید قرار گرفته است ،هرچند شاید مقایسه رتبهبندی عوامل
در میان این دو گروه ،تفاوتهایی داشته باشد.

در تبیین نتایج پژوهش حاضر و همسو با یافتههای بسیاری از پژوهشها (دنیسا،
0221؛ فرانسیس و راجرز00260 ،؛ گولو )0262 ،9شرکتهای دانشبنیان باید برای
افزایش ماندگاری خود توانمندیهای فردی کارکنان و مدیران خود را در راستای اهداف
شرکت توسعه دهند و پروژه استعداد سنجی را پیاده کنند به این معنی که افراد مستعد را
شناسایی و در راستای تقویت بهرهمندی شرکت به استخدام درآورند و ایدههای خالقانه
آنها را به کار گیرد و تبدیل به محصولهای استراتژیک کند و از محل فروش آنها
کارمندان متخصص و با استعداد بیشتری استخدام کند و شرکت را توسعه دهد و به همین
3. Gunlu, E.

1. Bell, M. P. , et al.
2. Francis A. A & Roger A. A.
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واسطه حمایتهای بیشتری را از طرف دولت دریافت کند .پرواضح است که در چنین
شرایطی کارکنان باعث رشد و پایداری کل مجموعه آنان نیز میشود ،در پیادهسازی
فرهنگسازمانی مناسب ،ساختار سازمانی متناسب ،نظام ارزشیابی و پاداش ،حمایت
معنوی ،برگزاری برنامههای توانمندسازی و آموزشی تالش بیشتری میکنند.

نکته دیگر در ارتباط با یافتههای پژوهش بر اساس بسیاری از نظریهها (دنزین و
لینکلن0222 ،6؛ مهرارای و رضایی )0261 ،0این است که از کارکنان در ابتدای استخدام
حمایت مختلف رفاهی انجام شود تا انگیزه آنها برای توسعه حرفه و تخصصشان چند
برابر شود؛ زیرا افراد در این سنین اکثراً نیازمند به حمایتهای بیشتری برای همراهی کار
و زندگی آتی خود هستند .مدیران این نوع شرکتها میتوانند با اعتمادبخشی به کارکنان،
طراحی و تدوین راهبرد و مدل کسبوکار شفاف برای ذینفعان مختلف و تالش برای
برندسازی قوی محصوالت شرکت ،به ماندگاری کارکنان دانشی خود کمک قابلتوجهی
کنند .نکته مهم دیگر در ماندگاری این نوع کارکنان در شرکتهای دانشبنیان،
شفافسازی اطالعات سازمان و تالش برای ایجاد رقابت سالم بین کارکنان توانمند خود
است .نتایج پژوهشهای مشابه نشان میدهد اکثر کارکنان دانشی ،در رقابت سالم و
سازنده ،عالوه بر شکوفایی بیشتر خود و عالقه به ماندگاری بیشتر در مجموعه ،در
راستای ارتقای سازمان نیز تالش بیشتری میکنند (موون و کیم0221 ،9؛ الدیاج0261 ،؛
آماه )0221 ،5که این موضوع باید مدنظر این نوع شرکتها قرار گرفته و با اتخاذ
سیاستهای مناسب ،مانع شکلگیری رقابت ناسالم شوند.

الزم به ذکر است محتویات شغل و تناسب آن با شاغل ،شرایط کاری فعاالنه ،مسیر
پیشرفت و ارتقای شغلی و امنیت شغلی یک فعالیت نیز ،میتواند در تصمیمگیری کارکنان
برای ادامه همکاری با سازمان بسیار مهم باشد .بهطوریکه دلیل برخی از کمکاریها،
عالقه نداشتنها و خستگی روحی مربوط به سازگارنبودن شغل با روحیه و نیازهای
کارکنان و همچنین داشتن حالتی تکراری ،ساده و کم محتواست .مشاغلی که بهخوبی
طراحی شده باشند ،در جذب و نگهداشت نیروی کار با انگیزه که قادر به تولید کاال و
خدمات باشد ،اهمیت بیشتری خواهند داشت (آناکیس و همکاران.)0265 ،1
4. Amah, E.
5. Annakis, J., et al.

1. Denzin, N. & Lincoln, Y.
2. Mehrara, M., Ali Rezaei, A.
3. Moon, Y. J., & Kym, H. G.

طراحی الگوی توسعه فردی بهعنوان رویکردی ...

12

هرچند که بسیاری از پژوهشها مانند (رحمان و ناس0269 ،6؛ اسکولتن0221 ،0؛
رامیز و نمبهارد )0225 ،9معتقدند که حمایت نهادهای حامی از شرکتهای دانشبنیان
باعث ثبات کل مجموعه میشود و این موضوع بهنوبة خود ،موجبات رشد و پایداری
کارکنان دانشی را نیز فراهم میکند .بهطوریکه یکی از مهمترین فشارهای برونسازمانی،
قوانین و مقررات دولتی است؛ اما تعدادی از پژوهشها معتقدند حمایتهای دولتی مربوط
به شرکتهای خاصی و شامل حال همه شرکتها نمیشود و این خود باعث شده بسیاری
از شرکتهای دانشبنیان نتوانند به حیات خود تداوم بخشند؛ و تنظیم قوانین و مقررات
مانند قانون استخدامی ،قانون کار ،قانون بیمه ،... ،قانون مالیات و غیره که توسط دولت
انجام شده برنامههای منابع انسانی را تحت تأثیر قرار میدهند؛ که در زمره محدودیتهای
پژوهش حاضر محسوب میشود که به سیاستگذاران کشور پیشنهاد میشود در راستای
توسعه اقتصاد مقاومتی و حل برخی از این مشکالت ،قوانین معادلی برای شرکتهای
دانشبنیان وضع کنند و مالیاتها را کمتر کنند و قسمت از حقوقهای پرداختی کارکنان
را تقبل کنند و یا اینکه در سالهای اولیه تأسیس شرکت یا پنج سال اول قوانین سادهتری
برای شرکتها وضع شود تا بتوانند جایگاه خود را پیدا کنند سپس مشمول قوانین مالیاتی
و بیمه سنگین شوند.
یکی از محدودیتهای اصلی پژوهش حاضر عدم تبلیغ و بیان جزییات و شرایط
دریافت مجوز شرکتهای دانشبنیان است که باعث شده است اکثر افراد تصورات
نادرستی در مورد تأسیس شرکتهای دانشبنیان داشته باشند و در این زمینه
توانمندیهای فردی خود را افزایش ندهند و کمتر مهارتها و استعدادهای خود را در
این حوزه توسعه دهند .دومین محدودیت اینکه به علت دیر بازده بودن شرکتهای
دانشبنیان افرا حقیقی کمتر به سمت این شرکتها میروند .با توجه به محدودیتها و
نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود )6 ،عوامل فردی در جذب افراد مدنظر قرار گیرند.
 )0این عوامل در طی دورههای ضمن خدمت به افراد آموزش داده شود )9 .شرکتهای
موردمطالعه تهران ،عزم خود را برای ایجاد چنین عوامل سازمانی در خود بیشتر کند)5 .
برای مقابله و مدیریت عوامل محیطی انکارناپذیرند به افراد کمک شود )1 .فرایند توسعه
فردی بهصورت یک اقدام سازمانی و نهادی درآید )1 .راهبردهای توسعه فردی باید در
3. Ramírez, Y.W. & Nembhard, D.

1. Rahman, W., & Nas, Z.
2. Scholten, V.
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سازمان طراحی شود تا افراد دسترسی به راهبردها داشته باشند )9 .نتایج توسعه فردی،
برای مدیران و کارکنان تصریح شود تا بدانند که قرار است کجا بروند.
منابع
ابیلی ،خ .و مزاری ،ا .)6979( .توسعه منابع انسانی (با تأکید بر مفاهیم خودتوسعهای ،خودرهبری
و خودمدیریتی) .تهران :امید.
ابیلی ،خ ،.مزاری ،ا .و زمانی ،م .)6971( .برنامهریزی توسعه فردی (راهنمای عمل خودتوسعهای
مدیران و کارکنان) .تهران :ابجد.
آقاپور ،ش ،.موحد موحدی ،ح ،.علم بیگی ،ا .و شبانعلی فمی ،ح .)6976( .بررسی نقش
مهارتهای توسعه فردی در برنامه درسی در شکلگیری قابلیت اشتغال در بین

دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای کشاورزی دانشگاه تهران .فصلنامه پژوهش و
برنامهریزی در آموزش عالی.601-669 ،19)6( ،
بیگی ،و .و قلیپور ،آ .)6971( .توسعه منابع انسانی با بهرهگیری از طرح توسعه فردی در
سازمانهای پروژه محور .مدیریت دولتی.90-61 ،)6(1 ،
خلخالی ،ع .)6975( .تأثیر تمرینهای فراتدریس بر بازشناسی ضمیر ناخودآگاه تدریس استادان.
دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها.615-657 ،)0( 5 ،
خنیفر ،ع ،.باغبان ،ک ،.رضایی ،ع .م .و هژبریان ،س .)6971( .تدوین برنامه استراتژیک توسعه
فردی کارکنان در صنعت نفت .دهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت ،تهران ،ایران.
رجببیگی ،م ،.فروزنده ،ل .ا .و وایزی ،ا .)6911( .عوامل مؤثر بر توانمندسازی دانشگران
پژوهشگاه صنعت نفت .فصلنامه علوم مدیریت ایران.667-79 ،)65(5 ،
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