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چکیده
این پژوهش با هدف امکانسنجی پیادهسازی برنامه توسعه فردی بر مبنای یادگیری محیط کار در شرکت
ملی پتروشیمی صورت پذیرفته است .ابزار این پژوهش با روش مصاحبه نیمهساختاریافته ،تعداد پنج سؤال
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پیامد نهایی ،آموزش آنالین و آموزش منسجم و ایجاد شورای یادگیری به عنوان راهبردها ،اخذ تعهد
مدیرعامل و مدیران ارشد در خصوص تدوین برنامه توسعه فردی برای کارکنان و منابع مالی به عنوان
عوامل مداخلهگر ،شخصیسازی آموزش و تأکید بر یادگیری حین کار مقولههای محوری این پارادایم
شناخته شدند.
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مقدمه
با کنار رفتن استخدامهای مادامالعمر و شکل گرفتن استخدامهای قراردادی شکاف بین
مهارتها و تواناییهایی که افراد در زمان استخدام دارا هستند ،با مهارتها و تواناییهایی
که با توجه به تغییرات مداوم ،باید داشته باشند بیشتر نمایان میشود .به همین دلیل نیاز به
آموزش و توسعه افراد و هماهنگ شدن آنها با توجه به نیازهای سازمان ضرورت مییابد.
پیشرفتهای شگرف و عمیق علوم و فنون و رشد مستمر و مداوم تغییر و تحول در ش ون
مختلف حیات اجتماعی ،ساختارهای سازمانی را پیچیده و تخصصی نموده است .در چنین
شرایطی بیشتر سازمانها به دنبال راه حلی برای این مشکل هستند .راه حلی که توسط بیشتر
صاحبنظران عنوان شده ،آموزش و بهسازی منابع انسانی 4است نجو و همکاران. 0240 ،0
در واقع هر فرد در هر سازمان و بخشی که کار میکند برای ماندگار شدن باید یک مزیت
رقابتی نسبت به دیگران برای نگهداری شغل خود داشته باشد .منابع انسانی کارآمد از جمله
ارزشمندترین سرمایههای هر سازمانی است ،با وجود تمام پیشرفتهای حال حاضر اعم از
پیشرفتهای فنی و تکنیکی ،هنوز هیچ عاملی نتواسته است جایگزین نیروی انسانی شود
نالوانی . 4333 ،کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در
اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهرهبرداری کند ،قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد
نویشاک و هوچولینگر . 0243 3،بدون تردید آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از
مهمترین سرمایهگذاریها در بسیاری از سازمانهای اثربخش دنیا است نبوناریو و
همکاران . 0204 ، 1آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از استراتژیهای اصلی دستیابی به
سرمایه انسانی 1و سازگاری مثبت با شرایط تغییر به عنوان دو مزیت رقابتی سازمانها تلقی
میشود نوانگر. 0202 ،6
اجرای آموزش و توسعه نیروی انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات
سازمانی و محیط ،به طور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و برکارایی و اثربخشی خود
بیفزایند .در جامعهای که به سرعت درحال دگرگونی است آموزش کارکنان نه تنها
1. Human Resources Training and Improvement
2. Ju et al.
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مطلوب است بلکه فعالیتی است که هر سازمانی باید برای آن منابعی را درنظر بگیرد تا
همواره منابع انسانی کارآمد و مطلعی در اختیار داشته باشد نپرستیانا . 0204 ،4در نگرش
سازمانهای پیشرفته ،آموزش و تربیت نیروی انسانی نه تنها هزینه محسوب نمیشود ،بلکه
نوعی سرمایهگذاری برای آینده تلقی میشود .آموزش و تربیت به عنوان یک ضرورت،
سازمان را از حالت ایستایی خارج و به سمت پویایی پیش خواهد برد ناوتو. 0240 ،0
اولین بار درسال  ، 4092نادلر در همایش انجمن آموزش و توسعه آمریکا ،اظهار کرد
که توسعه منابع انسانی عبارت است از یک مجموعه از فعالیتهای سازمانیافته که در زمان
معینی انجام میشوند و هدف از انجام این فعالیتها ایجاد تغییرات رفتاری در اعضای
سازمان است نقلیچلی . 1 :4301 ،ارزش و ثروت سازمانها پس از این بیشتر از هر زمان
دیگری بر پایه دانش و مهارت افراد سازمان خواهد بود ،زیرا جهان در آینده دیگر بر پایه
نیروی کار ،مواد خام و انرژی نخواهد بود و پایه اصلی آن بر محور دانایی خواهد بود ،به
همین دلیل آموزش و توسعه افراد اهمیت ویژهای دارد نقلیپور و همکاران. 4309 ،
یادگیری محیط کار در سالهای اخیر به عنوان یکی از استراتژیهای سازمانها تبدیل شده
است و یک مزیت رقابتی محسوب میشود که باید بر اساس استانداردهای آموزشی
مختلف سازماندهی شود.
از بهترین راهبردهای مقابله با تغییرات روزافزون و دوام آوردن در دنیای کار تجهیز
کردن هر چه بیشتر افراد سازمان به دانش روز از طریق یادگیری و اکتفا نکردن صرف به
دانش کسب شده در مراکز آموزشی و یادگیری مستمر در محیط کار است نمرد و
همکاران . 4306 ،در مشاغلی که اساس و بنیان آنها بر دانش و مهارت نیروی انسانی است
یادگیری محیطی میتواند پلی بین تواناییهای فردی و سازمانی برای پیشرفت فردی در
راستای اهداف سازمان در نظر گرفته شود که نتیجه آن بهبود عملکرد منابع انسانی در
محیط کار و افزایش قدرت رقابت سازمان است نسولومن. 0224 ،3
از طرفی طرح توسعة فردی ،ابزاری صحیح جهت ساختارمندکردن یادگیری کارکنان
در سازمانها و راهبردی مناسگب و بهینه برای توسعة افراد محسوب میشود نتیسایی و
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همکاران . 0243 ،4در سگازمانهگا بگا به کارگیری این رویکرد ،در تشخیص نیازهای
توسعهای و انجگام به موقع اقگدامات ضروری بگرای رفگع آنهگا ،کارآمدتر خواهند بود نگی
و همکاران . 0240 ،0این رویکرد ،نقاط ضعف و قوت عملکرد کارکنگان را مشخص و
برای بهبود نقاط ضعف و توسعة نقاط قوت در سازمانها ،مجموعگهای از اقگدامات را پگیش
بینگی میکند .با اجرای طرح توسعة فردی ،نیازهای یادگیری و آموزش کارکنان ،نتایج
مگورد انتظگار سازمانها و اقدامات الزم برای تحقق اهداف یادگیری تبیین میشگود
نواندرفورد 3و همکاران . 0243 ،روشهای مختلفی جهت توسعه کارکنان وجود دارد؛
اما طرح توسعه فردی به دلیل توجه همزمان به نیازها و اهداف شخصی افراد و اهداف
سازمانها ،میتواند یکی از سودمندترین و کارآمدترین روشها در جلب مشارکت
کارکنان و ایجاد انگیزه و کارایی آموزشهای کارکنان باشد .کارکنان در سازمانها اگر
توانایی خود را بشناسند و با نقاط ضعف و قوت خود آشنا باشند ،راه تغییر و پیشرفت را
آسانتر طی میکنند ناوزر 1و همکاران. 0202،
هدف این پژوهش  ،شناسایی بسترهای تدوین برنامه توسعه فردی مبتنی بر یادگیری در
محیط کار در شرکت ملی صنایع پتروشیمی میباشد.
مرور پیشینه

توسعه فردی :یکی از مهمترین برنامههای توسعه و بهسازی منابع انسانی ،برنامه توسعه و
بهسازی انفرادی 1میباشد؛ منظور از برنامه توسعه و بهسازی انفرادیشده فرایندی که در
آن ابتدا هریک از کارکنان با همکاری سرپرست مستقیم و نیز مشاور و یا مدرس مرتبط
اهداف حرفهای خود را مشخص میکنند و سپس براساس اهداف کوتاهمدت و بلندمدت
شغلی ،مجموعهای از فرصتهای بهسازی و توسعه برای تحقق اهداف مذکور تعیین
میشود و جدول زمانی ویژهای برای تحقق آن تعریف میگردد .این موارد به تأیید مدیر یا
سرپرست فرد نیز قرار میگیرد و مدرک ارزیابی عملکرد توسعه حرفهای وی قرار خواهد
گرفت نعزیزی و همکاران . 4300،برنامه توسعه فردی به مثابه یک ابزار راهبردی برای
بهبود عملکرد کارکنان سازمان با تکیه بر یادگیریهای رسمی و غیررسمی سازمانی
1. Tsai et al.
2. Gee et al.
3. Vanderford
4. Ozer
5. Individual Development Planning
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است .طرح توسعه فردی در واقع نوعی بسترسازی از طریق تعلیم و آموزش است و سندی
است که سازمانها را متعهد به ایجاد فرصتهای یادگیری و ارتقای فرد میسازد .این
طرح ،به معنی پذیرش سهمی مهم و مؤثر برای فرد در یادگیری و پرورش استعدادهایش
از طریق مراحل ارزیابی ،عکسالعمل و انجام اقدامات اصالحی است .طرح توسعه فردی
یک برنامهریزی مدون و مکتوب در جهت توسعه و رشد افراد است و به مثابه یک ابزار
ارتباطی و یک نقشه راه است .تصویر وضعیت موجود و ترسیم وضع مطلوب ،طراحی
نقشه راه بین وضعیت کنونی و وضعیت ایده آل ،به نوعی ارکان برنامه توسعه فردی را
تشکیل میدهدنگی 4و همکاران0240،؛کورکو . 0202،0همچنین برنامه توسعه فردی را
می توان فرآیندی در نظر گرفت که به افراد کمک میکند تا درباره آموزش ،کارایی و
موفقیتهای خود بیاندیشند و برای توسعه فردی ،تحصیلی و شغلی خود برنامهریزی کنند،
برنام توسعه فردی با ارزیابی نیازهای آموزشی کارکنان توسط خودشان و همچنین
برنامههای ارزیابی سازمانها نیازهای آموزشی کارکنان را مشخص میکند و به واسطه آن
برنامهریزی مناسبی انجام گیرد و همچنین به کارکنان در اولویتبندی اهدافشان کمک
میکند که این کار در راستای اهداف سازمان نیز پیش میرود و کارکنان در یک
همکاری نزدیک با مافوق خود میتوانند با استفاده از نتایج این ارزیابیها نیازهای آموزشی
خودشان را در چارچوب نیازها و اهداف کالن سازمان برای تقویت و تکمیل مهارتها و
دانش و شایستگیهایشان برنامهای طراحی کنند و به اجرا در آوردند نفرهنگی. 4301 ،
برنامه توسعه فردی ،همچنین نتیجه مقایسه کردن نقاط ضعف و قوت افراد در شغل
تصاحبشده و استعداد بالقوه افراد برای پیشرفت در جایگاههای بهتر در آینده است.
آمادهسازی برنامه توسعه فردی ،فرایندی است که برای برنامهریزی فعالیتهایی در جهت
کاهش تعارض موجود بین آنچه افراد واقعاً میتوانند انجام دهند و آنچه که برای تأمین
الزامات کاری یا شایستگیهای حرفهای باید انجام بدهند نراثول .3 0242،سازمان توسعه
کیفیت 1در سال  ،0220برنامه توسعه فردی را به عنوان فرایندی حمایتی و ساختاریافته که
بوسیله خود فرد برای ارائه بازخورد یادگیری ،دستاوردهای عملکردی و برنامهریزی ،برای
1. Gee
2. Körkkö
3. Rothwell
4. The Quality Assurance Agency
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رسیدن به توسعه فردی ،علمی و حرفهای تعریف کرده است .از طرفی ،در برنامه توسعه
فردی سه سؤال نقش محوری دارد -4 :کجا هستم -0 ،به کجا میخواهم بروم-3 ،در
آینده به کجا خواهم رفت نامامی و همکاران . 4306،دانشگاه واشنگتن ن 0242ایجاد
برنامه توسعه فردی را شامل هفت مرحله میداند که ترتیب آن بدین شرح است؛ -4تعیین
اهداف عملکردی یا شایستگی -0،تعیین اهداف توسعه در جهت نائل شدن به
شایستگیهای مورد انتظار -3،تعیین اقدامات توسعه در جهت دستیابی به هدف
توسعه -1،تعیین منابع و الزامات مورد نیاز -1،اندازهگیری میزان پیشرفت یا تحقق
هدف -6،تعیین یادگیریهای کلیدی -9مستند نمودن توسعه برنامهریزینشده و نتایج آن
نبه نقل از قلی پور و همکاران. 4309،
یادگیری محیط کار :استرن و سامرلد ن 4000به نقل از نجفی و همکاران ن ، 4309برای
یادگیری محیط کار ،سه رویکرد پیشنهاد میکنند :الف محل کار به عنوان مکانی برای
یادگیری؛ ب محل کار به عنوان یک محیط یادگیری؛ و ج یادگیری و کارکردن
بصورت مرتبط با هم .رویکرد نخست ،جدایی فضای یادگیری را از کار پیشنهاد میکند،
فعالیتهای یادگیرینمعموالً به شکل آموزش در داخل شرکت جدا از محل کار رخ
میدهند .در رویکرد دوم ،یادگیری برنامهریزی و سازماندهی میشود ،امّا در محل کار
رخ میدهد و عمدتاً در مورد شغل است .رویکرد سوم ،توسط ایده"یادگیری مداوم" به

"یادگیری شکل جدیدی از کار است" توصیف میشود .در جدول  ،4به تفاوتهای
یادگیری سنتی و محیط کار اشاره میشود.
جدول .1تفاوت یادگیری سنتی و یادگیری محیط کار

 .4منبع :نجنینگز02494،

1

یادگیری سنتی

یادگیری محیط کار

ذخیرهسازی دانش

یافتن دانش

رویدادهای یادگیری

یادگیری مداوم

یادگیری توسط دانستن

یادگیری توسط انجام دادن

تولید ایمن

تولید به هنگام

برای همه

برای فرد

یادگیری برای ممکن ساختن کار

یادگیری به عنوان بخشی از کار

رسمی

رسمی و غیر رسمی

امکانسنجی پیادهسازی برنامه توسعه فردی

38

ماهیت رقابتی فزاینده اقتصاد ،و تغییر جمعیتشناختی ،شغلی و محل کار ،تأثیر
قابلتوجهی بر ماهیت محل کار داشتهاند .این تغییرات به این معنی است که سطح مهارت
کارمندان باید به طور مداوم توسعه یابد .ترکیب مهارتی مورد نیاز سازمانها در حال تغییر
است و کارفرمایان خواستار مهارتهای عمومی مانند ارتباطات و مهارتهای حل مس له
عالوه بر مهارتهای فنی هستند .در ابتدا منظور از یادگیری در محیط کار یادگیری بود که
در کار اتفاق میافتاد .یادگیری که کارکنان با آن روزانه سرو کار داشتند .اما یادگیری در
محل کار به طور خاص اشاره دارد به کسب دانش ،مهارت و احساساتی که منجر به سازش
جمعی یا فردی همراه با تغییرات در محل کار میشود نویزنبرگ و پیترسون. 33 :0221 ،4
در پیچیدهترین تعریفی که ویزنبرگ و پیترسون ن 0221از یادگیری در محیط کار بیان
کردهاند آن را یادگیری مادامالعمری دانستهاند که در سرتاسر چرخه زندگی کاری یک
فرد اتفاق میافتد نهم آموزشهای رسمی و هم غیر رسمی  .یادگیری در محل کار بر این
مفهوم تأکید دارد که آموزش یک وظیفه حیاتی در سازمان است .افراد در رأس سازمان
نمدیر ،رهبر و  ...به عنوان یک بخش فعال ،یکپارچه و حیاتی از سازمان هستند که به
شدت در فرآیندهای پرسنل سازمان خود درگیر هستند ،استخدام ،حفظ و توسعه کارکنان
فراهم کردن برنامههای آموزشی متنوع برای افراد تازهوارد و باسابقه سازمان از جمله بخشی
از وظایف آنها است تا پرنسل سازمان موفقتر عمل نمایند نبریج و همکاران. 0229 ،0
مطالعات زیادی در این حوزه تاکنون انجام شده که میتوان به مواردی اشاره کرد.
نارنجی ثانی و همکاران ن ، 4309در پژوهشی با هدف تبیین رفتارهای فرانقشی نرفتار
شهروندی سازمانی بر اساس گرایش به توسعه فردی به تحقیق پرداختند .در این پژوهش
که از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها کمی -توصیفی محسوب
میشود ،نتایج تحلیل دادهها نشان داد که :اوالً توسعه فردی بهطور کلی ،میتواند
تبیینکننده رفتارهای فرانقشی در سازمان باشد ،دوماً از بین مؤلفههای توسعه فردی،
کارگرایی و موفقیتگرایی مهمترین نقش را در تبیین رفتارهای فرانقشی در سازمان دارد.
نجفی و همکاران ن ، 4309در مقاله تأملی بر یادگیری محیط کار ،با هدف بررسی
یادگیری محیط کار در شرکت ملّی صنایع پتروشیمی انجام داده اند که نتایج نشان میدهد،
یادگیری اجتماعی،یادگیری سازندهگرایی ،آموزش رسمی ،یادگیری ارتباطگرایی،
1. Wiesenberg, F. P. and Peterson
2. Bridget, et al.
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یادگیری از منابع اطالعاتی و یادگیری خودراهبر بخشی از روشهای یادگیری هستند که
توسط کارکنان شرکت ملّی صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرد .موحدی
ن ، 4309در مقاله الگویی برای برنامه درسی محیط کار بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی ،این
مقاله با اهمیت محیط کار به عنوان پایهای ارزشمند جهت یادگیری و توسعه ،تالش میکند
تا بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی نیادگیری خودفرمانگر مدلی را جهت برنامهریزی درسی
در محیط کار ارائه دارد .تذکری و همکاران ن ، 4303در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر
الگوی توسعه فردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی ،اخالق حرفهای و حقوق شهروندی
انجام دادند ،که نتایج تحلیل دادهها نشان داد که الگوی توسعه فردی منابع انسانی بر
عملکرد سازمانی ،اخالق حرفهای ،حقوق شهروندی کارکنان تأثیر معنادار دارد .یافتههای
این پژوهش میتواند در اتخاذ تدابیر توسعه اخالق حرفهای ،عملکرد سازمانی و حقوق
شهروندی کارکنان موثر باشد .بانو اُزکَسَر ن 4 0240در مقاله تأثیر آموزش بر انگیزش
کارکنان در مدیریت منابع انسانی ،اذعان دارد که این یک واقعیت مشهور است که ما در
یک محیط پویا و پر از خواستههای نامحدود زندگی میکنیم .بنابراین ،میتوان آموزش را
به عنوان یک بازیگر اصلی برای بهبود انگیزه در نظر گرفت .هریت بتیس 0ن 0240در
مقاله تأثیر تصمیمگیری بر یادگیری سازمانی و تراکم اطالعات ،اذعان میدارد گرچه
فراوانی متون آکادمیک اطالعات سازمانی را در جایگاه مقدم بر تصمیمگیری قرار
میدهد ،توجه کمی به این نکته میشود که تصمیمگیری میتواند بر عناصر خاص
اطالعات سازمانی مقدم باشد .به ویژه این تصمیمگیری جامع نیاز به در نظر گرفتن همة
طرحها و نتایج احتمالی دارد .در نتیجه هر رویکرد تصمیمگیری دارای تأثیری متفاوت بر
یادگیری سازمانی و تراکم اطالعات میباشد .ویکتور جسوس و همکاران 3ن 0240در
مقاله تأثیر رهبری تحولگرا بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری و یادگیری سازمانی به
تأثیر رهبری تحولگرا بر عملکرد سازمانی از طریق قابلیتهای پویای یادگیری سازمانی و
نوآوری پرداختند.
با توجه به پژوهشهای داخلی و خارجی انجامشده بطور خالصه میتوان گفت اوالً
توسعه فردی مجموعهای از فعالیتهایی است که-4 :باعث ارتقاء خودآگاهی و شناسایی
1. Banu Ozkeser
2. Harriette Bettis
3. Victor Jesus et al
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هویت میگردد-0 ،استعداد و مواهب الهی نهفته در وجودمان را توسعه میدهد-3 ،منجر
به اشتغالزایی و افزایش سرمایه انسانی میشود-1 ،کیفیت زندگی فردی و شغلی را ارتقاء
میدهد .این امر یک واقعیت اجتماعی و روانشناسانه میباشد که آثار مثبت آن در اغلب
پژوهشها قابل مشاهده است از طرفی این توسعه فردی در ابعاد سازمانی و حرفهای
بسترهای الزم را از طریق یادگیری محیط کار بدست میآورد .بنابراین مقوله یادگیری در
محیط کار که تحت عنوان یادگیری سازمانی نیز از آن یاد میشود ،بستر الزم را برای
کارکنان خود از طریق فراهم آوردن شرایط آموزشی مناسب در جهت توسعه فردی ،ایجاد
میکند .ضمناً در یادگیری محیط کار نوع آموزش در مقاالت به دو دسته یادگیری در
حین کار و یادگیری با دورههای آموزشی تقسیم شده است که گرچه نوع آموزش و
شرایط و اقدامات کامالً متفاوت است ،ولی در نتیجه آن و تأثیر کلی آن بر روی سازمانها
تفاوت چشمگیری مشاهده نمیشود.

روش
با توجه به هدف پژوهش که امکانسنجی پیادهسازی برنامه توسعه فردی بر اساس یادگیری
محیط کار در شرکت پتروشیمی است .ما روش پژوهش کیفی را بر اساس هدف پژوهش
بنیادی-کاربردی با استفاده از روش مصاحبه نیمهساختاریافته را انتخاب نمودهایم چون
عالوه بر اینکه بر اساس تحقیقات بنیادی با بررسی و ترکیب شیوههای به دنبال کشف و
یافتن پدیدهای جدید برای سازمانها هستیم ،میخواهیم پا را فراتر از کشف و بیان یک
اصل بنا نهیم و بر اساس پارادایم هدف پژوهش کاربردی به آزمودن و بررسی امکان
کاربرد این دانش در شرکت پتروشیمی بپردازیم تا اگر مؤثر واقع شد ،بتواند پیشنهادی
برای سایر سازمانهای مشابه شود و از آنجایی که برای جمعآوری دادهها از مصاحبه
نیمهساختاریافته استفاده شده است ،روش پژوهش حاضر از نوع کیفی نتحلیل محتوا
است .ابزار اصلی در این پژوهش جهت جمعآوری اطالعات مصاحبه نیمهساختاریافته
میباشد .تعداد پنج سؤال بر اساس مبانی نظری و تجربیات موجود در این زمینه طراحی
گردید و برای تأیید روایی سؤاالت مصاحبه از روش بازبینی 4استفاده شد و سؤاالت و
پاسخ ها در اختیار متخصصان و همکارانی که در طول پژوهش مشارکت دارند قرار گرفت
1. Peer debriefing
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و آنها صحت و سقم فرآیند و نتایج را تأیید کردند .برای پایایی از روش پایایی بازآزمون
استفاده شد و درصد پایایی مورد تأیید قرار گرفت .نمونهگیری از نوع گلوله برفی و انجام
مصاحبه تا آنجایی ادامه یافته است که به اشباع نظری از پاسخهای مصاحبهشوندگان
رسیدهایم و جنس پاسخها تکراری نشده است .در این پژوهش حجم نمونه  41نفر از
کارکنان و مدیران ارشد شرکت ملی پتروشیمی میباشند.
فرایند انجام کار:
 4تهیه راهنمای مصاحبه اولیه جهت شناسایی مفاهیم برنامه توسعه فردی و یادگیری محیط
کار
 0نمونهگیری هدفمند با نظر اساتید راهنما و مشاور
 3انجام مصاحبه
 1پیادهسازی مصاحبهها و اسناد در نرمافزار مکسکیودا
 1کدگذاری دادههای مصاحبه و اسناد

یافتهها
کدگذاری باز و محوری :داده های پژوهش از طریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح
نظاممند نظریه برخاسته از پدیدارشناسی تحلیل شدند .کدگذاری ،فرایندی تحلیلی است
که طی آن دادهها مفهومگذاری میشوند و به هم میپیوندند تا نظریه را شکل دهند .تحلیل
دادهها در این روند جدا از گردآوری و نمونهگیری صورت نمیگیرد .در طرح تحقیق،
نظریه پدیدارشناسی مراحل تحلیل دادهها از طریق کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام
میشود .با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط و پاراگرافها تالش
شد تا کدهای محوری استخراج شوند .بعد از این مرحله سعی شد که مقولهها نیز در قالب
دستههای بزرگ مفهومی طبقهبندی گردند در مرحله کدگذاری انتخابی روابط بین
مقولهها آشکار و الگو پارادایمی نظریه برخاسته از دادهها شکل گرفت .الزم بذکر است
که کدهای باز فراوانی بدست آمده ،ولی بعد از هر مرحله طبقهبندی و بررسی دادهها،
مفاهیم تکراری حذف و مفاهیم مشابه در هم ادغام میشدند .نتایج مرحله کدگذاری
محوری به دو قسمت برنامه توسعه فردی و یادگیری محیط کار تقسیم شد.
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از بین مفاهیم بدستآمده در مرحله کدگذاری باز 13 ،مفهوم در قالب چهار مقوله کارایی
و اثربخشی آموزشی ،ضرورت تناسب آموزشی ،عوامل انگیزشی و امکانات آموزشی
وکمک آموزشی بعد برنامه توسعه فردی را تشکیل دادند.
از بین مفاهیم بدستآمده در مرحله کدگذاری باز 10 ،مفهوم در قالب سه مقوله
ضروریات محیطی ،دانش محوری یادگیری ،بعد ارتباطی که بعد یادگیری محیط را
تشکیل دادند.
جدول .2کدهای محوری یادگیری محیط کار
مقوله

ضروریات محیطی

مفاهیم اولیه
.4

ارائه کلیه امکانات آموزشی مثل فضای مناسب

.0
.3

ایجاد فضای سالم و شاد آموزشی
ایجاد بسترهای هوشمندسازی سازمان

.1

ایجاد بستر گسترش فناوری اطالعات

.1

اختصاص امکان آموزش ضمن خدمت در فضای خود سازمان

.6

وقفههای کوتاهمدت بین دورههای آموزشی

.9

برگزاری مسابقات فرهنگی

.3

نیاز به اگاهی به اهداف و چشماندازهای سازمانی

.0

احترام به کارمندان در حین آموزش

 .42نظرسنجی از کارمندان حین آموزش
 .44به اشتراکگذاری دانش کارمندان سازمان با کارمندان جدید
 .40نگاه مدیران به توان استفاده از دانش کارکنان سازمان
 .43اهمیت دادن مستمر به کسب دانش جدید در کارکنان شرکت
بعد
ارتباطینکارمند-
کارمند و رهبر-
کارمند

 .41خرسندی از به اشتراکگذاری دانش بین کارکنان جدید و قدیمی
 .41توجه به پیشنهادات کاری کارمندان در جهت توسعه آموزش
 .46پذیرش پیشنهادهای منطقی کارمندان در جهت توسعه آموزش
 .49توانایی بسط ارتباطات اثربخش کارمندان و مدیران
 .43ایجاد سیستم تعامل دو طرفه کارمندان و مدیران ارشد و عالی
 .40الگوسازی کارمندان از هم
 .02مشارکت فعال رهبران سازمان
 .04همکاری کارمندان در ارائه ایدههای جدید در جهت اهداف سازمان
 .00پاسخ سریع رهبران این سازمان به نیازهای کارمندان
 .03درک نیازهای اصلی کارکنان از حیث آموزشی
 .01انعطاف پذیری رهبران در قبال طرح مسائل و مشکالت کارکنان از بعد یادگیری
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 .01در نظر داشتن نقاط بالقوه کارکنان
 .06در نظر داشتن نقاط ضعف کارکنان
 .09کمک کارکنان شرکت به یکدیگر در حین کار با ارایه پیشنهادها و راه حلها
 .03عالقهمندی کارکنان شرکت به شرکت در نظرسنجیهای حل مشکالت شرکت
 .00ایجاد روحیه همکاری و کارهای تیمی
 .32ایجاد تأمین مالی آموزشهای ضمن خدمت توسط سازمان
 .34شناسایی نقاط ضعف و قوت
 .30اشاره به برخی نارضایتیهای شغلی در بین کارکنان
 .33آموزش صحیح و روان
 .31بهروز بودن آموزش
 .31بهره بردن کارکنان شرکت در حل مسایل از طریق کسب دانش جدید.
 .36اعتماد به اطالعات ارائه شده توسط گروه آموزشی شرکت

دانش محوری

 .39داشتن استراتژی و برنامه مشخص دورهای آموزش

یادگیری

 .33بررسی نیازسنجی یادگیری در کارکنان
 .30ارائه مشاوره به کارمندان بر مبنای نیاز شغلی
 .12تمایز در ارائه آموزش با توجه به تحصیالت کارکنان
 .14مس ولیتپذیری افراد برای تحت آموزش قرار گرفتن

بررسی سؤاالت پژوهش جهت رسیدن به کدگذاری گزینشی
 .1ارزشیابی شما از وضعیت موجود آموزش و بهسازی منابع انسانی در شرکت ملی
صنایع پتروشیمی چگونه است؟ به نظر شما نقاط ضعف و قوت آموزش منابع انسانی
در شرکت ملی صنایع کدامها هستند؟

در این سؤال با  41نفر مصاحبه کردیم و سؤال فوقالذکر را پرسیدیم که کلیت
مواردی که مصاحبهشوندگان بر روی آنها توافق نظر داشتند و پاسخهایشان در یک حدود
مشترک بود که در جدول  ،3به صورت جمعبندی زیر آمده است و اطالعات زیر از
نرمافزار مکسکیودا استخراج گردیده است.
جدول .3کددهی مصاحبهشوندگان
ردیف

نام و مشخصات

میزان تحصیالت

کدهای قراردادی

تعداد

4

مصاحبهشونده

دیپلم

A

4

0

مصاحبهشونده

فوق دیپلم

B

0
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3

مصاحبهشونده

لیسانس

C

1

1

مصاحبهشونده

فوق لیسانس

D

1

1

مصاحبهشونده

دکتری

E

3

منبع:یافتههای پژوهش

نظرات گروه  :Aآموزش با کیفیت باال و بصورت مستمر ،سطح آموزش باال و
یادگیری پایین ،اشاره به سیر تاریخی آموزش و مراحل آن در سالهای اخیر ،برگزاری
نمایشگاهها و همایشهای آموزشی در جهت نقاط قوت ،نقطه ضعفی نام نبردند.
نظرات گروه  :Bآموزش بصورت غیرمستمر ولی کیفیت باال ،وضعیت موجود
بهینه،عدم اطالع عدهای از آموزش در سالهای قبل و روند آن ،توسعه مکانهای فیزیکی
جهت ارائه آموزش در جهت نقاط قوت ،عدم تشویق کارمندان به عنوان نقطه ضعف نام
بردند.
نظرات گروه  :Cآموزش دوره ای ،سطح آموزش باال ،اشاره به سیر تاریخی آموزش و
مراحل آن در سالهای اخیر ،نظرسنجی مستمر از کارمندان ،برگزاری جلسات و
همایشهای آموزشی درجهت نقاط قوت ،عدم شفافیت کامل چشماندازها و مأموریتهای
سازمان در راستای خصوصیسازی و تغییر ماهیت و فعالیتهای دفتر مرکز پتروشیمی و
فعالیتها ،عدم شفافیت کامل چشماندازها و مأموریتهای سازمان در راستای
خصوصیسازی در خصوص نقاط ضعف
نظرات گروه  : Dآموزش با کیفیت باال ،سطح آموزش باال ،اشاره به سیر تاریخی
آموزش و مراحل آن در سالهای اخیر ،ارزشیابی آموزشی مستمر ،برگزاری جلسات و
همایشهای آموزشی و برگزاری مسابقههای فرهنگی و کتابخوانی برای تشویق در جهت
نقاط قوت ،تغییر ماهیت و فعالیتهای دفتر مرکز پتروشیمی و فعالیتها در شرکت در
خصوص نقاط ضعف.
نظرات گروه  :Eآموزش با کیفیت متوسط و بصورت مستمر ،سطح یادگیری آموزش
باال ،اشاره به سیر تاریخی آموزش و روندهای آن در سالهای اخیر ،ارائه دورههای
خالقیت و ارائه درسنامه الکترونیکی در جهت نقاط قوت و ارائه مقاالت ،نامشخص بودن
استراتژیها و مأموریتهای آتی پتروشیمی به صورت کلی و شواهد اندکی از بهرهبرداری
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از کارنامه آموزشی کارکنان و مدیران و استفاده از آن در تشویق ،ارتقا ،پرداختها و
ارزیابی عملکرد در جهت نقاط ضعف نام بردند.
جمعبندی نظرات مصاحبهشوندگان :به گفته مصاحبهشوندگان آموزش در شرکت
ملی صنایع پتروشیمی از سالهای قبل مورد توجه بوده و بخش مدیریتی این سازمان به
آموزش کارمندان خود اهمیت و بها میدهد.
بر طبق نظرسنجی کلی و استخراج شاخصهای مشترک از کدهای محاسباتی،
آموزش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی شامل مراحل ذیل میباشد:







نیازسنجی آموزشی
طراحی و اجرای برنامههای آموزشی
اجرای آموزش
ارزیابی آموزش
اثربخشی آموزش

 .2از دیدگاه شما شرایط و بسترهای الزم برای تدوین و ارائه برنامه توسعه فردی بر
مبنای یادگیری محیط کار در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به چه میزان
امکانپذیر است و به چه صورت انجام میشود؟
نظرات گروه  :Aآموزش دورهای و منسجم در شرکت ملی پتروشیمی شرایط الزم را

برای یادگیری مستمر ایجاد کرده است و هم اکنون بر طبق روالهای گذشته این مهم در
حال انجام و ارزشیابی مستمر نیز انجام میشود.
نظرات گروه  : Bبه نظر این گروه با توجه به سابقه و سطح تحصیالتشان انتظار و
برآورد مثبتی نسبت به تدوین و ارائه برنامه توسعه فردی داشتند و اذعان کردند که با توجه
به سیر قدیمی ارایه آموزش انتظار میرود این روند ادامهدار باشد و بسترهای الزم برای این
طرح فراهم است.
نظرات گروه  :Cاین گروه با اشاره به سیر تاریخی آموزش و مراحل آن در سالهای
اخیر با ارائه یک سری الزاماتی که به عنوان نقاط ضعف مطرح کردند و با اصالح آن نقاط
امید به امکان پذیری اجرای این طرح داشتند.آنها اذعان کردند با تقویت نقاط قوت طرح
نیز میتوان کیفیت برنامه توسعه فردی را ارتقا داد.
نظرات گروه  :Dاین گروه با توجه به سطح تحصیلی باالتر ادعا کردند که عدم
شفافیت کامل چشماندازها و مأموریتهای سازمان در راستای خصوصیسازی باید
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برطرف شده و رفع ابهام گردد ولی با توجه به نقاط قوت سازمان از جمله برگزاری
همایشها و بسترسازیهای فرهنگی و علمی ،اجرایی شدن طرح را امکانپذیر دانستند.
نظرات گروه  : Eاین گروه با ارتقای سطح کیفی آموزش و استفاده از مدلهای
یادگیری واجرایی کردن آن و ارزیابی مستمر کارکنان در جهت اثربخشی یادگیری
سازمانی تدوین این برنامه را عملی دانستند.
جمعبندی نظرات مصاحبهشوندگان در خصوص سؤال اول :با توجه به سابقه و
پیشنیه زیادی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آموزش دارد و همچنین نظری که خود
کارمندان در این خصوص داشتند به نظر میرسد تدوین و ارائه برنامه توسعه فردی
امکانپذیر میباشد .در سال گذشته در این شرکت استقرار مدیریت عملکرد را انجام
گرفته است که یکی از فرایندهای مدیریت عملکرد تدوین برنامه توسعه فردی میباشد
یعنی در واقع ساختار نرمافزاری برنامه توسعه فردی در سیستم مدیریت عملکرد طراحی
شده است و وجود دارد .به اعتقاد آنان فقط نیاز به یک سری الزامات مقرراتی دارد که از
طرف کارکنان برنامهریزی توسعه فردی جدی گرفته است و به اجرا درآید و همچنین نیاز
به همکاری و مشارکت مدیران ارشد سازمان و بخصوص مشارکت برنامهریزی نیروی
انسانی و آموزش و امور کارکنان میسر است ،البته شرکت در آغاز راه این فرایند است.
 .3از دی دگاه ش ما چ ه بس تر و ش رایطی ب ه منظ ور ت دوین برنام ه توس عه
فردی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی الزم است؟

برای این سؤال از روش کدگذاری و نظرسنجی استفاده شد با  41مصاحبهشونده که
طبق جدول ،1مالحظه میگردد ،الزم به توضیح است شاخصهای دیگری نیز در نظر
گرفته شده بود که با توجه به فراوانی کمتر توسط گروههای پاسخدهنده ،که حذف
گردید .همچنین منظور از فراوانی در گروهها تعداد پاسخدهندگان نیست بلکه گروههایی
که این گزینه را معرفی کردهاند میباشد.
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جدول .4جدول نظرسنجی درباره شرایط برنامه توسعه فردی
ردیف
4

0

3
1
1
6

9

شاخصهای احصا شده/کد
اخذ تعهد مدیرعامل و مدیران ارشد در خصوص تدوین
برنامه توسعه فردی برای کارکنان
تدوین اهداف و استراتژیهای سازمان در رابطه با برنامه
توسعه فردی
ایجاد شورای یادگیری و توسعه و تدوین منشور حمایت از
یادگیری و توسعه
برگزاری دورهها و کارآگاههای آموزشی جهت
فرهنگسازی تدوین برنامه توسعه فردی
توسعه نظام مشوقهای یادگیری محیط کار
توسعه زیرساختهای فنآوری اطالعات و ارتباطات جهت
حمایت از برنامه توسعه فردی
راهنمایی و هدایت تکتک کارکنان در رابطه با چگونگی
تدوین برنامه توسعه فردی

A

B



C


D

E







فراوانی در
گروهها
3

0



3

 

1





3



1



3
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اولین کالم اکثر مصاحبهشوندگان این بود که باید قبل از پیادهسازی و اجرای طرحی
این چنین حتماً باید قبل از خود طرح آمادهسازی و فرهنگ مربوط به آن به افراد و سازمان
آموخته شود؛ یعنی در واقع باید در مرحله اول ساختار سازمانی واحد آموزش متناسب با
رویکردهای نوین یادگیری مورد بازنگری قرار بگیرد سپس سراغ مراحل بعدی از جمله
موارد ذیل رفت:
 .4اخذ تعهد مدیرعامل و مدیران ارشد در خصوص تدوین برنامه توسعه فردی برای
کارکنان
 .0تدوین اهداف و استراتژیهای سازمان در رابطه با برنامه توسعه فردی
 .3ایجاد شورای یادگیری و توسعه و تدوین منشور حمایت از یادگیری و توسعه
 .1برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی جهت فرهنگسازی تدوین برنامه توسعه فردی
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 .1توسعه نظام مشوقهای یادگیری محیط کار
 .6توسعه زیرساختهای فنآوری اطالعات و ارتباطات جهت حمایت از برنامه توسعه
فردی
 .9راهنمایی و هدایت تکتک کارکنان در رابطه با چگونگی تدوین برنامه توسعه فردی
این موارد بیانشده جمعبندی و تحلیل کلی از پاسخهای افراد مصاحبهشونده بود.
 .4از دیدگاه شما برای تبدیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به محیط یادگیری
کارکنان چه بستر و شرایط و کاراکترهایی الزم است؟

پاسخ  41نفر از کارکنان در این مورد که طبق جدول  ،1قابل مشاهده میباشد.
جدول .5کاراکترهای الزم برای برنامه توسعه فردی در محیط کار
ردیف

شاخصهای احصا شده/کد

4

یادگیری از طریق آموزشهای رسمی

0

یادگیری به طرق غیررسمی

3

تأکید به آموزشهای ضمنخدمت و اثربخشی آن در
کار

1

برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی حضوری و
مجازی

1

ارائه کارگاههای آموزشی در ساعات غیرکاری

6

A

B

C







D

E







ها
1

0



1



1
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فراوانی در گروه

 


0
3

جمعبندی نظرات :نشان داد که کارکنان در تمام گروهها و مقاطع تحصیلی در این
شرکت ،یادگیری را از طریق آموزشهای رسمیندورهها و کالسها و  ....و یا مجازی فرا
میگیرند و در مواردی از طریق آموزش غیررسمی که از طرف اداره کل آموزش و تجهیز
منابع انسانی طراحی شده است یاد میگیرند مثل یادگیری در جلسات و تیمهای کاری و

فصلنامه سال پنجم ،شماره  ،02تابستان 89

92

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

پروژههای کاری و یادگیری ضمن خدمت که جزء گزینههایی است که در اکثر سازمانها
اجرا میشود و کارایی آن در عمل تأیید گردیده است و موارد دیگر از این جنس.
با توجه به مطالعات پژوهشگر و تحقیقات در این حوزه یادگیری در محیط کار داشته
قبالً در این حیطه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحقیقی انجام گرفته است و مزایا و
معایب و راهکارهای آن سنجیده و ارائه شده است ،اما این شرکت یادگیری محیط کار را
به صورت هدفمند و سیستماتیک هنوز شروع نکرده است.
 .5به نظر شما برای امکان تدوین و ارائه برنامه توسعه فردی مبتنی بر یادگیری
محیط کار باید چه ویژگیهایی را مد نظر قرار دهند؟ و آیا در شرکت پتروشیمی
اجرای آن امکانپذیر است؟

برای پاسخگویی به این سؤال هم  41نفر از اعضای شرکت ملی پتروشیمی شرکت
نمودند .از جدول ،6به شرح ذیل استفاده و ویژگیها استخراج گردیده است.
جدول .6ویژگیهای برنامه توسعه فردی
ردیف

ویژگیهای احصا شده/کد

4

استمرار آموزش در بازههای زمانی مشخص

0

شخصیسازی برنامه با توجه به قابلیتهای افراد

3

امکان توسعه و بسط و آموزش مهارتهای جدید

1
1
6

استفاده از اساتید مجرب و مسلط به علوم و فناوریهای
نوین در آموزش

A

B



C

D

E

فراوانی در
گروهها





3





1

  

1

  

1

 

3

قابلیت مس ولیتپذیر ساختن افراد
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جمعبندی نظرات :تغییرات و تحوالت هر روز شتاب بیشتری پیدا میکنند و به همین
دلیل ،دانشها و مهارتها هم با سرعت بیشتری کهنه ،منسوخ و ناکارآمد میشوند .در
دنیای امروز فارغالتحصیلشدن بیمعنی و غیرواقعی است .لذا در سازمانهای خوب و
موفق دنیا ،آموزش دیگر یک اتفاق و رویداد نیست بلکه فرآیندی است مستمر و
مادامالعمر که طی آن ،کارکنان سازمان از سایر کارشناسان ،همکاران ،مشتریان ،رقبا،
الگوها و مدلهای کاری ،اشتباهات و شکستهایشان و  ...یاد میگیرند .داشتن برنامه
توسعه شخصی ،اخیراً در بسیاری از سازمانهای موفق و آیندهنگر جهان به بخشی مهم از
برنامهها و فعالیتهای آموزشی تبدیل شده است .در چارچوب این برنامه ،از کارکنان
سازمانها انتظار میرود که برای خودشان یک برنامه توسعه و یادگیری شخصی داشته
باشند .برنامه توسعه فردی میتوانند اهداف متعددی داشته باشند که گسترش قابلیتها و
مهارتهای موجود ،توسعه و بسط مهارتهای جدید ،کسب مهارتهای تازه و مورد نیاز
برای آینده از مهمترین این اهداف است.
کدگذاری انتخابی :در کدگذاری گزینشی بر اساس مدل مرحله قبل ،گزارهها یا
توضیحاتی ارائه داده میشود که طبقات مدل پارادایمی را به یکدیگر مرتبط ساخته یا
داستانی را شکل میدهد که طبقات مدل را به یکدیگر مرتبط میسازد نکرسول. 4304 ،
این نوع کدگذاری در قالب مؤلفههای احصاءشده از جمعبندی نظرات مصاحبهشوندگان
استخراج

گردیده

است.

شکل .1مدل پارادایمی مبتنی بر توسعه فردی و یادگیری در محیط کار
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بحث و نتیجهگیري
در حال حاضر توجه به مقوله آموزش کارکنان در حوزههای مختلف و شایستگیهای
مورد انتظار برای آنها ،طی فرآیند توسعه فردی بهویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی
چندان مورد توجه قرار نگرفته و این مهم در اکثر سازمانها مغفول مانده است .در این
خصوص آنگونه که از مطالعه پیشینه برآمده است ،خأل تحقیقاتی در دو بعد شامل فقدان
تحقیقات داخلی و دیگری کمبود چارچوبها و مدلهایی که به شناسایی ابعاد توسعه
فردی در سازمان بپردازند ،به چشم میخورد .طرح توسعه فردی دارای رویکرد
گذشتهنگر و هم رویکرد آیندهنگر است و در تبیین لیاقتهایی که فرد در گذشته با تکیه
به آنان وظایف خود را انجام داده است لحاظ میشود و هم شایستگیهایی که فرد در
آینده برای ایفای مطلوب نقش خود به آنها نیاز دارد نکورکو . 0202،4اجرای صحیح
طرح توسعه فردی مزایای متعدد فردی را به همراه دارد و به فرد کمک میکند به طور
آگاهانه خود را به نقد و چالش بکشد و نقاط ضعف و قوت ،تواناییها ،استعدادها و
شایستگیهای خود را بشناسد و آنها را با اهداف خود تطبیق دهد ناوزر. 0202،0
همانطور که در پارادایم نهایی مشخص است عوامل ایجاد فضای سالم و شاد آموزشی،
ایجاد بسترهای هوشمندسازی سازمان ،ایجاد بستر گسترش فناوری اطالعات ،ایجاد
شفافیت در مأموریتها و اهداف و چشماندازهای سازمان به عنوان عوامل زمینهای ،توسعه
فردی و یادگیری محیط کار به عنوان پیامد نهایی ،آموزش آنالین و آموزش منسجم و
ایجاد شورای یادگیری به عنوان راهبردها ،اخذ تعهد مدیرعامل و مدیران ارشد در
خصوص تدوین برنامه توسعه فردی برای کارکنان و منابع مالی به عنوان عوامل مداخلهگر،
شخصیسازی آموزش و تأکید بر یادگیری حین کار مقولههای محوری ،بررسی نیازسنجی
یادگیری در کارکنان و درک نیازهای کارکنان از حیث آموزش و نیاز به آگاهی از
اهداف و چشماندازهای سازمان مقولههای علی این پارادایم شناخته شدند.
منابع انسانی امروزه دیگر باارزشترین مهرههای سازمانها برای رسیدن به پیشرفت و
نوآوری و مقابله با تغییرات گوناگون جامعه و مشکالت آن به حساب میآیند ،بدون
داشتن نیروی انسانی آگاه و توانمند نمیتوان در برابر بازار رقابتی امروز دوام آورد به همین
1. Körkkö
2. Ozer
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دلیل بیش از پیش باید به آموزش و یادگیری این منابع پرارزش پرداخت به همین دلیل ما
در این پژوهش به یادگیری و توسعه فردی این منابع باارزش پرداختهایم داشتن برنامه
توسعه فردی مثل داشتن نقشه راه برای هر فردی است و هر فرد میتواند متناسب با
تواناییها و مهارتهای خود بهترین خود در جایی که باید باشد ،باشد و این امر باعث
میشود نیرو و علم او هدر نرود و تواناییهای او به پای داشتن یک شغل و تصمیمهای
کلی که برای کل افراد سازمان گرفته میشود از بین نرود .و با توجه به این امر که ثابت
شده است بیشترین میزان یادگیری از طریق تجربه و در محیط اجرایی است ما در این پروژه
به این مورد نیز پرداخته و سعی کردهایم با برنامه توسعه فردی تلفیق دهیم و بسنجیم که تا
چه اندازه امکان ایجاد و طراحی برنامهای توسعه فردی مبتنی بر یادگیری در محیط کار
وجود دارد و شرایط و بسترهای الزم آن را چه از نظر اینکه آنچه حال وجود دارد و چه از
نظر اینکه کارکنان چه پیشنهادی برای فراهم شدن و اجرایی شدن این برنامه دارند بررسی
کنیم.
درخصوص طرح توسعه فردی الگوهای متعددی ارائه شده است که در راهنمای
منتشرشده توسط دانشگاه ییل ،عناصر سازنده توسعه فرد در سه عامل شایستگی،
نیازمندیهای سازمانی و اشتیاق خالصه میشود .اینکه فرد دوست دارد چه کاری انجام
دهد و چه چیز به او انگیزه و انرژی میدهد ،تببینکننده اشتیاق اوست و اینکه چه چیزی
برای یادگیری یا بهتر شدن در آن برای وی حائز اهمیت است ،مبین شایستگی است و هر
دو این عوامل باید با نیازها و الزامات سازمانی همسو شود نبه نقل از قلی پور و
همکاران. 4309،
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان یکی از صنایع با فنآوری پیشرفته و به عنوان
یکی از بزرگترین منابع درآمدزای غیرنفتی ایران و با بیش از  12سال سابقه فعالیت،
هیچگاه از توجه و اهتمام به امر آموزش کارآموزان ،کارکنان ،مدیران و حتی مشتریان
خویش غافل نبوده است؛ اما پیشرفت روزافزون علم و گستره پهناور دانش و تغییرات
ماهوی در ساختار پتروشیمی از سازمانی بنگاهدار به یک سازمان حاکمیتی-توسعهای،
ایجاب مینماید روشهای بجز روشهای رسمی نکالس و دورههای آموزشی توجه
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نماید ،یادگیری اثربخش را برای کارکنان فراهم آورد نجنینگز0249، 4؛ به نقل از نجفی
. 4309
در جمعبندی که از نتایج مصاحبهها به دست آمده میتوان گفت بیشتر کارمندان تا
حدودی ارزشیابی مثبتی از وضعیت آموزش و بهسازی منابع انسانی موجود در این شرکت
دارند و از نظر آنها با توجه به خیلی از محدودیتها شرکت توجه قابلمالحظهای به منابع
انسانی خود دارد گرچه آنها از موارد قابل بهبود هم نام بردند و اشاره کردند اما نظر آنها
بیشتر بر آن بود که پایه و بنای کار شکل گرفته است و زمینههای آن به وجود آمده است
اما در مرحله عمل ضعیف عمل کردهاند و فرهنگسازی مرتبط آن به طور کامل شکل
نگرفته است و این بیشترین قسمت نقاط ضعف اشاره شده از طرف مصاحبهشوندگان بود.
آموزش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی شامل پنج مرحله بود که با نیازسنجی آغاز
میشود تمامی برنامههای آموزشی برای اینکه بتوانند کارایی و اثربخش الزم را داشته
باشند باید قبل از شروع آموزش واقعی این مهم انجام شود و شخص یا مدیر آموزشی
مشخص کند و بداند که چه چیزی را به چه صورت و چگونه و چه وقت قرار است
آموزش بدهد یا آموزش ببیند ،مراحل بعدی شامل طراحی و اجرای آموزش است که پس
از اجرای آموزش به ارزیابی و اثربخشی آموزش پرداخته میشود که در این شرکت از
سال  4390در طرحهایی به آموزش و یادگیری منابع انسانی خود پرداختهاند و دورههای
مختلفی را گذارندهاند و از سال  4304به بعد طرح یکسانسازی آموزشهای از سوی
شرکت نفت ارائه شد که دوره های آموزشی استانداردی را جایگزین شد که بر مشارکت
کارکنان در تعیین نیازهای یادگیری تأکید داشت .با توجه به این عوامل در واقع شرکت
ملی صنایع پتروشیمی دورههای مختلفی از آموزش را در برنامه خود داشتند.
نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه توسعه فردی تأثیر مثبتی بر افزایش کارایی
کارمندان دارد .پس پیشنهاد میشود متخصصین منابع انسانی انگیزه فردی و مهارت و
تواناییهای شخصی افراد را برای یادگیری و توسعه کارکنان و سازمان مورد توجه قرار
دهند .برای توسعه و افزایش عملکرد کارکنان و مهارت و دانش آنها توصیه میشود برای
کارکنان فرصتهای یادگیری در محیط کاری که بر اساس برنامه توسعه فردی است و
حالت شخصیسازیتر دارد برای کارمندان ایجاد کنند .از اینرو نتایج این پژوهش با نتایج
1. Jennigs
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پژوهشهای خنیفر ن ، 4302بیگی و قلیپور ن ، 4303یوزباشی و همکاران ن، 4301
نارنجی ثانی و همکاران ن ، 4309نجفی و همکاران ن ، 4309موحدی ن ، 4309تذکری و
همکاران ن ، 4303کاالنتون و همکاران ن ، 0220شو لیو و همکارانن ، 0242هریت
بتیسن ، 0240بورگانز و همکارانن 0241و دی استفانو ن 0246همراستا میباشد.
پیشنهادها

پیشنهاد میگردد شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پیادهسازی برنامه توسعه فردی بر
مبنای یادگیری در محیط کار مراحل ذیل را طی نماید:
 .4اخذ تعهد مدیرعامل و مدیر ارشد برای اجرای و پیگیری طرح برنامه توسعه فردی بر
مبنای یادگیری در محیط کار
 .0تدوین اهداف و استراتژیهای سازمان و تدوین منشور حمایت از طرح
 .3نیازسنجی و شناسایی وضعیت موجود آموزش و یادگیری شرکت
 .1مقایسه وضعیت موجود و تعیین شکاف در سازمان
 .1برنامهریزی برای اجرا و اجرا طرح و سپس ارزشیابی
 .6برگزاری دورهها و کارگاههای آموزش جهت فرهنگسازی برای قبول و اجرای طرح
هم برای مدیران هم برای کارکنان
 .9افزایش و ایجاد اطالعات و ارتباطات جهت حمایت از طرح توسعه فردی و یادگیری در
محیط کار
 .3بررسی ارتباط بین چابکی سازمانی و توسعه فردی و یادگیری محیط کار و بررسی
معناداری روابط آنها بر یکدیگر
 .0بررسی ارتباط بین هوش هیجانی کارکنان و توسعه فردی و یادگیری محیط کار و
بررسی معناداری روابط آنها بر یکدیگر
 .4بررسی ارتباط بین بهرهوری سازمای ،توسعه فردی ،یادگیری محیط کار و بررسی
معناداری روابط آنها بر یکدیگر
محدودیتهای پژوهش

 .4در این پژوهش سعی شده افراد مصاحبهشونده از بخشهای مختلف شغلی انتخاب شوند
تا بتوان جامعیت شغلی را در برداشت ولی این امر امکانپذیر نبود.
 .0این پژوهش در محیط شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده است و متناسب با محیط
این شرکت است و قابلیت تعمیم بدون تغییرات و مطالعات دیگر وجود ندارد.

فصلنامه سال پنجم ،شماره  ،02تابستان 89

93

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

 .3انجام مصاحبههای این پروژه در زمان شیوع بیماری کرونا بود ،که راحتی
مصاحبهشوندگان در این امر را با مشکل مواجه کرده بود.
 .1نبود منابع فارسی مرتبط زیاد در زمینه یادگیری در محیط کار و نو بودن آن از دیگر
مشکالت پژوهش بود.
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