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آشنایی با ربانهم توسعه فردی

فهرست مطالب
چرا برنامه توسعه فردي؟
برنامه توسعه فردي چیست؟
اهداف برنامه توسعه فردي چیست؟
مزایاي برنامه توسعه فردي چیست؟
فرآیند برنامه توسعه فردي چگونه است؟

انسان ،سرمایه اي بي پایان
هیچ جامعه اي توسعه نمي یابد مگر آنكه به توسعه منابع انساني
خود پردازد.
طي قرن گذشته ،بخش قابل توجهي از پیشرفت كشورهاي توسعه
یافته مرهون تحوالت و نیروي انساني كارآزموده بوده است.
آیا مي دانید ادیسون با اختراعات خود به تنهایي چند میلیارد دالر
براي كشور امریكا درآمد ایجاد كرده است؟
آیا مي دانید بیل گیتس با نبوغ خود چه سودآوري براي كشورش
داشته است؟
بیش از درآمد فروش نفت ایران
و آیا مي دانید هنري فورد با یك ابتكار چقدر براي كشورش درآمد
ایجاد كرد؟
به نظر شما آیا انسان سرمایه است یا منابع مادي؟

Bill Gates

Edison

عالیترین درجه توانمندسازي
عالیترین درجه توانمندسازي ،تفویض اختیار است
یعني تحقق فراگرد واگذاري اختیار تصمیم گیري به كاركنان كه موجب
توزیع قدرت مي شود.
سبك تفویضي ،همواره براي كاهش بار مدیران پرمشغله و در عین حال
افزایش توان تصمیم گیري مدیران توصیه شده است.

مصادیق دومین جشنواره كشوري حاكمیت بالیني و ایمني بیمار

راهنماي ارزیابي استانداردهاي اعتبار بخشي بیمارستان در ایران
واحد مدیریت منابع انساني

 8-2آزمون هاي توانمندي دور ه اي حداقل سالي یك بار ،براي تمامي
كاركنان ،برگزار میشوند.
سنجه  .آزمون دوره اي صالحیت و توانمندي براي تمامي كاركنان این واحد با توجه
به برنامه توسعه فردي آنان  PDPحداقل سالي یك بار اجرا مي شود.

تعریف برنامه توسعه فردي
برنامه توسعه فردی

PDP: Personal Development Plan

برنامه توسعه فردي یك برنامه زمانبندي شده مكتوب براي برآورده شدن
نیازهاي حرفه اي افراد در جهت رشد و توسعه آنهاست.
برنامه توسعه فردي ،فرآیندي سازمان یافته است كه هر فرد طي آن عملكرد
خود را ارزیابي مي كند و براي اهداف شخصي ،تحصیلي و كاري خود هدف
گذاري و برنامه ریزي مي نماید.

تعریف برنامه توسعه فردي
برنامه توسعه فردی

PDP: Personal Development Plan

«برنامه توسعه فردي» سند توافق شده اي بین كاركنان و مدیران سازمان
است كه در آن اهداف و برنامه ریزیهاي ساالنه با محوریت توسعه فردي
كاركنان مشخص شده است .در برنامه ریزي توسعه فردي همكاري مؤثري
بین كاركنان و مدیران صورت مي پذیرد تا در آن «نیازهاي آموزشي و رشد
كاركنان» به منظور ارتقا شایستگي ها و مهارت هاي فردي مشخص گردد

مزایاي برنامه توسعه فردي
برنامه توسعه فردی به فرد کمک می کند…
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

به طور خودآگاه ،خود را به نقد و چالش بكشد و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد.
به طور خودآگاه ،توانایي ها ،استعدادها ،شایستگي ها و مهارت هاي خود را بشناسد و آنها را با اهداف
خود تطابق دهد.
اهداف كاري ،اهداف تحصیلي ،اهداف خانوادگي و سایر اهداف زندگي را با رویكردي كل نگر و
یكپارچه به یكدیگر مرتبط سازد ،به گونه اي كه به طور هم افزا یكدیگر را تقویت نمایند.
در راه دستیابي به اهداف زندگي ،رویكردي فعال ،هدف جو و پیشرو داشته باشد.
درمهارت برنامه ریزي و اجراي برنامه وابستگي هاي خود را كاهش دهد و مستقل و خودكار گردد
در راه دستیابي به اهداف ،خود را به طور كامل مسئول و موثر بداند وبه راحتي پیشرفت هاي خود را
دیده و پیگیري نماید.
در زمینه هاي مختلف رشد متوازن و هماهنگ داشته باشد.
به طور متمركز و اثر بخش از منابع بیروني استفاده نماید
سبك یادگیري خود را بشناسد و راهبردهاي یاددهي – یادگیري كه براي وي موثر است را بشناسد.
در دنیاي دائما در حال تغییر ،همواره در حال یادگیري باشد (یادگیري مادام العمر)

فرآیند برنامه توسعه فردي
برنامه توسعه فردي از یك تعامل دو جانبه بین كاركنان و سرپرستان شكل
مي گیرد.هر یك از كاركنان براي توسعه فردي خود مسئول هستند و بعد
از طراحي آن درباره محتواي آن با سرپرست خود توافق مي كنند.
در منابع مختلف مراحلي براي برنامه ریزي توسعه فردي در نظر گرفته
شده است.ولي فرایند استانداردي براي آن وجود ندارد.

فرآیند برنامه توسعه فردي
گام اول - :شناسایي اولویتهاي عملكرد
گام دوم :خودشناسي
گام سوم :مقایسه وضع مطلوب و وضع موجود
گام چهارم :هدفگذاري براي آموزش و توسعه قابلیتها
گام پنجم :تعیین معیارهاي موفقیت
گام ششم :استفاده از روشهاي متنوع آموزش و پرورش مهارتها و قابلیتها
گام هفتم :منابع و حمایتهایي كه الزم دارم را مشخص مي نمایم
گام هشتم :چه زماني مي خواهم به موقعیت مورد نظرم دست یابم؟

گام اول - :شناسایي اولویتهاي عملكرد
اولویتهاي عملكرد ،وظایف و برنامه هایي هستند كه باید براي رسیدن
به برنامه هاي عملي تكمیل گردند .اولویتهاي عملكرد عوامل موفقیت را
تعیین مي كنند و معیاري براي سهم هریك از كاركنان در اهداف
سازمان هستند .اولویتهاي عملكرد اهداف شغلي و فعالیتهاي مورد
انتظار از كاركنان هستند و باید نشات گرفته از برنامه هاي استراتژیك
سازمان  ،برنامه هاي عملي و نیازهاي عملیاتي روزانه باشند.

گام اول - :شناسایي اولویتهاي عملكرد
در این مرحله همچنین باید به سواالت مهمتري هم پاسخ دهیم:
• آیا در سازمان ما ،بویژه با رویكرد آیندهنگر ،تغییر و تحولي در حال
وقوع است كه من هم باید بخشي از آن باشم؟
• انتظارات جدید سازمان از من (بعنوان یك مدیر ،سرپرست یا
كارشناس) چیست؟
• نقش من در سازمان چه تغییري كرده یا خواهد كرد و من براي ایفاي
موفق این نقش باید خود را به چه قابلیتها و مهارتهاي جدید مجهز
كنم؟

گام اول - :شناسایي اولویتهاي عملكرد
براي آشنایي با اتفاقات و تحوالتي كه در آینده رخ خواهد داد باید به
استراتژي و چشمانداز مطلوب سازمان توجه كنیم ،با مشتریان  ،خبرگان و
صاحبنظران علمي و دانشگاهي بویژه آناني كه آیندهنگرتر هستند
گفتگوهاي منظم داشته باشیم و اخبار تحوالت مرتبط با كار ،وظیفه و
نقش خود و سازمانمان را عالقه مندانه و گسترده جستجو و پیگیري كنیم.
یكي از مهمترین منابع دستیابي به اطالعاتي با ارزش و مفید در این
زمینه ،بازخواني سخنان سخنرانيهایي است كه مدیران ارشد سازمان در
جلسات و مذاكرات ،بویژه در مراسم جشن پایان سال مطرح و برآنها تاكید
ميكنند.

گام اول - :شناسایي اولویتهاي عملكرد
نمونه هایي از اولویتهاي عملكرد كاركنان به شرح زیر است:
•
•
•
•
•

فراهم كردن ایمني بیمار و آموزش سالمتي؛ پرستار
اجراي كنترل هاي ایمني رایانه؛ مسئول IT
فراهم كردن اطالعات و آموزش براي كاربران تجهیزات پزشكي؛
مهندس پزشكي
اجراي فعالیتهاي كارمند یابي براي بخشهاي مختلف؛ منابع انساني
تنظیم برنامه هاي مدیر؛ منشي

گام دوم :خودشناسي
چه قابلیتها و مهارتهایي دارم .در چه زمینهها و حوزههایي داراي
قوت هستم و در كدام قابلیتها و مهارتها ضعیف هستم .این مرحله
همچنین باید به كشف عالیق و استعدادها و كشف محدودیتها و
فرصتهاي بهبود فرد هم بیانجامد.
شما در چه كاري خوب هستید؟ در چه كاري زیاد خوب نیستید؟ چه فرصتهایي
وجود دارد؟ و آیا این فاكتورها فراتر از كنترل شما هستند و روي هدف شما تأثیر
مي گذارند؟

گام دوم :خودشناسي
به کمک این تحلیل ها شما به یک درک قوی دست پیدا می کنید که در حال حاضر
کجا هستید و در آینده کجا باید باشید تا شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشید.

SWOT
PEST
Feedback

گام دوم :خودشناسي
تحلیل SWOT
این كلمه در دنیاي كسب و كار مخفف نقاط قوت و نقاط ضعف یك سازمان
و فرصت ها و تهدیدهایي است كه با آن مواجه مي شود .این ابزار عالوه بر
سازمان مي تواند براي شما نیز بسیار قدرتمند باشد .با دانستن نقاط قوت
خود مي توانید خود را بر روي كارهایي كه خوب انجام مي دهید متمركز
كنید و با درک نقاط ضعف مي دانید از چه چیزهایي دوري كنید و چه
چیزهایي را ارتقاء دهید و چه مواقعي از افراد ماهر كمك بگیرید.

گام دوم :خودشناسي
نقاط قوت
هدف اینست كه بفهمید چه چیزهایي شما را از بقیه متمایز مي نماید و از
نظر دیگران چه چیزهایي در شما بارزتر مي باشد؟
وقتي درباره نقاط قوت خود فكر مي كنید آنها را به مهارت هاي كاري خود
محدود نكنید و به تمام تجربیات و فرصت هاي پیشرفت كه تا بحال داشته
اید فكر كنید مثالً آموزش هایي كه دیده اید ،استعدادهایتان ،فاكتورهاي
شخصیتي و عالیق.

گام دوم :خودشناسي
نقاط قوت

جهت تكمیل فرم نقاط قوت خود به سواالت زیر پاسخ دهید:
 شما در چه كاري واقعاً خوب هستید؟ دیگران چه مهارت هایي را در شما مي بینند؟ چه كاري را بهتر از همكارانتان انجام مي دهید؟ براي چه كاري تصدیق و تشویق شده اید؟ آیا از خودتان رضایت دارید و به خود افتخار مي كنید؟ چه تجربیات ،منابع یا ارتباطاتي دارید كه دیگران ندارند؟نظر دوستان و خانواده خود را نیز درباره نقاط قوت خود جویا شوید زیرا ما معموالً عادت
داریم خود را كوچك ببینیم ،عالوه بر آن وقتي نقاط قوت خود را از زبان دیگران بشنوید
موجب افزایش اعتماد به نفس شما خواهد گردید.

گام دوم :خودشناسي
نقاط ضعف
حاال نوبت شماست كه واقع بینانه در مورد كارهایي كه در آن خوب نیستید و
یا مي توانید بهره وري خود را افزایش دهید فكر كنید .ما نقاط ضعف خود را
لیست مي كنیم تا بتوانیم با مدیریت و كاهش آنها مسیر اهداف خود را هموار
نمائیم.
در این مرحله سعي نكنید خود را گول بزنید :همه ما نقاط ضعف داریم و
ترفند اصلي  ،همان شناخت نقاط ضعف و مدیریت صحیح آنها مي باشد .البته
در این كار زیاد هم نباید سخت گیر باشید.
برخالف بخش نقاط قوت ،در این بخش خود را مجبور به پیدا كردن تمام
نقاط ضعف نكنید و فقط دنبال نقاط ضعفي بگردید كه روي رضایت شغلي
شما تأثیرگذار هستند.

گام دوم :خودشناسي
نقاط ضعف
مي توانید براي تكمیل بخش نقاط ضعف از سواالت زیر كمك بگیرید:
 در چه كارهایي با وجود تالش بسیار ،ناكام هستید؟ چه كاري را براي پوشش نیازهاي شغلي خود انجام مي دهید؟ آیا نكات شخصیتي خاصي دارید كه شما را از پیشرفت باز مي دارد؟ نقطه ضعف شما از نظر دیگران چیست؟ در كجا آسیب پذیر هستید؟ كمبود تجربه ،منابع یا ارتباطات خود را نسبت به دیگران در چه كارهایيحس مي كنید؟

گام دوم :خودشناسي
فرصت ها

پس از این كه به درون خود نگاهي انداختید ،نوبت به محیط بیرون مي رسد و با پیدا
كردن امتیازات اجزاء محیط بیروني مي توانید شانس موفقیت خود را افزایش دهید .براي
اینكار بهتر است زماني را خلوت كنید و با استفاده از روش طوفان مغزي (بارش افكار)،
ایده هاي جدید و نوآورانه اي كه قبالً رخ نداده است را پیدا كنید.

 چگونه مي توانید نقاط ضعف خود را به حداقل برسانید؟ و اگر نقاط ضعف شما برطرفمي شد چه میكردید؟
 بیشترین پتانسیل رشد خود را در كجاها مي بینید؟ در شركت فعلي خود ،در شركتدیگر یا صنعت دیگر؟
 چه جریانهایي روي شغل فعلي شما تأثیر گذار هستند یا دنبال چه جریان هایيهستید؟

گام دوم :خودشناسي
تهدیدها
در پایان به تحلیل چیزهایي كه مسیر موفقیت شما را مخدوش مي كند مي
پردازید .هر چند تهدیدها بطور مستقیم قابل كنترل نیستند ولي قابل برنامه
ریزي مي باشند ،به همین دلیل یافتن هرچه بیشتر تهدیدها بسیار اهمیت
دارد .هر چه بیشتر بدانید در آینده كمتر دچار سردرگمي مي شوید.
ممكن است احساس كنید توجه و فكر كردن به تهدیدها موجب ایجاد نگراني
و استرس بیهوده مي گردد ولي واقعیت اینست كه اگر در مورد تهدیدهاي
بالقوه خود فكر نكنید در آینده دچار فشارهاي بیشتري مي شوید.
به یاد داشته باشید زمانیكه با مدیریت تهدیدها آمادگي الزم را بدست آورده
باشید  ،نیش آنها بسیار ضعیف خواهد بود.

گام دوم :خودشناسي
تهدیدها
براي كشف این خطرات مي توانید سواالت زیر را از خود بپرسید:
 آیا قبل از حركت به سمت جلو ،نقطه ضعفي دارید كه باید برطرف گردد؟ اگر نقاط ضعف خود را نادیده بگیرید چه مشكالتي ایجاد مي كنند؟ با چه شكست هایي ممكن است مواجه شوید؟ دیگران چه موانعي را براي رسیدن به مقصدي كه شما در نظر دارید ،پشتسر گذاشته اند؟

گام دوم :خودشناسي
تحلیل PEST
همانطور كه دیدید تحلیل  SWOTروي فاكتورهاي دروني و محیط
نزدیك شما كه روي موفقیت شما تأثیرگذار هستند بحث مي كند .از طرف
دیگر تحلیل  PESTكاوش عمیق تري درون قالب كلي ( تصویر بزرگ)
فاكتورهاي بیروني كه به موفقیت شما كمك مي كنند و یا مسیر آن را
دشوار مي سازند انجام مي دهد

گام دوم :خودشناسي
PEST
مخفف محیط هاي سیاسي ،اقتصادي ،فرهنگي اجتماعي و تكنولوژیكي كه
در آن ها فعالیت مي كنید مي باشد .براي تكمیل این تحلیل فاكتورهاي
بیروني كه روي اهداف شما تأثیرگذار هستند را مشخص مي كنید .سپس
هر یك از آنها را از بابت فرصت ها و تهدیدهاي ذاتي كه ایجاد مي كنند
تحلیل مي كنید.

گام دوم :خودشناسي
فاکتورهای سیاسی
در اینجا تأثیرات احتمالي دولت و سیاست هاي دولت را روي فرصت هاي
مورد نظر خود ارزیابي مي كنید.
 كدام قوانین و آیین نامه هاي جدید روي آن فرصت تأثیرگذار هستند؟ آیا برخي از آنها روي چیزهایي مثل توانایي من و كار در یك منطقهخاص ،كسب درآمد و امنیت كاري من ،تأثیرگذار هستند؟
 آیا تغییرات قابل پیش بیني در دولت یا سیاست هاي دولت وجود دارد؟ -این تغییرات و رخدادها چه فرصت ها و تهدیدهایي را فراهم مي كنند؟

گام دوم :خودشناسي
فاکتورهای اقتصادی

در اینجا به فاكتورهاي پولي كه روي تصمیمات شما در تعقیب اهداف خود تأثیرگذار
هستند توجه مي كنید.
 میانگین سطح سود و پاداش در شغل ها و صنایع مورد عالق من چقدر است؟ آیا حقوق ها در حال باال رفتن یا پایین آمدن هستند و یا بدون تغییر باقي مي مانند؟ نرخ بیكاري كنوني و نرخ بیكاري قابل پیش بیني در این بخش ها چقدر است؟ در این شغل ها تقاضاي بلند مدت مردم چیست؟ آیا مي توانم نیازهاي اقتصادي خود را با حقوق و پاداش پیش بیني شده برطرفنمایم؟
 -این تغییرات و فاكتورهاي محیطي چه فرصت ها و تهدیدهایي را فراهم كنند؟

گام دوم :خودشناسي
فاکتورهای فرهنگی اجتماعی
جریان هاي اجتماعي بر میزان جذب یك فرصت خاص تأثیرگذار هستند.
چیزهایي كه باید توجه داشته باشید عبارتند از :
 چه جریان هاي آماري و جمعیتي روي این صنایع تأثیرگذار خواهند بود؟ آیا پیش نیازهاي آموزشي آنها تغییر خواهد كرد؟ آیا عواملي مثل سبك زندگي و تغییرات فرهنگي وجود دارند كه رويجذب این شغل ها تأثیر بگذارند؟
 آیا در هنگام تصمیم گیري انتظاراتي از جانب خانواده شما نیز باید موردتوجه قرار بگیرد؟ چگونه روي موفقیت شما تأثیرگذار خواهند بود؟
 این شرایط (فرهنگي اجتماعي) چه فرصت ها و تهدیداتي را فراهم ميكنند؟

گام دوم :خودشناسي
فاکتورهای تکنولوژیکی
در پایان باید به تأثیرات تكنولوژیك روي تصمیمات شغلي خود توجه فرمائید.
به یاد داشته باشید كه تغییرات تكنولوژیك به سرعت صورت مي گیرند و
ممكن است به علت عدم توجه به آنها دچار عقب ماندگي شوید.
 جریانات تكنولوژیكي تأثیرگذار روي شغلي هاي مورد نظر شما كدامند؟ آیا بعضي از آن شغل ها در چند سال آینده با تكنولوژي جایگزین ميگردند؟
 چه تكنولوژي هایي براي جایگزین شدن در حال پدیدار شدن هستند و شماچگونه آن مهارت را كسب مي كنید؟
 تكنولوژي چگونه روي نوع كار ما و روش رقابت كاري ما تأثیر مي گذارد؟ -شرایط تكنولوژیكي چه فرصت ها و تهدیداتي را فراهم مي كند؟

گام دوم :خودشناسي
تحلیل فرصت
بعد از تحلیل  SWOTممكن است فرصت هاي زیادي را پیش روي خود دیده
باشید و حاال كه تحلیل  PESTرا به اتمام رسانده اید ممكن است متوجه شوید كه
برخي از آنها بسیار هیجان انگیز و برخي دیگر ارزش پیگیري را نداشته باشند.
اكنون زمان آن است كه بهترین فرصت ها را با جزئیات بیشتري بررسي و فرصت
هاي اصلي خود را مشخص نمائید .براي اینكار ممكن است با افرادي كه براي
فهمیدن عالقه اصلي خود این كارها را انجام داده اند و گزارشات صنایع و شركت
هاي درون آن صنایع را بررسي كرده اند به گفتگو بپردازید و آنها مناسب بودن
نقاط قوت شما را در هر یك از مسیرهاي شغلي تأئید نمایند.
با این كار مطمئن مي شوید مسیر توسعه اي كه انتخاب كرده اید بهترین فرصت
ها و كمترین موانع را به شما مي دهد.

گام دوم :خودشناسي
Feedback
یكي از مهمترین ابزارهایي كه ميتواند به ما كمك كند تا شناخت كاملتري
از قوتها و ضعفهاي خود بدست آوریم درخواست و دریافت بازخورد( Feed
 )Backاز دیگران است .باید از دیگرانيكه از نزدیك با ما در ارتباط هستند و
ميتوانند با شناخت نسبتا مناسبي در مورد ما اظهارنظر كنند بخواهیم كه
چند مورد از رفتارها ،ویژگيها و مهارتهایي كه ما در آنها خوب هستیم و
چند مورد كه در آنها ميتوانیم بهتر باشیم و پیشرفت كنیم را به ما بگویند.
بهتر است به جاي یك نفر از چند نفر بازخورد بگیریم .این نوع بازخوردها
اغلب دقیقتر و صحیحترند.

گام دوم :خودشناسي
توصیه ميشود كه براي دریافت بازخورد به سراغ كساني برویم و نظرات و
ارزیابيهاي كساني را جویا شویم كه داراي بعضي ویژگيها و توانمنديها به
شرح زیر باشند:
در حوزه مورد نظر و مورد ارزیابي صاحبنظر و متخصص باشد.
.1
صادق باشد و صریح
.2
در ارائه بازخورد به ما نفع شخصي نداشته باشد.
.3
خیرخواه دلسوز ما باشد.
.4
حتياالمكان بتواند همراه با بازخورد و ارزیابي ،مارا راهنمایي هم
.5
بكند و نقش مشاور را هم بازي كند.

گام دوم :خودشناسي
بعد از دریافت بازخورد از منابع مختلف باید جدولي تهیه كنیم كه نشان
دهد از چه كساني بازخورد گرفتهایم و آنها (ارزیابيكنندكان) در مورد
قوتها و ضعفهاي ما چه گفتهاند:
منابع بازخورد
همکاران همرده
مدیر(مافوق)
مشتریان
.......

نقاط قوت

حوزههای قابل بهبود

گام دوم :خودشناسي
همه انسانها نقاط كور دارند ،یعني برخي از ویژگيها ،مهارتها ،رفتارها ،قوتها و ضعفهاي خود
را نميبینند و نميشناسند و شاید حتي از آنها ارزیابي و شناخت نادرست یا معكوسي دارند.
دو روانشناس مشهور ،این مفهوم(نقاط كور) را در قالب مدلي كه با توجه به نام كوچك آنها(جو و
هري) به پنجره جو-هري مشهور است توضیح دادهاند
ناشناخته برای خود

شناخته برای خود

منطقه کور()Blind area

منطقه باز()Open area

شناخته برای دیگران

منطقه ناشناخته()Unknown area

م
نطقه پنهان))Hidden area

ناشناخته برای دیگران

گام دوم :خودشناسي
همانگونه که مدل(پنجره) نشان میدهد:
منطقه  1بخشي از وجود(ویژگيها ،مهارتها،قوتها ،ضعفها و )...هركس است كه هم خودش و
هم دیگران از آن مطلع هستند و در مورد آن توافق نسبي وجود دارد.
منطقه  2شامل برخي ویژگيها و رفتارهاي ماست كه از سوي دیگران دیده ميشود و براي
دیگران شناخته شده است در حالیكه خودمان از آنها اطالع و شناخت (یا حداقل اطالع و
شناخت دقیق و صحیح) نداریم.
منطقه  3بخشي از شخصیت ،توانایيها ،ضعفها و استعدادهاي هر فرد است كه خودش نسبت
به آنها آگاه است و و قوف دارد ،اما آن را از دیگران پنهان ميكند .این بخش در واقع بخش
خصوصي و كامال شخصي وجود ماست و اسرار و رازهاي ما را دربر ميگیرد.
وباالخره منطقه  4بخشي از ویژگيها و خصوصیات شخصي ،شخصیتي و رفتاري هر فرد است
كه هنوز هم توسط خودش و هم از سوي دیگران كشف نشده و ممكن است قسمتهایي از آن
در آینده آشكارا و شناسایي شود .همه ما این تجربه را داشتهایم كه در مقطعي از زندگي شخصي
یا شغلي خود تازه پي ميبریم كه چه عالقمندي ،قوت ،ضعف  ،استعداد ،توانایي یا ناتواني
داریم(داشتهایم) كه تاكنون به آن توجه نكرده بودیم.

گام دوم :خودشناسي
همانگونه که مدل(پنجره) نشان میدهد:
مهمترین كمكي كه بازخوردهاي در یافتي از دیگران به ما كمك ميكند این
است كه از وسعت منطقه  2یعني ناحیه كور ما ميكاهد و اطالعات مفیدي در
مورد رفتارها و عملكردهاي ما ( از دیدگاه دیگران) در اختیارمان قرار ميدهد.
توصیه شده است كه بازخوردهاي دریافتي از دیگران در مورد خودمان را با مافوق ونیز یكي
دو دوست یا همكار امین و دلسوز مطرح كنیم و از توصیههاي آنها نیز براي تكمیل تصویري
كه از خودمان بدست آوردهایم استفاده كنیم.این افراد ميتوانند كمك كنند كه ما همه
بازخوردهاي دریافتي(هم نیمه پر و هم نیمه خالي لیوان)را ببینیم و در این خودشناسي و
خودارزیابي كه یكي از پایههاي اساسي در تدوین برنامه توسعه فردي است دقیقتر و
كاملتر عمل كنیم

گام دوم :خودشناسي
برخی فنون مفید که میتواند به ما کمک کند تا به دیگران بازخوردهای مفید و سازندهای بدهیم که
آنها را بپذیرند و از آنها استفاده کنند را ذکر میکنیم:
 .1در بازخورد دادن خیلی روی خصوصیات شخصیتی فرد بویژه خصوصیاتی که تغییر نمیکنند یا به
سختی تغییر میکنند تکیه و تاکید نکنید بلکه به رفتارهایی اشاره کنید که قابل تغییر و بهبود باشند.
 .2به فرد بگویید (یا به هر ترتیب دیگران نشان دهید) که از اینکه رفتار یا اقدام نا مناسب و
غیرمنتظرهای را از او مشاهده کردهاید متعجب ،نگران و ناراحت شدهاید.
 .3بازخوردها را دقیق ،مشخص و معین ارائه کنید ،مثال بزنید و در مثالهایتان از رفتارها و
اقدامات اخیر فرد نمونه(شاهد مثال) بیاورید.
 .4در بازخورد دادن قضاوت نکنید بلکه فقط توصیف و تشریح کنید ،برای مثال بجای اینکه بگوییم
تو فردی نامنظم و مسئولیت ناشناس هستی بهتر است بگوییم تو با تاخیر در جلسات حضور مییابی و
یا پروژهها را با تاخیر تحویل میدهی.
 .5در ارائه بازخور ،زمان و مکان مناسبی انتخاب کنید .همه افراد همیشه در حالت روحی و روانی
مناسبی برای شنیدن بازخوردهای انتقادی قرار ندارند .اگر در اوایل گفتگو احساس کردید زمان
مناسبی را انتخاب نکردهاید ادامه گفتگو را به زمان مناسب دیگری موکول کنید.

گام دوم :خودشناسي
الزم نیست همه انتقاداتتان را در یک جلسه و یکباره طرح کنید .به تدریج که در گفتگویتان با
.6
بازخوردگیرنده پیش میروید مراقب حالتها و عکسالعملهای او باشید و هر وقت احساس کردید که
کافی است ،جلسه(گفتگو) را ختم کنیدو بقیه گفتگو را در جلسه بعدی ادامه دهید.
 .7منصف باشید .هم نقاط قوت و محاسن رفتاری و عملکردی خود را ذکر کنید و هم ضعف ها و
اشتباهات او را ،بازخورد را از نقاط قوت شروع کنید .بعضی تحقیقات نشان میدهند که افراد وقتی
آماده شنیدن انتقاد هستند که قبال حسابی از آنها تعریف و تحسین شده باشد.
 .8مطمئن شوید که دریافت کننده بازخورد ،پیامها و مفاهیم مورد نظر شما را کامل و درست شنیده
و فهمیده باشد .در غیر اینصورت ممکن است سوء تفاهمهای جبران ناپذیر و مخربی بروز کند.
 .9بعد از ارائه بازخورد ،حمایت دوستانه خود را از فرد مقابل اعالم کنید و در هدفگذاری و
برنامهریزی بهبود هم با او همفکری و مشورت کنید ،اما او را برای انجام اقدام خاصی تحت فشار قرار
ندهید.
 .10در ارائه بازخور نباید افراط کرد .نباید از واژهایی مثل همیشه ،غیرممکن ،مطلقا ،هرگز و ...
استفاده کرد.
 .11باید در جلسه بازخورد ،امیدواری و باور مثبت خود را در این مورد که به نظر ما ،ارزیابی شنوده
میتواند به رفتار و عملکرد خود سر و سامان بدهد به او اعالم کنیم.

گام سوم :مقایسه وضع مطلوب و وضع موجود
در این گام باید مهارتها ،دانش ،رفتار ،شایستگيها و قوتها و ضعفهاي
موجود(فعلي)خود را كه در نتیجه گام دوم بدست آمده است با وضع مطلوب(مهارتها و
قابلیتهایي كه براي موفقیت در آینده باید داشته باشیم) مقایسه كنیم و تشابهات و
تفاوتها را پیدا نماییم.
براي مثال ممكن است در تدوین وضع مطلوب به این نتیجه رسیده باشید كه الزم است
داراي مهارتهاي برجستهاي در انجام مذاكرات فروش با مشتریان باشید بنحوي كه بتوانید
این مذاكرات را در اغلب موارد ،بدون نیاز به راهنمایي و مداخله مافوقتان با موفقیت به
پیش ببرید و به قرارداد برسانید ،در حالیكه بازخوردهاي دریافتي از دیگران حاكي از آن
است كه در حال حاضر این مهارت را به اندازه كافي دارا نیستید و تعداد مذاكرات موفق
شما چندان قابل توجه و مطلوب نیست .در واقع با این مقایسه تحلیلي شما در ميیابید
كه در یك مهارت و قابلیت مهم و تعیین كننده(یعني مهارت مذاكره موثر و موفق) بین
آنچه باید باشید و آنچه هستید فاصلهاي وجود دارد كه باید پر شود.

گام سوم :مقایسه وضع مطلوب و وضع موجود
در پایان این گام(مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب) شما به یك
تصویر(ارزیابي) از دانش ،مهارتها و قابلیتهاي خود ميرسید در كدام
زمینهها وضع مطلوب و قابل قبولي دارد و داراي نقطه قوت هستید ،در
كدام زمینهها(دانش ،مهارت ،رفتار ،توانایي و  )...وضع نسبتا قابل قبولي
دارید اما احتمال دارد كه در شرایط سختتر و در رویایي با چالشهاي
بزرگتر كم بیاورید و باالخره اینكه در كدام مهارتها و شایستگيها وضع
غیرقابل قبول(و حتي تا حدودي نگرانكننده)دارد و داراي نقطه ضعف
جدي هستید.

گام چهارم :هدفگذاري براي آموزش و توسعه قابلیتها
• اهداف بلند مدت
• اهداف میان مدت
• اهداف کوتاه مدت
توصیه شده است كه در هر دوره زماني ،تعداد محدودي از اهداف كه اولویت و ضرورت
بیشتري دارند(ترجیحا  2یا  3حوزه قابل بهبود) انتخاب شوند .اهداف محدود و مشخص
كمك ميكند كه انرژي و تمركز شما روي این اهداف متمركز شود و در نتیجه
دستاوردهاي بهتر و بیشتري كسب گردد.براي اطمینان از اینكه اهداف درستي انتخاب
كردهاید كه داراي اولویت و اهمیت الزم هم هستند ،باز پیشنهاد ميكنیم این اهداف را
ابتدا با مافوقتان و سپس با یكي دو همكار باتجربه كه ميتوانند مشاور شما باشند طرح
و بحث كنیدSMART .

گام چهارم :هدفگذاري براي آموزش و توسعه قابلیتها
هدفي كه تعیین مي كنیدا باید داراي خصوصیاتي كه به اختصار
 SMARTنامیده مي شود  ،باشد .این خصوصیات شامل موارد زیر است:
مشخص بودن Specific
قابل اندازه گیري Measurable
قابل دست یابي Attainable
منطقي و واقع گرایانه Realistic
داراي زمان بندي Timely , Time bounded

گام چهارم :هدفگذاري براي آموزش و توسعه قابلیتها
براي آن كه بتوانید چنین هدفي براي خود تعیین كنید الزم است ابتدا
سوواالت زیر را از خود بپرسید:
در حال حاضر در چه موقعیتي هستم؟
در آینده اي مشخص ،مي خواهم به كجا برسم؟
چگونه مي خواهم به آن جا برسم؟
چه منابعي مي تواند به من كمك كند؟
چه موانعي در سر راهم وجود دارد؟

گام چهارم :هدفگذاري براي آموزش و توسعه قابلیتها
بحث با سرپرستان پیرامون اهداف توسعه :نقش سرپرستان و مدیران در فرایند تدوین
برنامه ریزي توسعه فردي به عنوان یك «مربي و هدایت كننده» است .سرپرستان و مدیران
امكانات و تسهیالت الزم را براي افزایش دانش و مهارت و توسعه جنبه هاي مختلف
كاركنان جهت دستیابي به اهداف توسعه فراهم مي كنند.
بعد از مشخص كردن اهداف توسعه توسط كاركنان،هر یك از آنها براي بحث با سرپرست
خود پیرامون برنامه توسعه فردي خود آماده مي شوند.بحث بین كاركنان و سرپرست باید
شفاف و دوستانه باشد.این جلسه زماني صورت مي گیرد كه كاركنان ،اولویتهاي عملكرد
خود را مشخص كرده و ارزیابي از نیاز هاي مهارتي به عمل آورده باشند و اهداف و
فعالیتهاي توسعه را انتخاب كرده باشند.در این جلسه فعالیتهاي توسعه مورد حمایت
سرپرستي مشخص مي شود وهمچنین فعالیتهایي كه به دلیل محـــــــدودیتهاي بودجه
و زمان قابل اجرا نیستند ،شناسایي مي شود.این اطالعات در توسعه یك برنامه عملي و
امكان پذیر مثمر ثمر خواهد بود

گام چهارم :هدفگذاري براي آموزش و توسعه قابلیتها
سرپرستان ابتدا باید به مراحل قبلي بازگردند.آنها باید كار و استانداردهاي انجام كار ،شرح
شغلي ،ارزیابي عملكرد،دانش ،مهارت و توانایي الزم براي انجام یك عملكرد خوب را در
نظر بگیرند.آنها باید نیازهاي ســـازمان در چند سال آینده را با توجه به برنامه هاي
استراتژیك ،تغییر در تكنولوژي ،نیازهاي كارمند یابي را در نظر بگیرند.همچنین آنها باید
بعد از نیاز سنجي ،پتانسیلهاي براورده شدن نیازها را شناسایي كنند و فعالیتهاي توسعه
اي مورد نیاز براي براورده شدن نیازها را شناسایي كنند.
بعد از توافق بین كاركنان و سرپرستان شالوده یك برنامه توسعه فردي ایجاد مي شود و
هر یك از كاركنان آماده عمل كردن و تكمیل فعالیتهاي توافق شده هستند.

گام پنجم :تعیین معیارهاي موفقیت
در این مرحله بر مبناي وضعیت مطلوب مشخص مي شود براي اندازهگیري
میزان موفقیتم در بهبود این حوزه از چه شاخص هایي استفاده خواهم
كرد .چگونه من موفقیت را شناسایي مي كنم؟ چگونه من بهبود كاري ام را
مرور و اندازه گیري مي كنم

گام پنجم :تعیین معیارهاي موفقیت
برنامه توسعه فردي یك فرایند مستمر رشد و توسعه مي باشد.اثر بخش
بودن یك برنامه توسعه فردي باید به صورت دوره اي مورد ارزیابي قرار
بگیرد.برنامه توسعه فردي حداقل باید به صورت  6ماهه مورد ارزیابي قرار
گیرد

گام ششم :استفاده از روشهاي متنوع آموزش و پرورش مهارتها و قابلیتها
روشهاي آموزش و توسعه قابلیتها و مهارتها بسیار متنوع شده و دیگر
محدود به كالس نیست ،به همین دلیل الزم است(بهتر است) كه
مجموعهاي از این روشها را انتخاب كنید و بصورت مكمل بكار ببرید تا
آثار آنها را در افزایش قابلیتها و تكمیل دانش و مهارتهاي خود مشاهده
كنید.

گام ششم :استفاده از روشهای متنوع آموزش و پرورش مهارتها و قابلیتها

بعضي از مهمترین روشهایي كه براي دستیابي به اهداف خود در زمینه توسعه فردي ميتوانید
از آنها استفاده كنید عبارتند از:
 .1بهرهگیري از تجارب یك Coachیا  :Mentorاینها افرادي با تجربه هستند كه ميتوانند
در قابلیتهاي مورد نظر و مورد نیاز شما راهنمایتان باشند و مورد الگوبرداري شما قرار گیرند.
 :Shadowing .2اگر در بین همكارانتان كسي را سراغ دارید كه قوتي دارد كه شما نیز
مایل به كسب آن هستید ،او را از نزدیك مورد مشاهده قرار دهید ،در كنار او جلسات ،مذاكرات
و پروژهها حضور پیدا كنید ،رفتار و عملكرد او را مالحظه و تحلیل كنید و از او و رفتارهایش
بیاموزید.
 .3چرخش شغلي و درگیر شدن در حوزهها و زمینههاي شغلي جدید :براي مثال درگیر شدن
یك كارشناس پشتیباني نرمافزار در فرآیند طراحي و تولید محصول(مثال در فرآیند تست)
شناخت او را از این فرآیند و از قابلیتها و امكانات محصول افزایش ميدهد و او را به قابلیتي و
دانشي مجهز ميكند كه در مذاكره با مشتریان و حل و فصل مسائل مربوط به كاربري محصول
بسیار مفید و اثرگذار است.
شركت در سمینارها و كارگاههاي آموزشي
.4

گام ششم :استفاده از روشهاي متنوع آموزش و پرورش مهارتها و قابلیتها
 .5شركت كردن در پروژهها یا حضور یافتن در كمیتههاي كاري فرابخشي(Cross-
 )Functionalكه به فرد جامعنگري و نگاه فرآیندي ميدهد و ارتباط كاري او را با
فرایندهاي بعدي و قبلي تسهیل و تقویت ميكند.
انجام دادن و تمرین كردن()Learning by doing
.6
اشتباه كردن و درس گرفتن از اشتباهات
.7
استقبال از بازخوردهاي دریافتي از دیگران
.8
استفاده از تجارب همكاران موفق در قالب روابط یادگیري متقابل یا تشكیل
.9
گروههاي تبادل دانش و تجربه
 .10عضویت در انجمنهاي تخصصي ،انجمن علمي ،انجمنهاي فارغ التحصیالن
 .11مطالعه منظم مجالت تخصصي ،استفاده منظم از سایتهاي تخصصي اینترنتي
 .12تدریس(تدریس خود را وادار ميكند تا از یاددادن یاد بگیرد)

گام هفتم :منابع و حمایتهایي كه الزم دارم را مشخص مي نمایم
چه منابعي (دولتي ،فردي ،فرصت هاي آموزشي و غیره) مي تواند به من
كمك كند؟

گام هشتم :چه زماني مي خواهم به موقعیت مورد نظرم دست یابم؟

برنامه ریزي و زمان بندي براي رسیدن به هدف را مشخص مي نماییم

