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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The managers' professional development can play 

an effective role in the performance and effectiveness of the 

organization. As a result, the aim of this study was identify the 

components of educational managers' professional 

development in the banking industry. 

Materials and Methods: This study in terms of purpose was 

applied and in terms of implementation method was 

qualitative. The research population was specialists and 

experts of banking industry of Tehran city in 2021 year, which 

according to the principle of theoretical saturation 10 people 

were selected as a sample by purposive sampling method. The 

research tool was semi-structured interview whose validity 

was confirmed by the triangulation method and its reliability 

was obtained by an agreement coefficient between the two 

coders 0.84. Data were analyzed by open, axial and selective 

coding methods in MAXQDA software. 

Findings: The results showed that the educational managers' 

professional development in the banking industry had 78 

indicators and 21 sub-categories in 4 categories were including 

organizational category (with 6 sub-categories of human 

resource management, staff, organizational structure, 

organizational culture, information technology infrastructure 

and system information compatibility), individual category 

(with 4 subcategories of inherent skills, technical skills, 

communication skills and environmental skills), technological 

category (with 5 subcategories of project management, 

educational requirements, localization, implementation and 

technical) and environmental category (with 6 subcategories 

of cultural and educational requirements, economic 

requirements, improvement system requirements, 

maintenance requirements, legal requirements and operating 

requirements. 

Conclusion: According to the results for the educational 

managers' professional development in the banking industry 

can be improved four categories of organizational, individual, 

technological and environmental through the identified 

subcategories and indicators for them. 
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  و همکاران     ینامدار نبیز 145
 

 1400 زمستان، 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

در  یآموزش رانیمد یاتوسعه حرفه یهامولفه ییشناسا
 یصنعت بانکدار

 
 1ینامدار نبیز

واحد تهران  ،یتیگروه علوم ترب ،یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمرکز

 
 *2ییدلگشا لدای

دانشگاه  ،یواحد تهران مرکز ،یتیگروه علوم ترب ،یعلم أتیه عضو
 مسئول( سندهی)نو رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم

 
 3یعباس الهلطف
دانشگاه  ،یواحد تهران مرکز ،یتیگروه علوم ترب ،یعلم أتیه عضو

 رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم
 

 چکیده
در عملکرد و  ینقش موثر تواندیم رانیمد یا: توسعه حرفههدف

 ییپژوهش شناسا نیهدف ا جه،یسازمان داشته باشد. در نت یاثربخش
 .بود یدر صنعت بانکدار یآموزش رانیمد یاتوسعه حرفه یهامولفه
اجرا  وهیو از نظر ش یمطالعه از نظر هدف کاربرد نی: اهاو روش مواد

شهر  یبود. جامعه پژوهش متخصصان و خبرگان صنعت بانکدار یفیک
نفر با روش  10 یبودند که طبق اصل اشباع نظر 1400تهران در سال 

عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش هدفمند به یریگنمونه
 دییات یسازآن با روش مثلث ییبود که روا افتهیساختارمهیمصاحبه ن

بدست آمد.  84/0دو کدگذار  نیتوافق ب بیضر قیآن از طر ییایو پا
 افزاردر نرم یو انتخاب یباز، محور یکدگذار یهاها با روشداده

MAXQDA شدند لیتحل. 
 در صنعت یآموزش رانیمد یانشان داد که توسعه حرفه جینتا :هاافتهی

مقوله شامل مقوله  4در  رمقولهیز 21شاخص و  78 یدارا یبانکدار
کارکنان، ساختار  ،یمنابع انسان تیریمد رمقولهیز 6)با  یسازمان
 یاطالعات و سازگار یفناور رساختیز ،یفرهنگ سازمان ،یسازمان

 ،یذات یهامهارت رمقولهیز 4)با  یاطالعات سامانه(، مقوله فرد
(، مقوله یطیمح یهاو مهارت یارتباط یهامهارت ،یفن یهامهارت

 ،یسازیبوم ،یپروژه، الزامات آموزش تیریمد رمقولهیز 5فناورانه )با 
و  یالزامات فرهنگ رمقولهیز 6)با  یطی( و مقوله محیو فن یسازادهیپ

 ،یبهبود، الزامات نگهدار ستمیس الزامات ،یالزامات اقتصاد ،یآموزش
 .( بودندیبردارو الزامات بهره یالزامات قانون

 یآموزش رانیمد یاتوسعه حرفه یبرا جی: با توجه به نتایریگجهینت
فناورانه و  ،یفرد ،یچهار مقوله سازمان توانیم یدر صنعت بانکدار

آنها  یبرا شدهییشناسا یهاو شاخص هارمقولهیز قیرا از طر یطیمح
 .دیبهبود بخش

 
 ،یفرد ،یسازمان ،یآموزش رانیمد ،یاتوسعه حرفه ها:واژه دیکل

 .یطیفناورانه، مح
 
 

 08/04/1400: افتیدر خیتار
 28/04/1400:  رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئولgoshaei@iauctb.ac.irlyal.de 

 مقدمه
عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطالعات دانست که در آن 

های گذشته به اطالعات و برقراری ارتباط نیروی انسانی بیش از زمان
طی  برای کسب اطالعات نیاز دارد. فناوری اطالعات و ارتباطات در

ها را به نحو چشمگیری مدت زمان کوتاهی توانسته زندگی انسان
(. 1های مختلف شود )دگرگون سازد و باعث تحول و توسعه در زمینه

گون های گوناعالوه بر آن، پیشرفت سریع و پرشتاب کشورها در زمینه
ه شده است کاجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری امری رایج و پذیرفته

ع ویژه توسعه منابکی از ضرورت توجه بیشتر به توسعه بهاین امر حا
های عنوان دارایی(. منابع انسانی و سرمایه انسانی به2باشد )انسانی می

ترین سرمایه هر سازمان ها، بزرگهوشمند و با ارزش سازمان
ها با توجه دانش، شایستگی و قابلیت شوند و سازمانمحسوب می

(. توانمندسازی 3کنند )یت رقابتی ایجاد میسرمایه انسانی خود یک مز
منابع انسانی رویکردی نوین در راستای توسعه منابع انسانی است و 

نده کنتوسعه منابع انسانی متخصص، توانمند و با مهارت باال مشخص
وری، خدمات، کیفیت محصوالت، سودآوری و میزان نوآوری، بهره

تواند سازمانی در صورتی می(. هر 4باشد )پذیری در جامعه میرقابت
گذاری صحیح به اهداف خود برسد که موانع رشد و بالندگی به هدف

کارکنان را برطرف و به حداقل برساند ودر مقابل زمینه را برای 
ای آنان فراهم آورد. بنابراین، توجه به تمامی ابعاد توسعه حرفه

ز فکری، ای منابع و سرمایه انسانی اعم ابالندگی و توسعه حرفه
 (.5نگرشی، شغلی، ادراکی و رفتاری الزم و ضروری است )

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفت، قدرت و 
ای به توسعه یک شخص در نقش گستردگی است و توسعه حرفه

ای یکی از مفاهیم جدید در (. توسعه حرفه6ای وی اشاره دارد )حرفه
دف آن توسعه دانش، بینش، حوزه رهبری و مدیریت است که ه

مهارت و توانایی مدیران و کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی 
های رسمی مثل (. این متغیر نتیجه تجربه7باشد )و توسعه سازمانی می

های غیررسمی مثل خواندن ها و سیمنارها و تجربهحضور در کارگاه
ه است، لذا توسعهای صوتی و تصویری ها و شنیدن و دیدن برنامهنشریه
تر از توسعه شغلی است که به معنای رشد و ای بسیار گستردهحرفه

ای مدیران به معنای (. توسعه حرفه8باشد )ارتقای جایگاه شغلی می
رشد و ارتقای مدیران برای تحقق بالندگی شغلی و انجام وظایف 

های های جدید در جهت بهبود مهارتای با استفاده از فناوریحرفه
(. توسعه 9باشد )رتباطی، رهبری و نوآوری خود و کارکنان میا

ع ای در منابهای حرفهای ناظر بر پدیدایی مراتبی از شایستگیحرفه
( و 10شود )ها محسوب میانسانی است و کلید ارتقای کیفیت سازمان

ها مانند ایجاد دگرگونی و بهبود کیفیت ای از فعالیتشامل مجموعه
های مداوم برای آموزش و یادگیری، تسهیل رصتخدمات، ایجاد ف

های جدید، بهبود دانش، مهارت و توانایی، ارتقای انگیزه توسعه مهارت
نفس، تسهیل تجارب مبتنی بر علم و دانش، افزایش توانایی و عزت

سازگاری و داشتن برنامه برای نگهداری منابع انسانی سودمند و کارآمد 
 (.11است )

صنعت بانکداری با توجه به پویایی و تغییرهای مستمر  منابع انسانی در
تواند یک پدیده ساکن و ثابت باشد، لذا نگاه به محیط محیط نمی

گیری های مورد انتظار ذینفعان و جهتوکار و شناسایی ارزشکسب
های حوزه منابع انسانی ها و فعالیتتواند در اقدامدر راستای آنها می
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وری و اثربخشی سازمانی بینجامد زایش بهرهموثر واقع شود و به اف
ای در رشد و توسعه اقتصادی ها نقش قابل مالحظه(. امروزه بانک12)

هر کشوری دارند. چون رشد اقتصادی و افزایش رفاه و بهبود زندگی 
ها بستگی دارد که در حقیقت گذاریدر هر کشوری به میزان سرمایه

دازها توسط سیستم بانکی صورت انها و پسآوری سپردهاز طریق جمع
ها از جمله بازار ها در کنار سایر بخش(. در ایران بانک13پذیرد )می

هیا خرد و کنند و سرمایهسرمایه در قالب بازارهای مالی فعالیت می
آوری نموده و از انها برای دادن تسهیالت و انجام هدف مردم را جمعبی

کنند، اما به دالیلی چون ده میها در سطح کالن استفاگذاریسرمایه
پذیر نبودن آحاد مردم و عدم رشد سازی مناسب، ریسکعدم فرهنگ

(. 14شود )بازار سرمایه توجه کافی به این بخش از بازارهای مالی نمی
توانند عملکرد مالی مطلوب و سودآوری داشته ها در صورتی میبانک

 ای ار در سرلوحهحرفهآفرینی برای ذیفنعان و توسعه باشند که ارزش
د تواننهایی میکار خود قرار دهند و در دنیای رقابتی امروز تنها بانک

موفق باشند که نقش استراتژیک منابع و سرمایه انسانی خود رابه 
های وکار و شناسایی ارزشخوبی درک کرده و با نگاه به محیط کسب

استای مورد انتظار ذینفعان و اتخاذ رویکردهای اثربخش در ر
وری و اثربخشی سازمانی های گام بردارند و سبب افزایش بهرهارزش

 (.15شوند )
ای مدیران در های نسبتا زیادی درباره توسعه حرفهبا اینکه پژوهش

ها وپرورش و نظام آموزش عالی انجام شده، اما پژوهشنظام آموزش
مه اکمتر به نقش آن در نظام و صنعت بانکداری پرداختند که در اد

شوند. طور خالصه گزارش میهای مرتبط بهترین پژوهشنتایج مهم
( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 2022هیقلی و ثیئدو )

المللی نقش موثری گذاری اهداف بومی در مقایسه با اهداف بینارزش
(. نتایج پژوهش تیموخینا 16ای مدیران داشت )در توسعه حرفه

توان ای مدیران میرای بهبود سیستم توسعه حرفه( نشان داد که ب2021)
ای، پاسخگویی مدیران و اهداف عواملی مانند آموزش، صالحیت حرفه

( توسعه 2015(. بریئری و همکاران )17سامانی را بهبود بخشید )
های مدیریتی، ای مدیران را شامل سازگاری، توانایی، مهارتحرفه

فردی، رهبری، اخالق، بین هایهای شخصی، مهارتارتباط، ویژگی
(. در 18سازی و مدیریت معرفی کردند )شبکه و دانش محلی، ظرفیت

ای مدیران ( توسعه حرفه2015پژوهشی دیگر وسلینک و همکاران )
اری، بینی، صالحیت هنجهای تفکر سیستمی، تفکر پیشرا شامل مولفه

 پذیرش تنوع، صالحیت فردی، صالحیت اقدام و مدیریت راهبردی
( ضمن 1399(. همچنین، یوسفی و همکاران )19گزارش کردند )

ای مدیران مدارس را شامل سه مقوله های توسعه حرفهپژوهشی مولفه
اصلی دانش )با دو مقوله فرعی دانش عمومی و دانش تخصصی(، مهارت 

گیری، مهارت فنی، مهارت انسانی، )با شش مقوله فرعی مهارت تصمیم
مدیریت منابع و مهارت فناوری( و نگرش )با مهارت ادراکی، مهارت 

سه مقوله فرعی نگرش مثبت به یادگیری سازمانی، نگرش سیستمی به 
(. نتایج پژوهش 20سازمان و تعهد و تعلق سازمانی( شناسایی کردند )

ای های توسعه حرفه( نشان داد که مولفه1399ابیلی و همکاران )
های رهبری ه اصلی مهارتهای آموزشی شامل پنج مقولمدیران گروه

های های پژوهشی، مهارتهای آموزشی، مهارتو مدیریتی، مهارت
(. در پژوهشی دیگر صدرایی 21ای بودند )های مشاورهفردی و مهارت

 های ارتباطی( به این نتیجه رسیدند که شایستگی1398و همکاران )

های مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری شامل مقوله
های ارتباطی مدیران منابع انسانی، عوامل فردی، عوامل ستگیشای

سازمانی، رفتارهای سیاسی، شرایط محیطی سازمان، سبک مدیریت 
ویترینی، هوش فرهنگی مدیران، برنامه جامعه اصالحات دولت، 

آفرینی سازگار، محیط کاری راهبرد هماهنگی و همدلی، راهبرد تحول
( ضمن 1398(. اصفهانی و همکاران )22شاد و تسهیل ارتباطات بودند )

ای مدیران آموزشگاهی را شامل پژوهشی عوامل موثر بر توسعه حرفه
هشت مقوله اصلی فناوری، دینی، فرهنگی، فردی، اجتماعی، اقتصادی، 

( 1397(. سفیدگران و همکاران )23سیاسی و سازمانی شناسایی کردند )
ر انی نظام بانکی مبتنی بضمن پژوهشی ابعاد توسعه مدیران منابع انس
ی، های شخصیتهای ویژگیشایستگی را شامل چهار بعد فردی )با مولفه

ای، اعتمادسازی و برند محوری، تعهد سازمانی، اخالق حرفهعدالت
شخصی، تفکر تحلیلی، فعال معتبر، مدیریت بر خود، وکیل نیروی 

ی(، پذیرانسانی، توانایی شناختی، خالقیت و نوآوری و انعطاف
های رهبری، ارتباطات موثر، پاسخگویی، رفاه و فردی )با مولفهمیان

های دانش تخصصی منابع انسانی، ای )با مولفهامنیت و کار تیمی(، حرفه
وکار( و مدیریتی )با شریک کسب و کار و دانش تخصصی کسب

های مدیریت استعدادها، مدیریت تعارض، ارزیابی و مدیریت مولفه
های گری و مهارتگیری، مربیریزی و تصمیمامهاطالعات، برن

(. در پژوهشی دیگر عاشقی و 24استراتژیک( شناسایی کردند )
ای مدیران در های موثر بر مدل توسعه حرفه( مولفه1396همکاران )

ا چهار ارزشی )ب -صنعت بانکداری را شامل پنج مقوله شایستگی فکری
و نگرش و ویژگی  مولفه ارزش عمومی، ارزش سازمانی، بینش

 بانکی، دانش -تخصصی )با سه مولفه دانش مالی -شخصی(، دانش فنی
فناوری و آموزشی و پژوهشی(، مهارت ارتباطی )با پنج مولفه فردی، 

ای(، مهارت مدیریتی )با سه فردی، بانکی، رهبری و اعتبار حرفهبین
وکار( و مولفه مدیریت خود، مدیریت دیگران و مدیریت کسب

ایی و توانمندی )با پنج مولفه عاطفی، ذهنی، تجربی، تحصیلی و توان
( ضمن 1395(. صحت و همکاران )25فیزیکی( معرفی کردند )

امل ای را شهای توسعهپژوهشی عوامل مدیریتی موثر بر موفقیت بانک
پنج مقوله رویکرد فنی، رویکرد محیطی، رویکرد اجتماعی، رویکرد 

 (.26ناسایی کردند )سازمانی و رویکرد مدیریتی ش
از یک سو، بانک یک سازمان اقتصادی است که توسعه آن نقش مهمی 
در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور دارد و از سوی 

ای مدیران نقش مهمی در عملکرد و اثربخشی دیگر، توسعه حرفه
وی رهای نسبتا زیادی در این زمینه بر سازمانی دارد و با اینکه پژوهش

وپرورش و آموزش عالی انجام شده، های آموزشی اعم از آموزشنظام
اما کمتر پژوهشی به بررسی آن در صنعت بانکداری پرداخته و هر 

ای در ای به بررسی توسعه حرفههای گذشته از زاویهیک از پژوهش
صنعت بانکداری پرداختند و جای یک پژوهش منسجم و جامع در 

شده، هدف این پژوهش ه بنابر ضرورت مطرحاین زمینه خالی است ک
ای مدیران آموزشی در صنعت های توسعه حرفهشناسایی مولفه

 بانکداری بود.
 

 مواد و روش ها
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. 
جامعه پژوهش متخصصان و خبرگان صنعت بانکداری شهر تهران در 
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 1400 زمستان، 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

گیری نفر با روش نمونه 10طبق اصل اشباع نظری بودند که  1400سال 
گیری عنوان نمونه انتخاب شدند. طبق اصل اشباع نظری نمونههدفمند به

یری گیابد که پژوهش به اشباع برسد و در روش نمونهتا جایی ادامه می
هدفمند، هدف انتخاب افرادی با توجه به شناخت قبلی است که بتوانند 

 وهشگر در دستیابی به اطالعات کنند.حداکثر کمک را به پژ
برای انجام این پژوهش بعد از تصویب پروپوزال اقدام به شناسایی 

ای و ها از میان اعضای هیئت علمی، متخصصان توسعه حرفهنمونه
از آنها که در زمینه  10اندرکاران صنعت بانکداری شد و تعداد دست

قه اجرایی و پژوهشی نظر و دارای اطالعات بیشتر و سابمذکور صاحب
عنوان نمونه انتخاب شدند و برای آنها اهمیت و بیشتری بودند به

ضرورت پژوهش بیان و درباره رعایت نکات اخالقی به آنان 
ها از آوری دادهخاطر داده شد و درباره چگونگی انجام جمعاطمینان

ها با آنها هماهنگی الزم به عمل آمد و موافقت جمله ضبط مصاحبه
شونده در ها جهت انجام پژوهش گرفته شد. پژوهشگر و مصاحبهآن

 صورتها بهشده حضور یافتند و مصاحبهزمان و مکان از قبل تعیین
ها جهت از دست نرفتن بخشی از انفرادی انجام و تمام مصاحبه

اطالعات ضبط شدند تا بعدا مجدد مورد بررسی قرار گیرند. در نهایت، 
ها درباره نحوه انتقال نتایج پژوهش به آنها حبهپس از خاتمه یافتن مصا

 شوندگان تقدیر به عمل آمد.با آنان هماهنگ شد و از مصاحبه
ساختاریافته بود ها در پژوهش حاضر مصاحبه نیمهابزار گردآوری داده

ها که دارای پنج سوال اصلی و تعدادی سوال فرعی بود. مصاحبه
که سوال اول توسط پژوهشگر طوریصورت انفرادی انجام شد؛ بهبه

شونده آزاد بود تا در چارچوب سوال هر طوری پرسیده شد و مصاحبه
دانست به سوال پاسخ دهد و در صورتی که از چارچوب که صالح می

کرد. به همین صورت همه شد، پژوهشگر وی را هدایت میخارج می
لیدی، ک شوندگان پرسیده شد و عالوه بر ثبت نکاتها از مصاحبهسوال

ها ضبط و هر جایی که پژوهشگر درباره مطالب صدای همه مصاحبه
بندی و بعد صحت و شک داشت، مطالب مصاحبه را خالصه و جمع

 کرد.شوندگان بررسی میدرستی آنها را از نظر مصاحبه
سازی های مثلثسازی تایید شد. روشها با روش مثلثروایی مصاحبه

ها در مطالعه ها )استفاده از منابع متعدد دادهسازی منابع دادهشامل مثلث
سازی محقق )استفاده بیش از یک پژوهشگر برای یا پژوهش(، مثلث

ای یا سازی نظریهها( و مثلثآوری، تجزیه، تحلیل و تفسیر دادهجمع
 ها( است. رواییهای متعدد برای تفسیر دادهتئوری )استفاده از دیدگاه

های مصاحبه با به این صورت بود که سوال سازی در این مطالعهمثلث
ها، منابع اطالعاتی دو فرد خبره بررسی و در عین حال از مطالعه تئوری
ب ها از طریق ضریو مستندات نیز استفاده شد. همچنین، پایایی مصاحبه

بدست آمد. در نهایت،  84/0توافق بین دو کدگذار تایید و مقدار آن 
افزار ی باز، محوری و انتخابی در نرمهای کدگذارها با روشداده

MAXQDA .تحلیل شدند 
 

 هایافته
نفر بودند که مصاحبه با آنها  10متخصصان و خبرگان پژوهش حاضر 

نتایج  1موجب رسیدن پژوهش به به اشباع نظری شد. در جدول 
شوندگان شناختی مصاحبهفراوانی و درصد فراوانی اطالعات جمعیت

 گزارش شده است.
 

 
 شوندگانشناختی مصاحبهنتایج فراوانی و درصد فراوانی اطالعات جمعیت. 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر
 70٪ 7 مرد جنسیت

 30٪ 3 زن 
 80٪ 8 متأهل تأهل
 20٪ 2 مجرد 

 10٪ 1 کارشناسی ارشد تحصیالت
 90٪ 9 دکتری 

 10٪ 1 سال 1-10 سابقه کار
 30٪ 3 سال 20-11 
 60٪ 6 سال 30-21 

ه نشان داد کشوندگان شناختی مصاحبهنتایج بررسی اطالعات جمعیت
درصد( و دارای  80درصد( و متأهل ) 70ها مرد )بیشتر نمونه

درصد(  60سال ) 21-30درصد( و سابقه کاری  90تحصیالت دکتری )
نتایج کدگذاری باز، محوری و انتخابی  2در جدول (. 1بودند )جدول 

ای مدیران آموزشی در صنعت های توسعه حرفهجهت شناسایی مولفه
 گزارش شده است.بانکداری 
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 ای مدیران آموزشی در صنعت بانکداریهای توسعه حرفهنتایج کدگذاری باز، محوری و انتخابی جهت شناسایی مولفه. 2جدول 
 کد انتخابی

 )مقوله(
 کد محوری
 )شاخص( کد باز )زیرمقوله(

مدیریت منابع  سازمانی
 انسانی

 گرایی. تخصص4. جذب و حفظ استعداد و 3ریزی، . مدیریت منابع انسانی و برنامه2 . گزینش مناسب،1

 های فردی. توجه به تفاوت3فردی و . مهارت بین2ای و فردی، . تعیین اهداف حرفه1 کارکنان 
 ی آموزشی. تسهیل امور و فرایندها3. وجود سیستم ارزیابی و 2. جریان اطالعات در سازمان، 1 ساختار سازمانی 

 فرهنگ سازمانی 
. بهبود 4. اقدامات حمایتی، 3ها، . بازبودن نسبت به عقاید و نوآوری2ای همکاران، . استفاده از تجارب حرفه1

 . ایجاد فرهنگ پذیرش تغییر5جو سازمانی و 

 
زیرساخت فناوری 

 انداز برای واحدهای آموزشیچشم . توسعه3های آموزشی و . توسعه برنامه2. وجود سیستم اعتبارسنجی، 1 اطالعات

سازگاری اطالعات  
 سامانه

. توسعه کار راهه شغلی و تحقیقات آموزشی و 2. ایجاد پیوند مناسب بین نیازهای سازمانی و فراسازمانی، 1
 . بازنگری برنامه آموزشی3

 . صبر و شکیبایی4ها و وظایف و مسئولیت. درک 3پذیری، . انعطاف2پذیری و خودکنترلی، . مسئولیت1 های ذاتیمهارت فردی

 های فنیمهارت 
. 3انداز مشترک، . درگیرکردن دیگران در خلق یک چشم2گیری، . قدرت حل مساله و تصمیم1

 ای. اخالق حرفه4پذیری و پاسخگویی و مسئولیت

های داشتن روحیه دموکراتیک و مهارت .3. مدیریت مشارکتی و نیازآفرینی، 2. مهارت ارتباط کالمی، 1 های ارتباطیمهارت 
 . هوش عاطفی4ادراکی و 

. درگیرشدن 4. تعامل و ایجاد انگیزه و 3. مدیریت تضاد و تعارض، 2های انگیزشی و مدیریت تغییر، . مهارت1 های محیطیمهارت 
 های یادگیری محوردر محیط

. وجود سامانه مدیریت 4. اعتباربخشی و 3وجود سامانه مدیریت منابع انسانی، . 2ها، . سامانه مدیریت برنامه1 مدیریت پروژه فناورانه
 بودجه

 الزامات آموزشی 
. وجود 3. وجود سامانه ارزشیابی برنامه آموزشی، 2های آموزشی آفالین، . وجود سامانه برگزاری دوره1

 بازخورد آموزشی. وجود سامانه 4های آموزشی آنالین و الکترونیکی و سامانه برگزاری دوره

 سازیبومی 
. سازماندهی مجدد کلیه خدمات 3. وجود سامانه دستیابی به سوابق آموزشی و 2. مدیریت شبکه آموزشی، 1

 ایحرفه
 . شناسایی بهترین سامانه آموزشی3های آموزشی و . گردآوری و تحلیل داده2. وجود سامانه مدیریت دانش، 1 سازیپیاده 
 های آموزشی موجود. ارزیابی سامانه3. وجود سامانه مدیریت فضا و تجهیزات و 2فناوری، . مهارت 1 فنی 

الزامات فرهنگی و  محیطی
 آموزشی

دهی مدیران به آموزش کاربران سیستم، . اولویت2دهی مدیران به تغییرات مثبت نسبت به منافع، . اولویت1
 سازمانی. رابطه عاطفی برون4شده و سازیپیاده. تاثیر جو فعاالنه برای بکارگیری سیستم 3

 الزامات اقتصادی 
. پایبندی مدیران به تخصیص اعتبارات مصوب، 2های سنواتی سازمان، . تخصیص بودجه نگهداری در بودجه1
 های اقتصاد مهندسی. محاسبه نرخ نگهاری با روش4. نرخ نگهداری و پشتیبانی از سامانه و 3

 
الزامات سیستم 

 بهبود
. وضعیت 4. امنیت شغلی کارکنان و 3. امنیت اجتماعی کارکنان، 2روز، . تجهیزات و امکانات آموزش به1

 سازمانیاجتماعی برون

 الزامات نگهداری 
های های خواب سامانه در حین نگهداری. زمان3. تدوین برنامه آموزشی مدون، 2. تعداد کاربران پشتیبان، 1

 هوشمند خطاهای سیستمی توسط سامانه. رفع 4اساسی و 

 الزامات قانونی 
. پشتیبانی مبانی قانونی 2های اجرایی برای بکارگیری موثر و حفاظت از اطالعات سامانه، . تدوین ضمانت1

های . اجرای اهرم4. پایبندی مدیران در بکارگیری بهینه از سامانه و 3های سازمانی از سامانه، و سیاست
 مشوق در بکارگیری سامانهبازدارنده و 

 
الزامات 

 برداریبهره

گیری از زیرساخت و ملزومات مناسب . بهره2برداری، های انگیزشی مناسب در بهرهگیری از سیستم. بهره1
گیری از تدوین فرایندهای . بهره4برداری و گیری از سهولت و انعطاف سامانه در بهره. بهره3برداری، در بهره
 برداریمبتنی بر سامانه آموزشی در بهرهگیری تصمیم

 ای مدیرانهای توسعه حرفهنتایج کدگذاری باز جهت شناسایی مولفه
 21شاخص و  78نشان داد که برای آن  آموزشی در صنعت بانکداری

زیرمقوله مدیریت  6های سازمانی )با مقوله شامل مقوله 4زیرمقوله در 

منابع انسانی، کارکنان، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، زیرساخت 
زیرمقوله  4فناوری اطالعات و سازگاری اطالعات سامانه(، فردی )با 

های های ارتباطی و مهارتهای فنی، مهارتهای ذاتی، مهارتمهارت
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 1400 زمستان، 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

زیرمقوله مدیریت پروژه، الزامات آموزشی،  5محیطی(، فناورانه )با 
زیرمقوله الزامات  6سازی و فنی( و محیطی )با ، پیادهسازیبومی

فرهنگی و آموزشی، الزامات اقتصادی، الزامات سیستم بهبود، الزامات 
برداری( شناسایی شد )جدول نگهداری، الزامات قانونی و الزامات بهره

الگوی  1شده، در شکل های شناساییها و زیرمقوله(. با توجه به مقوله2
ای مدیران آموزشی در صنعت بانکداری قابل مشاهده توسعه حرفه

 است.

 
 ای مدیران آموزشی در صنعت بانکداریالگوی توسعه حرفه. 1شکل 

 

 نتیجه گیری
ای جدی و ای مدیران آموزشی در صنعت بانکداری مقولهتوسعه حرفه
توجه بسیاری از کارشناسان حوزه علوم بانکی را به خود مهم است و 

باشد. جلب کرده است و این توجه بیشتر به منابع و سرمایه انسانی می
 شود که با تالشسرمایه انسانی ارزشمندترین منابع سازمان محسوب می

و کوشش و ایجاد هماهنگی و بکارگیری دیگر اجزای سازمان باعث 
گردد. در نتیجه، هدف این پژوهش شناسایی تحقق اهداف سازمانی می

 ای مدیران آموزشی در صنعت بانکداری بود.های توسعه حرفهمولفه
ای مدیران آموزشی های پژوهش حاضر نشان داد که توسعه حرفهیافته

مقوله  4زیرمقوله در  21شاخص و  78در صنعت بانکداری دارای 
مدیریت منابع انسانی، های های سازمانی )با زیرمقولهشامل مقوله

کارکنان، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، زیرساخت فناوری 

های اطالعات و سازگاری اطالعات سامانه(، فردی )با زیرمقوله
های های ارتباطی و مهارتهای فنی، مهارتهای ذاتی، مهارتمهارت

، های مدیریت پروژه، الزامات آموزشیمحیطی(، فناورانه )با زیرمقوله
های الزامات سازی و فنی( و محیطی )با زیرمقولهسازی، پیادهبومی

فرهنگی و آموزشی، الزامات اقتصادی، الزامات سیستم بهبود، الزامات 
برداری( بودند که این نتایج نگهداری، الزامات قانونی و الزامات بهره

-26های گذشته در این زمینه همسو بود )از جهاتی با نتایج پژوهش
16). 

گونه استنباط کرد وقتی که از مقوله توان ایندر تشریح نتایج می
ای مدیران آموزشی در صنعت بانکداری سازمانی در توسعه حرفه

شود منظور تمام عوامل سازمانی است که فرایندهای صحبت می
دهند که شامل گزینش مناسب افراد، مدیریت سازمانی را شکل می
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جهت جذب و حفظ استعدادهای نهفته و  ریزیمنابع انسانی و برنامه
ه فردی، توجای و فردی، مهارت بینگرایی، تعیین اهداف حرفهتخصص

مند در های فردی، ایجاد جریان اطالعات مناسب و نظامبه تفاوت
سازمان و وجود سیستم ارزیابی تسهیل امور و فرایندهای آموزشی و 

عوامل سازمانی به نوع باشد. ای همکاران میاستفاده از تجارب حرفه
فرهنگ سازمانی نیز بستگی دارد، باز بودن نسبت به عقاید و 

ها، اقدامات حمایتی، بهبود جو سازمانی، ایجاد فرهنگ پذیرش نوآوری
ای ها به توسعه حرفهتغیر از عوامل فرهنگی هستند که در بانک

 کنند، اما نباید از وجد سیستمکارکنان و مدیران آموزشی کمک می
های های سازمانی در جهت توسعه برنامهاعتبارسنجی و زیرساخت

انداز برای واحدهای آموزشی غافل شد. مدیران آموزشی و توسعه چشم
آموزشی با ایجاد پیوند مناسب بین نیازهای سازمانی و فراسازمانی 
موجب توسعه کار راهه شغلی و تحقیقات آموزشی در بانک و ارتقای 

 شوند.می ای افرادسطح حرفه
سازد تنها ساختار یک مقوله دیگر، مقوله فردی است که مشخص می

ای مدیران آموزشی تاثیرگذار نیست، بلکه بانک بر توسعه حرفه
گردد و جزء عوامل فردی است نیز عواملی که به خود مدیران بازمی

های باشند. افراد دارای یک سری مهارتاز اهمیت باالیی برخوردار می
ک پذیری، درپذیری و خودکنترلی، انعطافتند که مسئولیتذاتی هس

شود. مهارت فنی ها و صبر و شکیبایی را شامل میوظایف و مسئولیت
شتابد. برای مثال ای به کمک آنان میمدیران نیز در توسعه حرفه

گیری، درگیرکردن دیگران در خلق یک قدرت حل مساله و تصمیم
 ایری و پاسخگویی و اخالق حرفهپذیانداز مشترک، مسئولیتچشم

ای و در نهایت توسعه هایی هستند که به صالحیت حرفهاز مهارت
انجامند. مهارت ارتباط کالمی، مدیریت ای مدیران آموزشی میحرفه

های مشارکتی و نیازآفرینی و داشتن روحیه دموکراتیک، مهارت
نسبت  بیشتریشوند تا کارکنان اعتماد ادراکی و درک متقابل باعث می

به مدیران آموزشی داشته باشند و درک متقابل اتفاق بیفتد. در بین 
های انگیزشی و مدیریت تغییر، مهارت در عوامل فردی داشتن مهارت

مدیریت تضاد و تعارض، ایجاد تعامل و انگیزه و درگیرشدن در 
ای مدیران محور نیز نقش موثری در توسعه حرفههای یادگیریمحیط

 در صنعت بانکداری دارند. آموزشی
ها، مقوله فناورانه به مدیریت پروژه یعنی سامانه مدیریت برنامه

وجود سامانه مدیریت منابع انسانی، اعتباربخشی و وجود سامانه 
مدیریت بودجه اشاره دارند. داشتن یک سامانه مدیریت منابع انسانی 

ه ی را سرلوحریزی استراتژیک منابع انسانهدفمند و دقیق که برنامه
 ترینقرار داده باشد و در جهت بهبود شرایط کاری گام بردارد از مهم

ای مدیران آموزشی نقش فاکتورهای فناورانه است که در توسعه حرفه
شود دارند. همچنین، مقوله فناورانه الزامات آموزشی را نیز شامل می

نه های آموزشی آفالین، وجود ساماو وجود سامانه برگزاری دوره
های آموزشی ارزشیابی برنامه آموزشی، وجود سامانه برگزاری دوره

آنالین و الکترونیکی و وجود سامانه بازخورد آموزشی بسترهای 
ای مدیران متفاوتی برای ارائه برنامه آموزشی جهت توسعه حرفه

نمایند. بنابراین، مدیریت شبکه آموزشی داخلی، آموزشی فراهم می
ی به سوابق آموزشی و سازماندهی مجدد کلیه وجود سامانه دستیاب

های سازی برنامهای از جمله راهکارها برای بومیخدمات حرفه
آورد تا مدیران سازی این بستر را فراهم میآموزشی است. بومی

ای امن و بانکی به شیوهای درونآموزشی بتوانند از خدمات حرفه
های آموزشی توسط مدیران سازی برنامهمطلوب بهره ببرند. برای پیاده

های آموزشی وجود سامانه مدیریت دانش، گردآوری و تحلیل داده
آموزشی، شناسایی بهترین سامانه آموزشی و همچنین داشتن مهارت 

 فناوری و وجود سامانه مدیریت فضا و تجهیزات ضروری است.
ای مدیران آموزشی مقوله مقوله مهم و موثر دیگر بر توسعه حرفه

باشد. یکی از عوامل موثر بر آن الزامات فرهنگی و آموزشی میمحیطی 
دهی مدیران به تغییرات مثبت نسبت به منافع، است که به اولویت

دهی مدیران به آموزش کاربران سیستم، تاثیر جو فعاالنه برای اولویت
ین سازمانی بشده و رابطه عاطفی برونسازیبکارگیری سیستم پیاده

پیرامون اشاره دارد. همچنین، تخصیص بودجه مدیران و جامعه 
های سنواتی سازمان، پایبندی مدیران به تخصیص نگهداری در بودجه

اعتبارات مصوب، اقتصاد مهندسی از الزامات اقتصاد محیطی هستند که 
صورت درست و منطقی انجام شوند به ایجاد انگیزش مدیران و اگر به

زامات سیستم بهبود از الزامات انجامند. الای آنان میتوسعه حرفه
، روزمحیطی تاثیرگذار هستند که تجهیزات و امکانات آموزشی به

ا سازمانی رامنیت اجتماعی و شغلی کارکنان و وضعیت اجتماعی برون
دهند. عالوه بر آن، تعداد کاربران پشتیبان، تدوین برنامه نشان می

های اساسی اریهای خواب سامانه در حین نگهدآموزشی مدون، زمان
و رفع هوشمند خطاهای سیستمی توسط سامانه از جمله الزامات 

ای مدیران آموزشی کمک نگهداری هستند که به توسعه حرفه
کنند. به غیر از الزامات ذکرشده، الزامات قانونی نیز وجود دارند می

که در مقوله محیطی باید به آنها توجه کرد. این الزامات به مدیران 
کند و گیری موثر و حفاظت از اطالعات سامانه کمک میدر بکار

های سازمانی در استفاده از سامانه پشتیبانی مبانی قانونی و سیاست
شود تا مدیران بدون دغدغه و در محیط کاری امن به کار باعث می

خود ادامه دهند. آخرین الزامات مهم در مقوله محیطی، الزامات 
ها د اثربخش تجهیزات و زیرساختبرداری است که به کاربربهره

ی های انگیزشگیری از سیستمتوسط مدیران آموزشی اشاره دارد و بهره
گیری از زیرساخت و ملزومات مناسب برداری، بهرهمناسب در بهره

 برداریگیری از سهولت و انعطاف سامانه در بهرهبرداری، بهرهدر بهره
ی یری مبتنی بر سامانه آموزشگگیری از تدوین فرایندهای تصمیمو بهره

ها مهم و موثر در آن محسوب ها و مالکبرداری از شاخصدر بهره
 شوند.می

های مواجه است که این هر پژوهشی در هنگام اجرا با محدودیت
توان های مهمی مواجه بوده که از جمله میپژوهش نیز با محدودیت

 نسبتا اندکبه کیفی بودن صرف و نداشتن بخش کمی، حجم نمونه 
بر بودن پژوهش به دلیل انجام بر و هزینهجهت انجام مصاحبه و زمان

شود بر اساس پژوهش ها اشاره کرد. بنابراین، پیشنهاد میمصاحبه
ای ای جهت سنجش توسعه حرفهها پرسشنامهحاضر و سایر پژوهش

مدیران آموزشی در صنعت بانکداری تهیه و میزان آن در مدیران و 
ه های در زمینکنان ارزیابی و برای کسانی که دارای کاستیحتی کار

ای آنان اجرا نمایند. هایی جهت توسعه حرفهمذکور هستند، برنامه
های سازمانی بین مدیران و کارکنان و حتی همچنین، در اکثر ویژگی

بین کارکنان بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد، لذا انجام 
ای مدیران و یافتگی حرفهمیزان توسعهای درباره های مقایسهپژوهش

تایج شود. نکارکنان و یا کارکنان به تفکیک جنیست پیشنهاد می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               7 / 9

http://mail.islamiclifej.com/article-1-951-fa.html


  و همکاران     ینامدار نبیز 151
 

 1400 زمستان، 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

سازمانی، فردی، پژوهش حاضر حاکی از وجود چهار مقوله موثر 
ای مدیران آموزشی در صنعت فناورانه و محیطی برای توسعه حرفه

ود توسعه هایی جهت بهببانکداری بود. بنابراین، طراحی برنامه
 هاای مدیران از طریق چهار مقوله مذکور با استفاده از زیرمقولهحرفه

در نتیجه،  رسد.ها ضروری به نظر میهای هر یک از مقولهو شاخص
ریزان صنعت بانکداری بر اساس نتایج این پژوهش و مسئوالن و برنامه

ای هحرف هایی برای رشد و توسعهتوانند برنامهها مینتایج سایر پژوهش
های مدیران آموزشی و حتی کارکنان طراحی و از طریق کارگاه

 آموزشی اقدام به اجرای کنند.
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