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Abstract: The purpose of this study was to design a model of insurance industry 

education with an individual development approach in Tehran. The research method 

was qualitative mixed method using grounded theory, and for the quantitative phase of 

the study, structural equation modeling was used. The research population in the 

quantitative phase included 21 elite professors in educational planning, and the 

population in the quantitative phase involved 163 officers of Atieh Sazan Hafez 

Company in Tehran in year 2020 who were selected by cluster random sampling 

method. The research tools were a semi-structured interview, and a researcher-made 

questionnaire used to assess the educational model with an individual development 

approach in insurance employees. The data in the qualitative phase were collected 

using the grounded theory and then analyzed by testing the structural equation model 

in SmartPLS software. According to the results, 10 components were identified. The 

results of exploratory analysis yielded the following basic categories: branding 

capability and providing desirable services, improving psychological knowledge, basic 

and advanced research training, improving the quality of educational processes, 

codified career guidance, learning culture, transparency and efficiency of the executive 

process,  technological development, and development of motivation and transparent 

feedback system. These categories also showed a good factor load in exploratory 

factor analysis and formed 10 factors. Also, the path analysis of the relationship 

between variables showed that all direct and indirect paths of the model were 

significant. Finally, the model showed good validity and fit.  
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 مقدمه

مروزه وجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد، زمینه ا      

را فراهم کرده  بیمهها و تحول در صنعت توسعه فعالیت

که یکی از وجوه تمایز کشورهای پیشرفته از  طوری به .است

کشورهای در حال توسعه، میزان گسترش و نفوذ بیمه و 

 شودای از این طریق قلمداد میبیمه پوشش خطرات

حاضر، در بسیاری از کشورها درحال .(1394)ابراهیمی 

صنعت بیمه به یکی از بازوهای قوی مالی تبدیل شده است و 

که وجود طوریتأثیر عمیقی بر امور اقتصادی آنها دارد، به

دیده و یمه آموزشهای مختلف بکارشناسانی که در زمینه

برد اهداف این  دارای تحصیالت عالی باشند برای پیش

صنعت ضروری است. استخدام و حفظ افراد با استعداد در 

 صنعت بیمه به یک ریسک تجاری تبدیل شده و سازمان

)سایت بیمه  طلبدهای بیمه را در سراسر جهان به رقابت می

 (.1389ایران 

وری صننعت بیمنه  بهره طی یک بررسی کلی به لحاظ رشد

 1394-1381 صننعت بیمنه طنی دوره کار نیروی وریبهره

متوسن   کنه، بطنوری  نزولی را طی کرده اسنت عموما روند

دهد  از دالیل اصنلی درصد را نشان می -2/3 رشد طی دوره

 و بنه تبنآ آن بهنره کنار نیروی وریبهره بودن روندکاهشی 

: د ذینل اشناره داشنتتوان به منوارکل عوامل تولید می وری

توانایی یا ویژگی های شخصیتی با  مهارت عدم تناسب دانش

آمنوزش  شغل  بی ثباتی مناصب مدیریت ارشد  عدم تناسب

بننا نیازهننای شننغلی کارکنننان  عنندم وجننود فرآیننند رسننمی 

 توسننعه و ن ننه داشننت اسننتعدادها  عنندم وجننود  شناسننایی،

از دانش   عدم برخورداری فرآیندهای رسمی جانشین پروری

 (.1396نیا )زارعی و ولیتخصصی

وری پنایین ضنعف یکی از عوامل مهم در کناهش اینن بهنره

آموزش است  لذا انتخاب صنعت بیمه بنه دلینل شناسنایی و 

صننعت برنامه ریزی مدل آموزشی موثر در این صنعت بنود. 

هایی است که عالوه بر کنارکرد بیمه یکی از مهم ترین بخش

ری و مدیریت خطر و نیز تامین ایمنی و اقتصادی، در پیش ی

آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف بشنر نقنش شن رفی 

ایفا می کند. امروزه که جامعه بشری بنه عصنر الکترونینک و 

فناوری اطالعات گام نهناده اسنت، شنبکه هنای اینترنتنی و 

اند مخابراتی ارتباطات میان مردم کشورها را سرعت بخشنیده

 ای برای بستن قرارداد خریندازرگان حرفهو از این پس یک ب

و یا فروش نیازی به مسافرت و صرف هزیننه و اتنالف وقنت 

تواند گیری از خدمات تجارت الکترونیک میندارد بلکه با بهره

ترین زمان و با حداقل اننریی بنه تجاری خود را درکوتاه امور

فناوری کننونی بنه نحنوی اسنت کنه مرزهنای  ،انجام رساند

کشورها برای فعاالن اجتماعی و نهادهای مندنی بنه  فیزیکی

بازند و خواسنته و ناخواسنته جهنان کو نک تدریج رنگ می

)آنندزولیس  گینردشنکل می "دهکده جهنانی"شده، پدیده 

  (.2018پاناپولوس و راپ 

آموزش بنرای سنازمان ینک نیناز ضنروری و مسنتمر اسنت، 

عت بیمنه گیرد، اما در صنآموزش با هدف یادگیری انجام می

یادگیری  ه مواردی ضرورت دارد، برخی تحقیقات بنه اینن  

( کنه 1395مهم پرداخته اند از جمله ترک زاد و تنرک زاد )

نیاز هنای ن رشنی سن س نیاز های یادگیری صنعت بیمه را 

 دهند، از طرفیتشکیل می نیازهای دانشی و نیازهای مهارتی

له را ( مهمتننرین مسنن 1391فتحننی واجارگنناه و همکنناران )

ضعف در هماهن ی مهارتی شاغل با مقتضیات شغل و فقدان 

وری سواد الزم را عامل اصلی وجود شنکاف آموزشنی و بهنره

طور کننه کنننند و همننانپننایین در صنننعت بیمننه عنننوان می

ز جهای دانشی و مهارتی دانیم راهکار برآورده ساختن نیازمی

به وسیله و تجربه  یز دی ری نیست و این مهم انتقال دانش

آید و هدف این تحقینق رسنیدن بنه مندل آموزش پدید می

آموزشی مناسب مبتنی بر نیاز های آموزشی کشف شنده در 

یابی کمنی اسنت تنا تحقیق و اعتبار یابی آن بر اساس مندل

بدان وسیله ال نویی از آمنوزش بنرای رسنیدن بنه اهنداف و 

 افزایش بهره وری صنعت بیمه باشد.

بیمه از جهت ارائه خدمات با کیفیت  مس له آموزش موثر در

رسانی بهتر و اسنتفاده از فننون توس  کارگزاران بیمه، اطالع

روز بازاریابی بیمنه و بهبنود روابن  عمنومی بنا مخاطبنان و 

کننده سازمان بیمه، بنه کاهش ریسک منابآ انسانی مخدوش

در عصر حاضر، کند. ارائه خدمات بهتر به مشتریان کمک می

ای است که مدل ها و ت وریو تحوالت به گونه سرعت تغییر

خالقنان  های قبلی به سرعت نقض منی شنوند و مبتکنران و

هننای نننو عرضننه مننیهننا و تکنیکجوامننآ هننر روز روش

http://news.bidbarg.com/
http://news.bidbarg.com/
http://news.bidbarg.com/?p=935&preview=true
http://news.bidbarg.com/?p=935&preview=true
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آید که با علم . حال این سوال پیش می( 2013)هیرش کنند

به وقوع این تحوالت، جامعنه منا، صننعت بیمنه کشنورمان، 

ترین عامل تاثیرگذارآن ور خاص مهمهای بیمه و به طشرکت

هنا یعنی نیروی انسنانی صننعت بیمنه خنود را بنا دگرگونی

وتغییرات محیطی و ارتباطی هماهنگ ساخته است یا آن که 

به مقابله با این تحوالت پرداختنه، و ینا حتنی گناهی بندون 

هنای آموزشنی ها و دورهگذرد؟ برنامهتوجه از کنار آن ها می

نحوی طراحی و پیشنهاد شده است تا بتنوان صنعت بیمه به 

ای و هننای فنننی و تخصصننی بیمننهگیننری از آموزشبننا بهره

های عمومی، کارکننان صننعت بیمنه را بنرای ایفنای آموزش

وظایف خود در طرح تحول صنعت بیمه کشنور مجهنز کنرد. 

هننای آمننوزش عمننومی، هننا معمننوالت مشننتمل بننر دورهدوره

ای، هننای آمننوزش بیمننهدورههننای آمننوزش منندیریتی، دوره

هنای های آموزش خنار  از کشنور، سنمینارها و کارگاهدوره

منظنور شنرکت  آموزشی است  در ضمن، معرفی کارکنان به

ای باید براساس نیازهای آموزشنی های آموزشی بیمهدر دوره

 شدگان باشد یک از معرفی آنها و منطبق بر شرح وظایف هر

 (.1392)رفوا و همکاران 

رود به دلینل اینکنه وزش بر اساس توسعه فردی انتظار میآم

مبتنی بر  نیازسنجی آموزشی، ارزینابی نیازهنای آموزشنی و 

بندی آنهنا، تعینین اهنداف آموزشنی، تندوین برنامنه اولویت

مناسب جهت تحقق اهنداف تعینین شنده، اجنرای برنامنه و 

د (، فراینن2018ارزیابی برنامه است )وندر فورت و همکناران 

های گیرد که احتمناال توانمنندینظم و کارایی را در بر میم

فردی منحصر به فرد نیروی انسانی شاغل در صنعت بیمنه را 

 یمقایسنه ی نتیجنه فنردی، یتوسعه دهد.  برنامهارتقا می

 یبنالقوه استعداد و جاری شغل در افراد ضعف و قوت نقاط

 آیننده کلیندی هنایجای اه در احتمالی پیشرفت برای افراد

 ریزیبرنامه فرایند فردی، ی توسعه طرح سازی آماده .است

 افراد آنچه بین موجود شکاف کاهش برای است هاییفعالیت

 بنرای بایسنتمی آنهنا آنچنه و دهنند انجام توانند می واقعات

 ینا ینک نیاز در مورد هایشایست ی یا کاری الزامات تأمین

 (. 2010ول )راثدهند انجام باید کلیدی جای اه  ند

 محنوری نقشنی اصنلی سؤال سه ،فردی ی توسعه طرح در

 بنه .3.هستم کجا اکنون.2 بروم خواهم می کجا به.1: دارند

 پاسخ با .دارد ن ر آینده کارکرد سوم سؤال .رفت خواهم کجا

 دارند افراد که هایی شایست ی بین که زمانی سؤاالت، بدین

 وجود مغایرتی باشند داشته بایست می که هاییشایست ی و

)گروهنرت و شند خواهند تقوینت ینادگیری باشند، داشنته

( عقیده دارند 2013(، بیوسرت و همکاران )2014همکاران 

هایی کنه در راسنتای ینادگیری و توسنعه که انتخاب فعالیت

-گیرد، بهتر است با توجه به سنبکفردی کارکنان انجام می

آننان و بنه ای های یادگیری مرجح و نیازهای شغلی و حرفه

ای هماهنگ و متناسب با اهداف شغلی مربوطنه تعینین گونه

گردد، همچنین رویکردی کنه در تعینین نیازهنای آموزشنی 

-گیرد منیکارکنان مورد نظر در سازمان مورد توجه قرار می

بایست بنه صنورت جنامآ و همنه جانبنه ن نر بنوده و ابعناد 

ت و هنای شخصنی، داننش، مهناررا اعنم از: توانناییمختلفی

 قابلیت های عملکردی یک کارشناس در برگیرد. 

آموزش در بهترین حالت با هدف توسعه کارکنان بایند بکنار 

در  برنامه ریزی توسعه فردی کارکنان به عنوان تکنیکیبرود. 

کارکنننان در  ءتوانمننند سننازی کارکنننان باعننر رشنند وارتقننا

توانمنند سنازی کارکننان  راستای اهداف سازمان می گنردد.

باشند. در گذشنته تلزم توسعه همه افنرد در سنازمان میمس

توجه به توسعه، محندود بنه مندیران و سرپرسنتان بنود. در 

 نین سازمانهایی مدیران موفق از سطح سرپرستی به مندیر 

وره دکردند. ارزیابی از مدیران در ینک اجرایی ارتقاء پیدا می

مانها گرفت. در این گونه ساز، شش و یا ساالنه صورت میسه

یک سیاست توسعه مدیریت دنبال می شد و نقنش مندیران 

د، سازی توجه به توسنعه و رشنارتقاء عملکرد بود. در توانمند

 همه ابعاد منی باشند. ارزینابی توسنعه در به همه کارکنان و

قسنمت مهمننی از برنامنه توسننعه هننر فنرد در سننازمان مننی 

شند ته باباشد.کارکنانی که در کار دانش و مهارت الزم را داش

 کارها و وظایف محوله را بدرستی انجام خواهند داد.

وری بایند در سنازماندهی  بنابراین برای بهبنود سنطح بهنره

هنا، داشنتن کارکنان عالوه بر مدنظر قرار دادن سنایر ویژگی

تخصص به عنوان یکنی از اصنول اساسنی در گنزینش افنراد 

شایسته باشد. الزم به ذکر است جذب و بکارگماری کارکنان 

 مستلزم ایجاد یک نظام منابآ انسانی است که در آن شایسته

، ابزار افزایش مهارتها و افزایش بهره وری ساالری حاکم باشد
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کارکنان، آموزش است، آموزشنی کنه بنر مبننای رویکنردی 

مبتنی بر توسعه فردی قنرار گینرد، اینن امنر منی توانند بنه 

صننعت بیمنه  افزایش هر ه بیشتر توان انسنانی و سنازمانی

 .کمک کند

وری پنایین ضنعف یکی از عوامل مهم در کناهش اینن بهنره

آموزش است  لذا انتخاب صنعت بیمه بنه دلینل شناسنایی و 

صننعت برنامه ریزی مدل آموزشی موثر در این صنعت بنود. 

هایی است که عالوه بر کنارکرد بیمه یکی از مهم ترین بخش

 نیز تامین ایمنی واقتصادی، در پیش یری و مدیریت خطر و 

آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف بشنر نقنش شن رفی 

 ایفا می کند. امروزه که جامعه بشری بنه عصنر الکترونینک و

فناوری اطالعات گام نهناده اسنت، شنبکه هنای اینترنتنی و 

اند مخابراتی ارتباطات میان مردم کشورها را سرعت بخشنیده

 ی بستن قرارداد خریندای براو از این پس یک بازرگان حرفه

و یا فروش نیازی به مسافرت و صرف هزیننه و اتنالف وقنت 

تواند گیری از خدمات تجارت الکترونیک میندارد بلکه با بهره

ه بنترین زمان و با حداقل اننریی تجاری خود را درکوتاه امور

ل وی ابا توجه به خال موجود در زمینه  ، بنابراینانجام رساند

و مناسنب در صننعت بیمنه و بنا هندف  آموزشی اثر بخنش

 افزایش آگاهی از عوامل و مقوله های آموزش اثر بخنش و بنا

هدف ارائه ال ویی کاربردی در جهت افزایش توانمندی هنای 

 بنه توجنه با همچنین نیروی انسانی شاغل در صنعت بیمه و

 بنا رابطنه در پژوهشنی ضنرورت و اهمیت شده، ارائه مطالب

 بیمنه صننعت فنردی آمنوزش توسنعه در مبتننی ال نو ارایه

 در مبتنی ال و ارایه حاضر، پژوهش از هدف لذا. است مشهود

 بود. بیمه صنعت کارکنان در فردی آموزش توسعه

 روش کار

به منظنور اجنرای پنژوهش، از روش تحقینق کیفنی در      

جهت رسیدن به اهداف پژوهش استفاده شد. در این پژوهش 

ناسب صنعت بیمه بر اسناس برای شناخت ال وی آموزشی م

مدل توسعه فردی، با استفاده از نظریه داده بنیاد ینا ت نوری 

، گینری نظنریای  و انجام مصناحبه بنر مبننای نموننهزمینه

عوامل گوناگون موثر بر آموزش در صننعت بیمنه بنا رویکنرد 

توسعه فردی شناسایی شد. نمونه گیری بصنورت هدفمنند و 

نموننه گینری وقتنی خاتمنه  کیفی انجام شد. در اینن روش

یابد که هر مقوله به اشباع نظری برسد. جامعنه پنژوهش می

حاضر را کارشناسان و نخب ان و اسناتید دانشن اه در حنوزه 

ریزی آموزشی و درسی در شهر تهنران تشنکیل دادنند برنامه

نفر از این اعضا انتخاب شندند.  21که بر اساس اشباع نظری 

اینن پنژوهش در مرحلنه کمنی  در مرحله بعد جامعه آماری

کلیه کارشناسان رسیدگی و پنذیرش نماینندگی هنای آتینه 

سازان حافظ  شهر تهران بودند. برای استخرا  گروه نمونه از 

گینری خوشنه ای با استفاده از روش نمونهاین جامعه آماری 

( منناطق کناری 1ای اقدامات زیر صورت گرفت.  ند مرحله

( بنرای هنر حنوزه 2 م شندند.حوزه  تقسنی 8کارشناسان به 

کاری حجم نمونه به نسنبت حجنم جامعنه آمناری محاسنبه 

( در مرحله نهایی از هر حوزه جغرافیایی به تناسب 3 گردید.

تعداد نمونه اختصاص یافته بنرای آن حنوزه  بنه طنور کلنی 

نفر بعد از محاسبه حجم نموننه دقینق از  163تعداد تقریبی 

اب و پرسشنامه به صورت کارشناسان شرکت های بیمه انتخ

 تصادفی در بین آنها توزیآ شد.

ی هایی که به وسیله پژوهش ر نظریه زمینه ای گنردآورداده 

تا فراینند هنا منورد مطالعنه قنرار گیرنند( اشنکال )می شود 

ری های کیفی را به دست می دهد. اما بسیاگوناگونی از داده

اسنتفاده ای بیشنتر از مصناحبه از پژوهش ران نظریه زمیننه

رحلنه (. در پژوهش حاضر نینز در م1392 بازرگانکنند )می

اول به منظور گنردآوری داده هنا از مصناحبه نیمنه سناختار 

یافته در بین کارکنان صننعت بیمنه در شنرکت بیمنه آتینه 

 معیارهنای به توجه باسازان حافظ شهر تهران استفاده شد. 

 لحصنو بنرای ( 2000کرسنول و میلنر) توسن  شنده ارائه

 منظنور بنه رواینی مرحلنه نخسنت پنژوهش و از اطمیننان

 پژوهشن ر، دیندگاه از هایافته بودن دقیق از خاطر اطمینان

خوانندگان گزارش پژوهش اقدامات زیر  یا کنندگان مشارکت

 انجام شد:

 85مرحله کمی: ابزار گردآوری در مرحله کمنی پرسشننامه 

بدسنت سوالی محقق ساخته بر اساس مقولنه هنا و مفناهیم 

-آمده از مصاحبه ها  بود. پرسشنامه بر مبننای تحلینل داده

های کیفی با استفاده از دستورالعمل طراحنی پرسشننامه در 

 هر ه تناسب منظور به یابی طراحی شد.پژوهش های زمینه

 آنهنا بهتر درک و کیفی مرحله های یافته با ها گویه بیشتر
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 از تقیممسن صنورت به هاگویه اکثر کنندگان توس  شرکت

شدند. برای اطمینان  استخرا  شده پیاده مصاحبه های متن

از روایی محتوایی پرسشننامه اسناتید راهنمنا و  نند نفنر از 

 فنرم پرسشنامه را بررسنی کردنند. اساتید آموزش و پرورش

 بنر پرسشننامه تهینه شند و آنهنا برای محتوا روایی ارزیابی

 بنه توجنه بنا .بنازن ری شند آنهنا مبننای پیشننهادهای

 اجنرای از پنس کننندگان پرسشننامه شنرکت بازخوردهای

 اصنالح نسنخه بعندی کنندگان شرکت بازن ری و مقدماتی

 پاینا از اطمینان منظور به را تکمیل کردند. پرسشنامه شده

 آلفنای ضنریب ها، سؤال درونی همسانی و پرسشنامه بودن

 کرونباخ نیز محاسبه شد.

از ضریب آلفای کرونباخ در تحقیق حاضر برای ارزیابی پایایی 

اسنتفاده شنده  22SPSS و برای محاسنبه آن از ننرم افنزار 

 از توصننیفی در سننطح آمننار هنناداده تحلیننل بننرایاسننت. 

آمنار  سنطح در و اسنتاندارد انحنراف میان ین و هایشاخص

کوواریانس تک متغیری و آزمون تعقیبی  تحلیل از استنباطی

 و ننرم افنزار   24SPSSگیری از ننرم افنزار بونفرونی با بهره

smart plsگردید. استفاده 

 ارائنه و دی نران رفناه به توجه ، نرساندن آسیب و سودمندی

 آزمنودنی تمنامی بنه پژوهش   ون ی درباره کافی اطالعات

 منظنور بنه کتبنی نامنه رضنایت کسنب کننده، شرکت های

 اخننال  رعایننت جهننت. شنندند رعایننت پننژوهش در شننرکت

 ی کمیتنه در ۲۲۸۲۱۲۱۲۹۷ الپروپنوز ثبنت کد پژوهشی،

 شد. ثبت دانش اه اخال 

 یافته ها

درصند  19/63های پنژوهش حناکی از آن بنود کنه یافته    

درصد پاسخ دهنندگان را  81/36پاسخ دهندگان را مردان و 

های پژوهش حاکی از آن بود که دهند. یافتهزنان تشکیل می

درصنند پاسننخ دهننندگان کارشناسننی،  53/51تحصننیالت 

باشند. دکتری منی 66/11درصد کارشناسی ارشد و  81/36

همانطور که مشخص اسنت افنراد بنا تحصنیالت کارشناسنی 

بیشترین تعداد و افراد بنا دکتنری کمتنرین تعنداد هسنتند. 

درصند  97/34های پژوهش حاکی از آن بود کنه سنن یافته

 36درصد بین  69/49سال،  35تا  25پاسخ دهندگان بین 

-باشد. یافتهسال و باالتر می 46درصد  34/15سال و  45تا 

درصند  20/9های پژوهش حاکی از آن بود کنه سنابقه کنار 

 15تنا  5درصند بنین  03/65سنال،  5پاسخ دهندگان زیر 

 باشد. سال می 15درصد باالی  77/25سال و 

 .  عناصر و مفاهیم بدست آمده از مرحله کیفی1جدول 

Table 1. Elements and concepts obtained from the qualitative phase 
 تعداد مفاهیم مقوله های مربوط به عناصر

 7 :  توانمندی برند سازی  و ارائه خدمات مطلوب1مقوله 

 4 :  ارتقای دانش روانشناسی2مقوله 

 5 آموزش پایه و پیشرفته تحقیق و پژوهش  3مقوله 

 7 های آموزشی ارتقای کیفیت فرآیند  4مقوله 

 4 شغلی مدون راهنمایی :5مقوله

 6 یادگیری: فرهنگ 6مقوله

 7 : شفافیت و کارایی فرآیند اجرایی7مقوله

 5 : توسعه فناورانه8مقوله

 5 : توسعه انگیزش9مقوله 

 6 سیستم بازخورد شفاف 10مقوله 
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 . معناداری ضریب مسیر مدل نظام آموزشی صنعت بیمه با رویکرد توسعه فردی2جدول 

Table 2. Significance of path coefficient of the insurance industry education system model with individual 

development approach 
 معناداری بار عاملی مولفه ردیف

 799/0 توانمندی برندسازی و ارائه خدمات مطلوب 1

 معنادار

 902/0 ارتقای دانش  روانشناسی 2

 934/0 رفته تحقیق و پژوهشآموزش پایه و پیش 3

 952/0 ارتقای کیفیت فرآیندهای آموزشی 4

 916/0 راهنمایی شغلی مدون 5

 907/0 فرهنگ یادگیری 6

 896/0 شفافیت و کارآیی فرآیند اجرایی 7

 874/0 توسعه فناورانه 8

 916/0 توسعه انگیزشی 9

 952/0 سیستم بازخورد شفاف 10

مدل تحلیل عاملی اکتشافی مالحظه شد، همان ونه که در 

ها، که معرف شاخص های مدل نظام آموزشنی از بین گویه

ر صنعت بیمه با رویکرد توسعه فردی بود به دلیل آنکنه بنا

ز وجود نداشت، هیچ یک از مولفه هنا ا 3/0عاملی کمتر از 

  هایی باروند تحلیل حذف نشدند. لذا محقق با حذف مولفه

-و کمتر به دنبال رتبه بندی مجدد شاخص 8/0بار عاملی 

 باشد. نتایج را در نمنودارها با استفاده از تحلیل عاملی می

 فرمائید.نتایج در ذیل مالحظه می

 

 

 مترو ک 8/0مدل تحلیل عاملی)تائیدی مرحله اول( شاخص های مدل نظام آموزشی صنعت بیمه با رویکرد توسعه فردی با حذف بارهای عاملی  . 1نمودار

Figure 1. Factor analysis model (confirmation of the first stage) of the indicators of insurance industry 

education system model with individual development approach after elimination of factor loads≤ 0.8
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Rمعیار  زای )وابسنته( غیرهای پنهان درونمربوط به مت 2

Rمدل است. معیاری است که نشان از تاثیر یک متغینر  2

 33/0، 19/0زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر دورنبرون

بننه عنننوان مقنندار مننالک بننرای مقننادیر ضننعیف،  67/0و 

Rمتوس  و قوی  Rشنود. مقندارمنی در نظنر گرفتنه 2 2 

مناسب بودن برازش ال وی آمنوزش کارکننان بنا رویکنرد 

توسعه فردی در صنعت بیمه در شهر تهنران را تائیند منی 

 شود.

: شاخص دی ری که برای برازش توس  تننن GOF معیار

( معرفی شده اسنت، منالک کلنی 505هاوس و همکاران )

اسنبه مینان ین هندسنی است که بنا مح (GOF) برازش

Rمیان ین اشتراک و  شود.به صورت زیر محاسبه می  2

GOF communality R  2 

های بنرازش مندل لینزرل این شاخص نیز همانند شاخص

کند و بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدینک عمل می

بایند به یک نشان ر کیفیت مناسنب مندل هسنتند. البتنه 

هنای مبتننی بنر توجه داشت این شاخص همانند شناخص

خی دو در مدل های لیزرل به بررسی میزان برازش مندل 

پردازد. بلکه تواننایی نظری با داده های گردآوری شده نمی

دهند و اینکنه بینی کلی مدل را مورد بررسی قرار میپیش

بیننی متغیرهنای مکننون شنده در پنیشآیا مدل آزمنون 

 موفق بوده است یا نه.زا درون

Rو  communality. میزان 3جدول  متغیرهای تحقیق 2

of research 2Table 3. Communality rate and R 
Variables 

 communality 2R متغیر

 638/0 604/0 توانمندی برندسازی و ارائه خدمات مطلوب

 814/0 473/0 ارتقای دانش  روانشناسی

 873/0 597/0 موزش پایه و پیشرفته تحقیق و پژوهشآ

 906/0 584/0 ارتقای کیفیت فرآیندهای آموزشی

 839/0 505/0 راهنمایی شغلی مدون

 822/0 456/0 فرهنگ یادگیری

 802/0 482/0 شفافیت و کارآیی فرآیند اجرایی

 764/0 434/0 توسعه فناورانه

 839/0 586/0 توسعه انگیزشی

 906/0 597/0 خورد شفافسیستم باز

 819/0 532/0 میانگین

 

/ / /

2 0532 0 819 0 675GOF communality R    

محاسنبه  675/0برای مندل پنژوهش، مقندار  GOFمقدار  

اسنت و نشنان از تنوان  36/0شده که باالتر از مقدار منالک 

مناسب ال وی آموزشی صنعت بیمه با رویکرد توسعه فنردی 

 .دارد

 بحث و نتیجه گیری

هدف شناسایی و تایید عوامل منوثر بنر  پژوهش حاضر با

طراحی ال وی آمنوزش مبتننی بنر توسنعه فنردی کارکننان 

  صنعت بیمه  انجام شد. تحلیل عوامل مهم ترین عوامل موثر

 

بر پدیده را بر اساس بار عاملی و یا به عبارتی شدت ارتباط با 

مندل متغیر اصلی نشان می دهند . ال نوی بدسنت آمنده از 

عامل اصنلی را تاییند نمنود  10بیمه وجود آموزشی صنعت 

س س محقق در پرسشنامه این عوامل، ابعاد و مولفه ها را به 

ارزیابی گذاشته و با استفاده از تحلیل عاملی، بارهای عناملی 

را بررسی کرده است. با توجه به اینکه بار عاملی هیچ ینک از 

مسنیر  و کمتر نبود، لذا هیچ یک از مولفه ها از 3/0مولفه ها 

هنا تحلیل حذف ن ردید. تعداد ده مولفه، با شاخص هنای آن
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تحت عنوان مولفه های ال وی نظام آموزشی صنعت بیمه بنا 

 رویکرد توسعه فردی مورد پذیرش قرار گرفت. 

بنر  بصورت کلی آنچه از تحقیق حاضر بر آمد ابعاد تاثیر گذار

ی آموزش در صنعت بیمه بودند که عبنارت بودنند از : ارتقنا

کیفیت فرآینندهای آموزشنی، سیسنتم بناز خنورد شنفاف ، 

 آموزش پایه و پیشرفته تحقیق و پژوهش،  توسعه ان یزشی و

راهنمایی شنغلی مندون، فرهننگ ینادگیری، ارتقنای داننش 

رانه  ، توسعه فناوروانشناسی، شفافیت و کارآیی فرآیند اجرایی

ی و توانمندی برندسازی و ارائه خندمات مطلنوب. بنه عبنارت

میتوان گفت ساز و کار های تقویت و اجنرای ال نوی حاضنر 

باید در راستای تقوینت و بهبنود کیفینت آمنوزش، بنازخورد 

و  شفاف،  ارتقای مهارتهای تحقیق و پژوهش، توسعه فناورانه

 وان یزشی کارکنان، راهنمایی شغلی مسمتر، شفافت در اجرا 

 کنان باشد. ارتقای دانش روانشناختی کار

بننه برننند مطلننوب در فضننای رقننابتی آرزوی تمننام رسننیدن 

هاست تا جایی که پس از گذشت زمانی  ند، دی ر با سازمان

پول و مزایای منالی نینز نمیتنوان ضنعف در اعتمناد سنازی 

ای مردمی و عمومی را جبران نمود. امروزه بسیاری از برند ه

تواننند اعتمنادی را کنه در تجاری در فضای کسب و کار می

ا سناخته انند و تصنویر مثبتنی را کنه در اذهنان طول سناله

عمومی در طول زمان ساخته اند و برند شنده انند بنه حتنی 

ه قیمتی بسیار باالتر از سرمایه فعلی مالی خود در شنرکت بن

فروش برسانند  این امر این نکتنه را یناد آور منی شنود کنه 

 ل وی سازمان و نام آشنای او در اذهان عمومی خود سنرمایه

ست که پنهان بوده و به سنادگی بدسنت نمنی آیند و مالی ا

 نتیجه تالش همه جانبه در تبلیغات، معرفی خالقانه کیفینت

خدمات و رضایتمندی مشتریان است. بنابراین بنا توجنه بنه 

ضعف احتمالی اطالع رسانی و برند سنازی در صننعت بیمنه 

کنونی، ناشی از فقندان مهارتهنای کارکننان یکنی از اهنداف 

مان های بیمه افزایش این توانمندی در سنفیران اساسی ساز

 معرفی بیمه و کارکنان سازمان است. 

بنه معننای تشنویق ننوآوری هنای  ینادگیریفرهننگ مقوله 

آموزشی، فرصت کارکننان بنرای بینان اینده هنا و انتقنادات 

فرهننگ ارتباط و مبادله اطالعات بنین واحندهای سنازمان، 

ازمانی، ینادگیری ی در ینادگیری سنتیو جنو حمنا یمشارکت

 رییکارکنان در تغ ریمشارکت فراگجمعی و اشتراک دانش و 

و آموزش با توجنه بنه تخصنص اسنت.   همچننین فرهننگ 

یادگیری کارکنان، در سازمان از عوامل اصنلی و ضنروری در 

بایست توس  ناظران افزایش طول اجرای برنامه است که می

و ارتقا داده شود. سازمانی که می خواهند بنه توسنعه فنردی 

کارکنان ب ردازد می بایسنت ابتندا توجنه داشنته باشند کنه 

بازدهی برنامه آموزشی توسعه فردی فعلی وابسته به فرهنگ 

. یادگیری و فضای مشو  ینادگیری در سنازمان خواهند بنود

های اساسنی پیناده سنازی فرهنگ یادگیری یکنی از زمیننه

اهداف برنامه آموزشی مبتنی بر توسعه فردی در صنعت بیمه 

است. آموزش قرار است به توانمندی منجر شود، برای تبدیل 

آموزش به توانمندی ها و توسعه فردی شرای  سازمانی و جو 

خاصی که مشو  یادگیری باشد باید فراهم باشد. این شرای  

یکندی ر و اشنتراک داننش اسنت.  شامل اعتماد کارکنان بنه

 مندیریت اصنلی فرایند دانش گذاریتسهیم و یا به اشتراک

کنرده  جلنب خنود به را ایمالحظه قابل توجه و است دانش

 و دانش از تقلید بودن مشکل و ضمنی ابعاد به توجه با است.

 ارزشنمند منبآ توانددانش می تسهیم آن، بشری جای زینی

)ماتزلر و آورد وجود به هاسازمان برای را پایدار رقابتی مزیت

 (. 2019مولر 

ان یزش در شغل و اشتیا  شغلی همواره یکی از عوامل موثر 

در افزایش میل به تالش برای انجام درست وظایف شنغلی و 

( 2017کاهش خست ی در وظایف شغلی است)گوپتا و ساهو 

 توسعه ان یزشی امری بسیار مهم برای افزایش راندمان کاری

کارکنان است. کارکنان با ان یزه و مشنتا  بنه شنغل ننه بنه 

عنوان رفآ تکلیف بلکه به عننوانی فعنالیتی معننادار و لنذت 

کننند و همنواره بنرای ارتقنا بخش و رشند دهننده ن ناه می

کوشند  این امر به کناهش آسنیب هنایی همچنون تنرک می

کاهد. کارکنان شغل و کم کاری، و بی تعهدی به سازمان می

ان یزه خود کنترلی الزم را برای تنظیم رفتار های شنغلی  پر

خود دارند و در نبود  تر نظارت نیز از تالش خود دست بنر 

دارند، آنها به این نتیجه رسیه اند که برنامه حاضر مفیند نمی

است و سودش را همه می برنند و انجنام بخشنی از بنار اینن 

( 2015مس ولیت، کاری معنادار و رضایت بخش اسنت)گیب

لذا کنترل و نظارت صرف تنها برای افراد کم ان یزه و با نیت 
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کاهش تنبیه و جریمه کارساز است و این کنترل هزینه های 

کند، کنه بنا اجنرای برنامنه بسیاری را بر سازمان تحمیل می

توسعه فردی این هزینه ها کاهش می یابد. توسعه ان یزشنی 

سنالم در  همچننین مزاینایی همچنون رفتارهنای شنهروندی

هایی کننه سننازمان را بننه همننراه دارد. از طرفننی در سننازمان

کارکنان ان یزه شغلی ندارند، تنهنا راه حنل باقیماننده بنرای 

پیش یری از آسیب کنترل و هزیننه هنای جبراننی اسنت در 

توانند در ارتقنای هر نه بیشنتر صورتی که این هزینه ها می

تصور داشنت کنه توان سازمان بکار گرفته شود. بنابراین نمی

ای آموزشی و مدون در راستای توسعه فردی کارکننان برنامه

به اجرا در آید و ان یزش کناری کارکننان را ارتقنا ندهند، در 

واقآ ان یزش احساسات و نیرو و انریی الزم را برای پی ینری 

وظایف شغلی و توسعه فردی و سازمانی را آسان و هموار می 

ا را نیمنه تمنام، راهبنرد هنای کند و فقدان ان یزش برنامه ه

رانند. اجرایی را ضنعیف و صنوری و نتنایج را بنه حاشنیه می

همچینن محی  سازمان می بایست شرایطی را فراهم نمایند 

تا هر کس در جای اه خود و با توجه به استعداد رشندی کنه 

دارد خودشکوفایی را تجربه کند و رشند و پیشنرفت خنود را 

 یزشی برای ادامه کار و خبرگی و ببیند و همین امر عاملی ان

تخصص یافتن بیشتر برای ارتقای خود و سازمان خواهد شد.  

توان با برنامه ریزی درسنت، نیازسننجی، تعینین بنابراین می

محتوای مناسب و مبتنی بر توسعه و اجرای دقینق و شنفاف 

برنامه به نتایج دلخواه در حنوزه توسنعه ان یزشنی کارکننان 

 دست یافت. 

کنه ( 1397) همکناران و پنور نتنایج بنا تحقیقنات قلنیاین 

 فنردی توسعه برنامه تدوین ال وی تبیین » عنوان با تحقیقی

دادنند  انجنام « بانکنداری صننعت در انسنانی مننابآ مدیران

 تاثیرگنذار ( عوامنل1397) همکناران و پنور همسو بود. قلی

 موفقیننت عوامننل ،(سننازمانی بافننت و فرهنننگ اسننتراتژی،)

 و( فننردی الزامننات و طراحننی الزامننات سننازمانی، الزامننات)

 عنننوان بننه( عملکننردی و مهننارتی ن رشننی، شننناختی،)نتایج

جنه بنه بیان داشتند که بنا تو فردی توسعه برنامه هایمولفه

 تحقیقات پژوهش حاضر تایید میشود.

 و فنورت نتایج پژوهش حاضر همچنین با نتایج پژوهش وندر

 و اسننتفاده » عنننوان بننا کننه تحقیقننی( 2018) همکنناران

 « دکتنرا پسنا دوره محققان در فردی توسعه برنامه اثربخشی

 کنه بنود آن بیان ر تحقیق های یافته. دادند همسو بود انجام

 توسنعه رویکنرد از اسنتفاده افزایش بر مبنی افزونی روز نیاز

 سنازمان انسنانی نیروی  توسعه ریزی برنامه مبنای بر فردی

 ارتقنای جهنت در مهارتی علمی و یهیجان ان یزشی ابعاد در

دارد که این یافته ها با مقوله های  وجود سازمان و افراد رشد

 بخش مداخله ای پژوهش حاضر همسو و در یک راستا بود.

 و آمنوزش نقنشبررسی که به  ( 2014) نتایج پژوهش وینش

پژوهش  پرداخته بود با نتایج سازمانی توسعه در فردیتوسعه

 فردی توسعه هدف با آموزشاو معتقد بود حاضر همسو بود. 

 کارکننان ای حرفنه و شخصنی رشند سنبب مختلف ابعاد در

 بناالرفتن و کارکننان هایتوانمندی افزایش با و شده سازمان

 تحقنق بیشنتری سازمانی اهداف سازمان، بازده و کار کیفیت

 د،تولین افنزایش جمله توسعه سازمانی از هایشاخص و یافته

 نینروی کیفینت بهبنود افزایش و هاهزینه فرسودگی کاهش

کنه بنا یافتنه هنای  . آمند خواهند ارمغان به سازمان انسانی

  پژوهش حاضر همسو و هم راستا بود. 

تنوان گفنت اگنر در تبیین مقوله سیستم بازخورد شفاف می

د ارزشیابی و باز خورد و پیامد های متفاوتی علینرغم عملکنر

ها وجنود نداشنته د سنازمانمتفاوت افراد در جامعه و در خو

 باشد، ان یزه کافی برای تغیینر رفتنار و تنالش بنرای رعاینت

 قوانین سازمان و انجام وظایف سازمانی از بین خواهند رفنت

 .ارزشیابی و بازخورد یک عامل و ان ینزه بیروننی بنرای بندن

( اقندامات 2013 شم انداز پیشرفت و اثربخشی است )بناکر

رای بنریزان سنازمان را ا نیاز برنامنهمبتنی بر ارزشیابی، یقین

اصالح مسیر حرکت و اجنرای برخنی منداخالت اصنالحی و 

پیش یرانه بنرای کناهش مضنرات بیشنتر و بنر اینن اسناس 

بازسازی محتوای بسته آموزشی بر اسناس نظنر متخصصنان 

ه است. بنابراین عامل ارزشیابی اثربخشی و ایجناد بنازخود بن

ات اصالح گرایاننه یکنی از مدل آموزشی طراحی شده و اقدام

عوامننل زمینننه ای بسننیار الزم بننرای اجننرای درسننت برنامننه 

 آموزشی مبتنی بر توسعه فردی کارکنان بیمه است. 

 جامعه بودن محدود به توان می پژوهش ضعف نقاط جمله از

 تهران درشهر حافظ سازان آتیه شرکت کارشناسان به آماری

 نجام مصاحبه اشارهسازمانی برای ا های و هچنین محدودیت
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با توجه به خأل هنای پژوهشنی در رابطنه بنا موضنوع و . کرد

تنوان  منی پنژوهش کاربردی بودن موضوع و جامآ همچنین

 در مبتننی ال نو انتخاب مناسب موضوع پژوهش یعنی اراینه

جملنه  را از بیمنه صننعت  درکارکننان فردی آموزش توسعه

 .دانست پژوهش حاضر  قوت نقاط
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 تهنران صنعت بیمه بارویکرد توسعه فردی درشنهر هدف پژوهش حاضر طراحی ال وی آموزش چکیده:

منی روش پژوهش روش ترکیبی کیفی به روش ت وری زمینه ای و مدل معادالت ساختاری به روش ک بود.

و نموننه  دریزی در سی و آموزشی بودننفر از اساتید نخبه در برنامه 21بود. جامعه پژوهش در بخش کمی 

ه بنه بودند کن 99شهر تهران در سال  رکت آتیه سازان حافظ درکارشناسان شنفر از  163در بخش کمی 

ه و ابزار های تحقینق عبنارت بنوداز مصناحبه نیمنه سناختار یافتن روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.

هنا در پرسشنامه محقق ساخته سنجش ال وی آموزشی با رویکرد توسنعه فنردی در کارکننان بیمنه. داده

ر دس س با آزمون مدل معادلنه سناختاری  آوری شده وی اکتشافی جمآبخش کیفی به روش گراندد ت ور

نشنان داد  فیمولفه شناسایی شدند. نتایج تحلیل اکتشنا 10ها نشان داد تحلیل شدند. یافتهpls نرم افزار 

سنی، مقوله های بنیادی همچون توانمندی برند سازی  و ارائنه خندمات مطلنوب، ارتقنای داننش روانشنا

ون،  شنغلی مند راهنمناییهای آموزشنی،  پیشرفته تحقیق و پژوهش، ارتقای کیفیت فرآیند آموزش پایه و

بنازخورد  توسعه فناورانه، توسنعه ان ینزش و سیسنتمیادگیری،  شفافیت و کارایی فرآیند اجرایی، فرهنگ 

عامل  10د و ناین مقوله ها در تحلیل عاملی اکتشافی نیز بار عاملی خوبی رانشان داد دست آمد.ه شفاف  ب

ینر غارتباط بین متغیر ها نشنان داد تمنامی مسنیر هنای مسنتقیم و  تشکیل دادند.همچنین تحلیل مسیر

ل ن داد مندمستقیم مدل معنادار بودند. در نهایت مدل اعتبار و برازش مناسنبی را نشنان داد. نتنایج نشنا

نعت یزی آمنوزش کارکننان صنتواند مبنای برنامه ر می مذکور هم به لحاظ کیفی وهم کمی دقیق است و

 باشد. راستای توسعه فردی آنها بیمه در
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