
 

 
 

 هاي مديريت منابع سازماني پژوهش

 1400 پاييز، 3 ، شماره11دوره 

هاي توسعه منابع انساني در صنعت بانكداري راهبردتحليل متون 
  مبتني بر تحليل گفتمان انتقادي فركالف

  
 4، مهيا محمدي3، سيد مجتبي محمودزاده2وحيد خاشعي ، 1حامد دهقانان

  
 تهران، طباطبائي، عالمه دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه مديريت بازرگاني، گروه استاديار، -1
 .راناي

تهران،  ،يدانشگاه عالمه طباطبائ ،يو حسابدار تيريدانشكده مد ،يبازرگان تيريگروه مد ،دانشيار -2
  .رانيا

استاديار، گروه مديريت جهانگردي، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائي،  -3
 .تهران، ايران

 طباطبائي، عالمه سابداري، دانشگاهدانشكده مديريت و ح بازرگاني، مديريت دكتري دانشجوي -4
 .ايران تهران،

 
  9/4/1400: پذيرش                  28/7/1399: دريافت

 
  چكيده

هدف اين مقاله شناسايي گفتمان حاكم بر متون مربوط به راهبردهاي توسعه منابع انساني در صنعت 
واقع اين پژوهش  در. كنندمي بانكداري است كه واقعيت آموزش و يادگيري در اين صنعت را بازنمايي
نظر، مفاهيم كليدي در نظم  در پي آن است كه عالوه بر شناسايي نوع گفتمان حاكم بر متون مورد

 .روش تحليل گفتمان انتقادي فركالف براي اين پژوهش انتخاب شده است. گفتماني را بررسي كند
هدف  به توجهباكه  استتنوع م يميمفاهكند، دربرگيرنده معرفي ميفركالف كه  ينظر چارچوب
براساس اين . كند بعدي تحليل مي فركالف اين مفاهيم را در يك الگوي سه .شداز آنها استفاده  پژوهش

نظام آموزش كارمندان «شده كه فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري بخشنامه  الگو، متون انتخاب
هاي فارسي با موضوع و مقاله» انساني بانكنظام جامع آموزش و توسعه منابع «، »هاي اجراييدستگاه

                                                           
 نويسنده مسئول مقاله :                                                                                         E-mail: dehghanan@atu.ac.ir 
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مفصل و دقيق در سه سطح توصيف،  صورت باشند، بهتوسعه منابع انساني در صنعت بانكداري مي
نتايج تحليل نشان داد كه گفتمان حاكم بر متون از راه عناصر گفتماني ديدگاه . تفسير و تبيين تحليل شد

هاي يادگيري در كار و فرايند د مبتني بر عملكرد در نظريههاي خود و كار، رويكريكپارچه در نظريه
بندي شده است و نظم گفتماني بر كليت اين هاي يادگيري مفصليادگيري هدايت شده در نظريه

  .گفتمان حاكميت دارد
  

هاي خود و كار، توسعه منابع انساني، تحليل گفتمان انتقادي فركالف، نظريه :هاي كليديواژه
  .هاي يادگيريادگيري در كار، نظريههاي ي نظريه

 
  مقدمه -1

توان به رويكردهاي كه مي داردرويكردهاي متفاوت  1ساختار حوزه توسعه منابع انساني
يك از  در هر. اشاره كرد 4، پست مدرنيست و انتقادي3گرايي، برساخت2كاركردگرايي

بنابراين حوزه توسعه منابع  ].1[هاي مختلفي وجود دارد و ديدگاه ها فرضيهبرده  رويكردهاي نام
شده در اين حوزه اغلب  هاي انجامحال آنكه پژوهش. انساني ماهيت چندپارادايمي دارد

هاي راهبردبه مفاهيم رويكرد كاركردگرايي هستند و الزم است براي فهم بهتر متون  باتوجه
چراكه متون ؛ ]2[توسعه منابع انساني و كشف مبناي آنها رويكرد انتقادي را وارد كرد 

شوند، بلكه در رابطه با فهميده يا تحليل نمي هاي توسعه منابع انساني سازمان در خألراهبرد
با استفاده از تحليل گفتمان . شوندهاي ساير متون و در رابطه با بستر اجتماعي درك ميشبكه

غالب در اين  هاي ههاي توسعه منابع انساني شناسايي شده و نظريهاي راهبردگفتمان انتقادي،
نهايت حقيقت توسعه  موجود در آنها و در بينانهجهانيندهاي احوزه، روابط پنهان قدرت و فر

كردن  منظور آشكار رو تحليل گفتمان انتقادي به اين از]. 3[شوند منابع انساني مشخص مي
باني ها و ساختارهاي اجتماعي به مطالعه متون گفتماني و زسازوكارهاي قدرت و ماهيت نيرو

                                                           
1. Human Resource Development (HRD) 
2. Functionalist / utilitarian 
3. Social constructivist / constructionist 
4. Postmodernist and critical 
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يكي ديگر از اهداف مهم تحليل گفتمان انتقادي ]. 4[پردازد هاي توسعه منابع انساني ميراهبرد
  در اينجا]. 5[اين است كه روابط سلطه و قدرت موجود در نظريه و عمل را حذف كند 

توان گفت كه تحليل گفتمان انتقادي بر نقش ايدئولوژي و زبان در ايجاد روابط سلطه و  مي
برخي افراد ]. 6[كند و به وجه مهم اعمال قدرت در نظريه و عمل توجه دارد كيد ميأتقدرت 

بنابراين آنچه كه . كنندو مواضع خود استفاده مي ها بخشيدن به اقدام از گفتمان براي مشروعيت
  آيد اين است كه چگونه برخي مفاهيم مسلم تلقي مي دست بهاز تحليل گفتمان انتقادي 

به عبارت ديگر گفتمان تنها شرحي از ]. 7[گيرند خي ديگر در حاشيه قرار ميشوند و برمي
يندي كه اكند بلكه به فرفراهم نمي، دهددر ساحت توسعه منابع انساني رخ ميرا كه آنچه 

كند كه به تعبيري گفتمان بيان مي. نمايدنيز اشاره مي ،شوندآن خلق مي ميانمفاهيم و معني در 
  .]2[كند چرا و كي از زبان استفاده مي چه كسي، چگونه،

هاي توسعه منابع انساني در صنعت راهبردهاي در اين پژوهش براي شناسايي گفتمان
به اينكه براي انجام اين تحليل  توجهبا. بعدي فركالف استفاده شد سه الگويبانكداري ايران از 

. مطالعه انتخاب شد مورد عنوان بهبه متوني نياز است كه غناي الزم را داشته باشند، اين صنعت 
 هاي توسعه منابع انساني و نوع آن كدامراهبرددر اين مورد مشخص شد كه گفتمان حاكم بر 

  .هاي توسعه منابع انساني چيستراهبرداست و مفاهيم كليدي در نظم گفتماني 
  

  نظري و پيشينه پژوهش مباني -2
  مباني نظري -2-1

يندهاي يادگيري و توسعه كاركنان ان مداخله بيروني در فرعنوا اگر توسعه منابع انساني به
يند يادگيري وجود دارد اچهار فر. كرديندهاي مختلف يادگيري را بررسي افر دتعريف شود، باي

  ]:86، ص 8[ عبارت است ازكه 
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طور  در يادگيري ضمني كارمند با گذشت زمان و به: هاي يادگيري ضمنيفعاليت .1
يا  1به اين نوع يادگيري، يادگيري با تمرين. كندرا طي مييند يادگيري امداوم فر

 ؛]9[نيز گفته شده است  2يادگيري تجربي

يند يادگيري شخصي توصيف امديريت فر: شده هدايت هاي يادگيري خودفعاليت .2
يا ] 10[شده  هدايت عنوان يادگيري خود خوبي از اين نوع يادگيري است كه اغلب به

 ؛]11[شود ميگفته  3يادگيري غيررسمي

هاي يادگيري، يادگيري نوع سوم از فعاليت: شده يندهاي يادگيري هدايتافر .3
شود، به اين اسم يك عامل بيروني هدايت مي وسيله بهشده است كه چون  هدايت

 ؛]12[گذاري شده است  نام

هاي مختلف يادگيري كارگيري تركيبي از فعاليت به: يندهاي يادگيري چندگانهافر .4
 .رداشاره دا

هاي توسعه منابع انساني در رويكرد يندهاي يادگيري، به بررسي نظريهاپس از بررسي فر
  .شود پرداخته ميانتقادي 

  
  هاي خود و كار در حوزه توسعه منابع انسانينظريه) دسته اول

) 1992( 4بعدي مارتين سه الگويهاي خود و ارتباط آنها با كار، شدن بر نظريه متمركز براي
در  5هاي خود و كارسه ديدگاه مختلف براي نظريه الگودر اين ]. 141، ص 8[ شود يمبررسي 

  :عبارت است ازحوزه توسعه منابع انساني وجود دارند كه 
اش با كار اين ديدگاه بر وحدت، هماهنگي و ثبات فرد و رابطه: 6ديدگاه يكپارچه .1

كيد أآزاد و خودكنترلي تاين ديدگاه از خود بر آگاهي، استقالل، اراده . كيد داردأت
 ؛]13[دارد 

                                                           
1. Learning-by-doing 
2. Experiential learning 
3. Informal learning 
4. Martin 
5. Theories of the self and work 
6. Integration perspectives 
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گرايي گرايي است و اين كثرتدر اين ديدگاه هسته اصلي خود كثرت: 1ديدگاه تمايز .2
نياز به ) شودهاي اجتماعي متعدد بيان ميكه با عاليق، اهداف زندگي و نقش(

 ؛]147، ص 8[مذاكره، توافق و انتخاب دارد 

 بيني پيش ساده نبودن وتعدد معنا، ناپيوستگي، اين ديدگاه بر جريان، : 2ديدگاه تفكيك .3
 ].148، ص 8[در خود تمركز دارد  نشدن

  
  هاي يادگيري در كار و در حوزه توسعه منابع انسانينظريه) دسته دوم

در حوزه توسعه منابع انساني سه رويكرد بيان شده است كه  3در مورد نظريه يادگيري در كار
  ]:150، ص 8[ عبارت است از

بردن نواقص و  بين هدف اصلي اين رويكرد از يادگيري از: 4رد مبتني بر عملكردرويك .1
 ؛وري و عملكرد كلي افراد استو مشاركت در بهره

عنوان پايه و محرك براي يادگيري و  اين رويكرد بر تجربه به: 5ايرويكرد توسعه .2
  ؛كيد داردأهاي سازنده تگيريجهت

 .كيد داردأحساس و ابعاد سازماني تجربه فردي تاين ديدگاه بر ا: 6ايرويكرد محاوره .3

  
  هاي توسعه منابع انساني احساسينظريه) دسته سوم

دهنده ترويج هاي متخصصان توسعه منابع انساني نشانكيد بر ايجاد احساس براي ضرورتأت
در حوزه وسيع سياسي، علت احساس و . هاي خاص همدلي و دلسوزي آنان استمهارت
  ].176، ص 8[مطرح شده است » 8اصول اخالق دلسوزانه«ل تحت استدال 7درك

  
  

                                                           
1. Differentiation perspective 
2. Fragmentation perspective 
3. Workplace learning 
4. The performance-based approach   
5. The developmental approach 
6. A “dialogical” perspective 
7. Sensibility 
8. Ethics of care 
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  پيشينه پژوهش -2-2
استفاده از تحليل گفتمان انتقادي در موضوعات مديريتي باره هاي گذشته دردر بررسي پژوهش

  .توان اشاره كردو همچنين در صنعت بانكداري به موارد زير مي
ن انتقادي نشان دادند كه چگونه مقصود با استفاده از تحليل گفتما) 2019( 1شين و گينگ

زبان در قانون نوآوري و  راهمريكا در يك جامعه دموكراتيك از آدار نئوليبرالي دولت سرمايه
چگونگي ) 2018( 2بكاستروم و اهلگرن. شودفرصت كار نيروي انساني مشروعيت داده مي
با استفاده از تحليل گفتمان  هاي مديريتوهشژتوليد، توزيع و مصرف مفهوم ارتباط در زمينه پ

اين تحليل نشان داد كه چگونه روابط قدرت علمي با پيروي . انتقادي بررسي كردند
) 2018( 3تورگئون .شودپژوهشگران از هنجارهاي مجله و پيامدهاي اين عمل حفظ مي

ل گفتمان تحلي راهمديران برنامه رفاه كاري از مشتريان اين طرح را از  هايها و انتظارارزيابي
مريكا بر باورهاي آهاي غالب در مورد فقر در انتقادي بررسي و نشان داد كه ايدئولوژي

  .ثير داردأكند، تشخصي كه فرهنگ فقر را ايجاد و نابرابري را بازتوليد مي
 نيا .را انجام داده است» ايتانيدر بانك بر راهبردگفتمان  يانتقاد ليتحل«) 2015( 4كابهسيام

را  يدر بانك و سپس عواقب عددساز راهبرد يهاساخت گفتمان يچگونگ ستنخ مقاله نيا
نشان  و كند يم يبررس ،قرار دارند راهبرد يها گفتمان افتيدر يكه در انتها يافراد يبرا
 يجا اعداد به جهيدرنت .شوند يگرفته م دهيناد ،دارند ارقر افتيدر يكه در انتها يافراد دهد يم

  .ندنك يم جاديا رادر محل كار  يدائم هاي همبارز مجموعه كي ،راهبردكردن  منعكس
 غاتيتبل :يگفتمان انتقاد ليتحل«با عنوان  يادر مقاله 2013در سال  5يو گرگان يطهماسب

را مورد  رانيا ياجتماع -يدر بستر فرهنگ يبانك يهاياز آگه يامجموعه» يرانيا يهابانك
نوع  صيتشخ يبرا يروش مناسب يگفتمان انتقاد ليه تحلها نشان داد كافتهي .تحليل قرار دادند

 يخاص بينانهجهانو  ياجتماع ي،فرهنگ يهااست كه بر ارزش يغاتيرفته در متون تبل كار زبان به

                                                           
1. Shin & Ging 
2. Backstrom & Ahlgren 
3. Turgeon 
4. Mccabe 
5. Tahmasebi & Gorgani 
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به اعتماد به آنها  بيكرده و مردم را ترغ دييأخدمات را ت يدارند تا به نوبه خود برخ ديكأت
  .كنند

  
  الگوي تحليل متون -2-3
  شد، الگويي  بيانهاي يادگيري و توسعه منابع انساني كه در قسمت ادبيات به نظريه وجهت با

  .آمده است 1اين الگو در شكل . توان ايجاد كرد كه مبناي تحليل متون قرار گيردمي

  
 

  الگوي تحليل متون .1شكل 

  

 
 تحليل متن
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  شناسي پژوهشروش -3

 به باتوجهكه  استمتنوع  يمياهمفكند، دربرگيرنده معرفي ميفركالف كه  ينظر چارچوب
) 2شكل (بعدي  سه الگويفركالف اين مفاهيم را در يك  .شداز آنها استفاده  پژوهشهدف 
  ]:14[زير استوار باشد  هاي نكتهترتيب تحليل بايد بر  ينا هب. كند ميتحليل 

  
  

  
  
  
  

  
  

 
  سطوح گفتمان فركالف. 2شكل 

  
 وجود بهر مرتبط بوده و يك كليت را اي از عناصر كه به يكديگبه مجموعه: 1متن  . أ

 .گويندآورند، متن يا گفتمان ميمي

يند اكه يك متن در چه فر نشان مي دهددومين مربع داخل شكل : 2پركتيس گفتماني  . ب
 .شودتفسير مي نيزوسيعي توليد و 

دارد، نشانگر آن  را در بر باالمربع وسيع سوم كه همه موارد : 3پركتيس اجتماعي  . ت
ثر از شرايط أيند توليد و تفسير، بسيار متامتن عالوه بر بافت و فراست كه يك 

 .شوداجتماعي است كه متن در آن توليد و تفسير مي

هاي توسعه منابع انساني در صنعت راهبردهدف اين پژوهش تحليل متون مربوط به 
د منابع به واح دبراي انتخاب اين متون باي. كاوي انتقادي استبانكداري مبتني بر گفتمان

                                                           
1. Text 
2. Discourse practice 
3. Social practice 

  پركتيس اجتماعي
  
  
  
  
  
  
  

 شرايط يا زمينه اجتماعي توليد متن

  پركتيس گفتماني
  
  
  
  

 فرايند توليد و تفسير متن

  
 متن
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هاي توسعه منابع انساني بانك را در زمان راهبردها مراجعه كرد و متون مربوط به انساني بانك
  اساس معيارهايي كه در ادامه آمده است، انتخاب  اين متون انتخابي بر. حال بررسي كرد

  :شوندمي
 ؛هدهاي توسعه منابع انساني صنعت بانكداري را نشان دراهبردمستقيم يا غيرمستقيم  .1

 ؛يندهاي مربوط به آموزش و توسعه كاركنان صنعت بانكداري را نشان دهدافر .2

 ؛هاي آموزش و يادگيري صنعت بانكداري را نشان دهدمخاطب برنامه .3

 ؛هاي آموزش و يادگيري صنعت بانكداري را نشان دهداهداف تدوين برنامه .4

 .دهاي آموزش و توسعه صنعت بانكداري را مشخص كنگر برنامهتدوين .5

در » نظام جامع آموزش و توسعه منابع انساني«شده  ، متن انتخابباال هاي هبه مالحظ توجهبا
 عالوه بر متن مذكور،. هاي كشور يكسان استبانك بيشتربين  صنعت بانكداري است كه تقريباً

مورخ  1834/200كه در قالب بخشنامه شماره » هاي اجرايينظام آموزش كارمندان دستگاه«متن 
يس جمهور مربوط به فصل نهم قانون ئمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ر 30/1/1390

هاي مقاله فارسي كه از پايگاه 13 متن نيو همچنمديريت خدمات كشوري آمده است 
با كليدواژه توسعه منابع انساني و بانك يا صنعت  2سيد و 1سيويليكااطالعات علمي معتبر 

مجموعه . شوند ميو بدون محدوديت در سال يافت شدند، تحليل  بانكداري در عنوان مقاله
  .آمده است 1تحليل گفتمان انتقادي در جدول  براي پژوهشگرهاي انتخابي داده

  
 هاي پژوهشمجموعه داده .1جدول 

  محل انتشار  گر تدوين  نظر متن مورد
كتابچه نظام جامع آموزش و توسعه 

  منابع انساني
توسعه بخش مديريت آموزش و 

  دانش بانك
اسناد واحد مديريت آموزش و 

  توسعه دانش بانك
هاي نظام آموزش كارمندان دستگاه

  اجرايي
معاونت توسعه مديريت و سرمايه 

  انساني رييس جمهور
بخشنامه مربوط به فصل نهم قانون 

  مديريت خدمات كشوري
مقاله فارسي با موضوع توسعه  13

  منابع انساني در صنعت بانكداري
  ژوهشگران ايرانيپ

هاي شده از پايگاه استخراج
  اطالعات علمي سيويليكا و سيد 

                                                           
1. civilaca 
2. SID 
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از چهار زاويه متفاوت ) 1شكل (اساس الگوي تحليل  پس از انتخاب متون، آنها را بر
هاي بياني و هاي معنايي بين ارزشكار شباهت  براي اين). سطح توصيف(بررسي كرديم 

يندهاي يادگيري و احساسي شناسايي ا، يادگيري در كار، فرهاي خود و كارتجربي متن و نظريه
گفتماني شناسايي شدند و متوجه شديم نگاه متن به  1واقع عناصر با انجام اين مرحله در. شدند

اين عناصر گفتماني  ،، بررسي شد)سطح تفسير(در مرحله بعدي . هر نظريه چگونه است
سري مفاهيم را در خود جاي داده  ع چگونه يكواق اند؛ درشده 2بنديچگونه به يكديگر مفصل
يندهاي شناختي و اجتماعي توليد متن و سپس اكار فر براي اين. اندو مفاهيم ديگر را پس زده

در مرحله سوم . مورد تحليل قرار گرفت 5و تحديد گفتماني 4، ميان گفتماني3نظم گفتماني
گيري ثيرگذار بر شكلأنهادي تتر، رويدادهاي اجتماعي و در بستري وسيع) سطح تبيين(

  .آيندها در ادامه مياين تحليل. شدندگفتمان حاكم به شكل حاضر بررسي و تحليل 
  

  هاي پژوهشيافته -4
  تحليل سطح متن -4-1

  :خواهند شدترتيب بيان  كه در ادامه به مي شودتحليل متن در دو قسمت بررسي 
كه  يآن جنبه از ارزش تجرب ،ثار فركالفدر آ :اي و بيانيهاي تجربي، رابطهارزش) الف

 بينانهجهان يهااست كه چگونه تفاوت نيتوجه قرار گرفته است اموارد مورد رياز سا شتريب
از يي روابط معنا .شود يم يمختلف از جهان در واژگان آنها رمزگذار يهاييمتون در بازنما نيب
  ].14[ واژگان هستند يتجرب ياهاز ارزش ييو تضاد معنا ييمعناهم يي،شمول معنا ليقب

  :هاي اجراييتحليل متن نظام آموزش كارمندان دستگاه
 ازجملههاي اجرايي دستگاه تمامهاي اجرايي به ازآنجاكه نظام آموزش كارمندان دستگاه

به در  باتوجه. كنيمشود، تحليل سطح توصيف را با اين متن آغاز ميها ابالغ ميبانك
جستجو در اينترنت و همچنين  راهون خدمات كشوري براي عموم از بودن متن قان دسترس

                                                           
1. Elements 
2. Differentiation 
3. Oder of discourse 
4. Intertextuality 
5. Limit discourse 
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شدن مقاله، از آوردن متن كامل بخشنامه خودداري كرده و تنها به آوردن  اجتناب از حجيم
 يياجرا يها شده در متن نظام آموزش كارمندان دستگاه ييشناسا يدييأت هاي تعباربخشي از 

  .كنيماكتفا مي 2 شده در جدول يبندصورت جمع به ياتشده در ادب هاي گفتهلفهؤمتناسب با م
  

 هاي اجراييعناصر گفتماني متن نظام آموزش كارمندان دستگاه. 2جدول 

  هاي تأييدي در متن عبارت  ها در ادبياتمؤلفه  عناصر گفتماني

  ديدگاه يكپارچه

 .خود داراي هدف و مطمئن است

دستيابي به شغل و حرفه به ابتكار عمل و 
 .نايي فرد بستگي داردتوا

هاي شغلي خود تعريف هر فرد از راه فعاليت
شود و فرد شايسته خودش را با تالش باال مي

  .بردمي

 ها و وظايف مديريتيايفاي مؤثر نقش

  هاي شغلي باالترارتقا به رده

رويكرد مبتني بر 
  عملكرد

گيرند كه چه چيزي عملكرد و كاركنان ياد مي
 .فزايش خواهد دادارزش كلي آنها را ا

بردن نواقص و  بين هدف اصلي از يادگيري از
وري و عملكرد كلي افراد مشاركت در بهره

 .است

 .اين نوع يادگيري عملكردگراست

سنجش  مشاهده و درك كاركنان از راه
 .وري و عملكرد است بهره

اي از دانش و تأكيد بر انتقال مجموعه
  .هاي عيني است مهارت

طح شايستگي و توانمندي افزايش، بهبود س
 كارمندان

 هاي اجراييمدي دستگاهآوري و كارارتقاي بهره

 افزايش سطح توانايي دانش و مهارت

  هاي عموميتوسعه آگاهي

  هاي آموزشيها يا برنامهشركت در دوره  شده هدايت
 مدت و كاربرديهاي كوتاهآموزش و آموزش

 هاي آموزشي كارمندان و مديرانبرنامه

  هاي آموزشيدوره اجراي

  
  :تحليل متن نظام جامع آموزش و توسعه منابع انساني بانك

صورت  انداز بهموريت و چشمأدر قسمت ابتدايي نظام جامع آموزش و توسعه منابع انساني، م
  :بيان شده است صفحه بعد
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و  عيرارائه خدمات س ،اندازبه اهداف چشم يابيمنظور دست به يانسان يروين زيو تجه تيترب«
 ينوآورو  درست جمعيكار به  توجهبا پياپيبهبود  راهاز  يآوردن مشتر وجد به ،و ارزان حيصح

  .»كاركنان
ارائه خدمات  ي،انسان يروين زيو تجه تيترب :عبارت است از باالمتن  يانيب يهاارزش

 نيا انيمتن با ب. كاركنان يدرست و نوآور جمعي، كار پياپيبهبود  ،و ارزان حيو صح عيسر
 يهاكه متناسب باارزش كند يخود جلب م يانيب يها شها خواننده را به سمت ارز ارزش

  بودن يادگيري اشاره  زيرا در اين رويكرد به عملكردگرا ،باشديبر عملكرد م يمبتن كرديرو
  .شودمي

 يدييأت يها تعبارمتن نظام جامع آموزش و توسعه منابع انساني بانك تحليل و  باقيمانده
 3 شده در جدول يبندصورت جمع به شده در ادبيات هاي گفتهلفهؤمتناسب با مشده  ييناساش

  .آمده است
  

 عناصر گفتماني متن نظام آموزش و توسعه منابع انساني بانك. 3جدول 

  عبارت تأييدي در متن  عناصر گفتماني

  ديدگاه يكپارچه
 باالتر يغلش يهاارتقا به رده يبرا رانيكاركنان و مد يسازآماده

در  تيمرتبط با شركت و موفق هايازياستفاده كاركنان از امت
  يشغل يارتقا ريدر مس يآموزش يها دوره

  رويكرد مبتني بر عملكرد

 وريپياپي و افزايش بهرهبهبود 

 يتيريمد فيبهبود وظا نهيدر زم رانيمد يسازدتوانمن

  يبا اهداف سازمان ياهداف فرد ييسو هم
  ي كاركنانارتقا ستميدر س شتريب يغنا جاديا ها وندايبهبود فر

  شده هدايت
 يهاتيمسئول و فيبراساس وظا يآموزش يهادوره يسنجازين

  و شعب يستاد يمترتب با واحدها
  

  :هاي فارسي توسعه منابع انساني صنعت بانكداري تحليل متن مقاله
كه  يليبه تحل توجهبا. آورده شده است 4در جدول  شده بررسي هاي لهمقااطالعات مربوط به 

خود و كار  نظريهبه  شده بررسيهاي  همقالكه استخراج شدند، نگاه  يدييأت هاي تانجام و عبار
 به  توجه بادر كار  يريادگي نظريهدر مورد ، كپارچهي دگاهيد يعنصر گفتمان ميمفاه به باتوجه
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 ميمفاه به باتوجه يريدگاي نظريهبر عملكرد و در مورد  ينمبت كرديرو يعنصر گفتمان ميمفاه
 هاي لهمقاشده در متن  ييشناسا يدييأت هاي تعبار. باشديشده م تيهدا يعنصر گفتمان

 5شده در جدول  يبندصورت جمع شده به ادي ياز عناصر گفتمان كي متناسب با هر شده بررسي
  .آمده است

  
 شده فارسي بررسي هاي هفهرست مقال .4 جدول

  محل نشر  گاننويسند  سال  عنوان مقاله
شناسي نظام گردش شغلي توسعه منابع انساني با  آسيب
گيري از نظريه سازگاري شغلي ديويس و الف بهره

بانك مهر اقتصاد استان : مورد بررسي(كوئيست 
  )چهارمحال و بختياري

1393  
آقاداوود و 
  همكاران

  21همايش جهاني مديريت در قرن 

قيت كاركنان بررسي نقش توسعه منابع انساني در خال
بانك سپه : موردمطالعه(اساس مدل سافتر و تورنس  بر

  )استان اردبيل
1394  

زاده و عظيم
  پورابراهيم

همايش سراسري مباحث كليدي در 
  علوم مديريت و حسابداري

تأثير ساختار سازماني بر توسعه مديريت و منابع 
  انساني در شعب بانك صادرات شهرستان اروميه

1395  
ي و نوري زينال
  قهرماني

همايش جهاني نوآوري و پژوهش در 
علوم انساني، مديريت و معارف 

  اسالمي
ر عملكرد رفتاري كاركنان نقش توسعه منابع انساني د

  )بانك مسكن استان اردبيل: موردي مطالعه(
1395  

پور و ابراهيم
  همكاران

هاي مديريت و همايش ملي پژوهش
  علوم انساني در ايران

مدل مناسب آموزش الكترونيك براي  بررسي و ارائه
  توسعه منابع انساني كاركنان بانك ملي شهر اصفهان

  بهرامي و بهرامي  1395
هاي دومين همايش جهاني پژوهش

نوين در مديريت، اقتصاد و 
  حسابداري

راستايي راهبردهاي منابع انساني با  طراحي الگوي هم
  اونموردي بانك توسعه تع مطالعه: راهبرد كالن بانك

  ابطحي و نياكي  1395
فصلنامه آموزش و توسعه منابع 

  انساني

نگري بانكداري با تأكيد بر بررسي چگونگي آينده
  مديريت و توسعه منابع انساني در بانك ايران زمين

  حيدري و فالح  1396
سومين همابش جهاني پژوهش در 

  علوم انساني

بررسي وضعيت توسعه منابع انساني در شعب بانك 
  يه شهر مشهدسرما

1396  
عارفي و 
  همكاران

دومين همايش ساليانه مديريت بر 
  مبناي هوشمندي

بررسي رابطه بين هوش سازماني و توسعه منابع 
  گري فناوري اطالعات نقش تعديل به باتوجهانساني 

1396  
عارفي و 
  همكاران

دومين همايش ساليانه مديريت بر 
  مبناي هوشمندي
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  محل نشر  گاننويسند  سال  عنوان مقاله
ساني بر بهبود اخالق بررسي نقش توسعه منابع ان

سازماني و اعتماد سازماني كاركنان بانك ملت استان 
  اردبيل

1396  
هير پوربايراميان
  و همكاران

چهارمين همايش ملي اقتصاد، 
  مديريت و فرهنگ ايراني اسالمي

بررسي رابطه بين توسعه منابع انساني سازمان و 
 بانك: موردي مطالعه(مديريت استعداد كاركنان سازمان 

  )مسكن استان آذربايجان غربي
  مولوي و نيازي  1396

هفتمين همايش جهاني حسابداري و 
  مديريت

تبيين الگوي تدوين برنامه توسعه فردي مديران منابع 
  انساني در صنعت بانكداري

1397  
پور و قلي

  همكاران
فصلنامه آموزش و توسعه منابع 

  انساني
بردي گيري راهوكار و جهتتبيين راهبردهاي كسب

منظور ترسيم آينده نظام مديريت منابع انساني  به
  )بانك توسعه صادرات ايران: مطالعه موردي(

1398  
ريحاني و 
  همكاران

  پژوهي مديريتفصلنامه آينده

  
 فارسي يها هعناصر گفتماني متن مقال. 1جدول 

  هاي تأييدي در متن عبارت  عناصر گفتماني

  ارچهديدگاه يكپ
 يشغل شرفتيپ ريجامع مس يها برنامه نيتدو -

 يشغل ريمس توسعه -

  .شود نيها تدو ارتقا و توسعه مهارت براي يبرنامه توسعه فرد -

  رويكرد مبتني بر عملكرد

 يرقابت تيدر جهت كسب مز يمنابع انسان جيبس -

به اهداف و  لين يبرا يمنابع انسان يو نگهدار توسعه -
 سازمان يها استيس

ها را حركت و رشد سازمان ،يتوانند موجب تعاليم هاانسان -
 .آورند ديپد

شركت در  تيموفق يبرا يچارچوب يمنابع انسانتوسعه  راهبرد -
 .به اهدافش است يابيدست

ها عامل مهم در عملكرد سازمان كي يتوسعه منابع انسان راهبرد -
  .است

  شده هدايت

 ،يزير  مهبرنا از،ين صيتشخ( يآموزش -يعلم يندهاايفر ياجرا -
و بهبود  شيو افزا يهيتوج يهادر آموزش) يابياجرا، ارزش

 بدو خدمت يهادر دوره يتخصص يهاآموزش

  ازيموردن يهابا شغل و مهارت يآموزش يهامطابقت دوره -
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همچنين . مفاهيم مرتبط با نظريه توسعه منابع انساني احساسي در متون حاضر يافت نشد
  .امديبه چشم ن توندر م يخاص ياارزش رابطه

 يگرامر يتجرب يهاارزش انيمتن در ب ليقسمت از تحل نيا در :هاي گرامريارزش) ب
معلوم هستند  ها هجمل ايآ ؟مشخص است يكنشگر ايآ: تمركز شود ريز هاي الؤبر پاسخ س ديبا
  ؟ما و آنها چگونه است اينحوه استفاده از ما و شما  ؟مجهول اي

  :هاي اجراييندان دستگاهتحليل متن نظام آموزش كارم
 ،هستند يخبر ييهاجمله هاي اجرايي كهنظام آموزش كارمندان دستگاه هاي هدر تمامي جمل

معاونت توسعه مديريت و مخاطب و  هاي اجراييبخش آموزش و توسعه منابع انساني دستگاه
يند آموزش شرح داده افرجمالت  نيواقع با ا و درباشد يس جمهور نهاد ميئسرمايه انساني ر

هاي اجرايي از چگونگي تدوين و كردن دستگاه آگاه ها براي هاين جمل ).گزاره( شده است
  .صورت مشخص و معلوم گفته شده است باشند كه بهاجراي فرآيند آموزش مي

  :تحليل متن نظام جامع آموزش و توسعه منابع انساني بانك
و توسعه آموزش  مديريتو نهاد آنها  قرار دادهطب مخا را كاركناناين متن،  يخبر ييهاجمله

  .استمنابع انساني 
  :فارسي توسعه منابع انساني صنعت بانكداري هاي لهتحليل متن مقا

و متخصصان توسعه  پژوهشگرانخبري است كه به تمامي  هاي هحاوي جمل هاي مقالهمتن 
در . دهندرا بازتاب مي) رهگزا(اطالعات مشخص  مجموعه  عنوان مخاطب، يك منابع انساني به
هاي زير آمده است كه توجه صورت گزاره تعريف توسعه منابع انساني به ها همتن اين مقال

  .كندبر عملكرد جلب مي مخاطب را به مفاهيم رويكرد مبتني
فرض  شيمتن پ فيفركالف مرحله توص يگفتمان انتقاد ليتحل يامرحله سه يالگو در

  .شود يمتن پرداخته م ريبه مرحله تفس يدر بخش بعد ].15[ رديگيار مقر نييو تب ريمرحله تفس
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  تحليل سطح پركتيس گفتماني -4-2
چه  ؟ستيماجرا چ :عبارت است ازكند كه يمطرح م يال اساسؤمرحله فركالف چهار س نيادر

؟ ستيخصوص چ نيو نقش زبان در ا ؟ستيآنها چ انيروابط م ؟آن هستند ريدرگ يكسان
  .شودزير مباحث زير دنبال مي هاي الؤاي پاسخ به سبر]. 14[

هاي توسعه منابع راهبردحاكم بر  گفتمانشناسايي  ،شده انتخاب متوندر  ياصل يماجرا
نامه شيوههاي اجرايي نظام آموزش كارمندان دستگاه. باشدانساني در صنعت بانكداري مي

و توسعه منابع انساني در اختيار  هاي آموزشها و برنامهراهبردجامعي را در جهت تدوين 
اين بخشنامه، نظام جامع  به باتوجهبانك نيز . دهدبانك قرار مي ازجملههاي اجرايي دستگاه

  . كندآموزش و توسعه منابع انساني را تدوين مي
و اهداف، اصول و  تيمورأانداز، مچشم نظام جامع آموزش و توسعه منابع انساني شامل

 وآموزش  تيريمد وسيله به كه استآموزش  نامهشيوهظام جامع آموزش و اركان ن ها، يژگيو
 تأيداران، ه سهام .است شده بيآموزش بانك تصو تهيو در كم دييأو ت هيتوسعه دانش ته

امور شعب و ستاد و  ،ياتيعمل يو توسعه، اداره آموزش، واحدها پژوهش يهاگروهعامل، 
نظام جامع هستند  نيا ناكاركنان بانك مخاطب. هستند مؤثرنظام  نيا نيواحدها در تدو تيريمد

و  يتخصص تهيكم ،آموزش يعال تهيكمنهايت  در .از مصوبات آن هستند تيكه موظف به تبع
 برايبه كاركنان مطرح هستند و كاركنان  يآموزش هايدهنده دستورارائه عنوان بهاداره آموزش 

  .را اجرا كنند هادستور نيا ديبا يآموزش هايازيامت از يمند و بهره يباالتر شغل يها به رده ارتقا
 ينهاد ايبه هدف گفتمان  دنيبخش در جهت تحقق يعنوان ابزار فركالف معتقد است از زبان به

 هاينامهشيوهارائه  ياز زبان برا شده بررسين ودر مت ].14[ شود يگسترده بهره گرفته م يو ادار
اعمال  يهاوهياز ش يكي .مقررات استفاده شده است و طو ضواب يآموزش يساختارها ي،آموزش

معاونت توسعه مديريت و  نيبنابرا .]349، ص 16[ اعمال قدرت است يها نهيقدرت، كنترل زم
و برنامه آموزش و  راهبردضوابط كلي تدوين  اينكه به باتوجهجمهور  يسئسرمايه انساني ر

ت عامل و مديران آموزش و توسعه منابع أهيكند، بر توسعه منابع انساني را تدوين و ابالغ مي
 رانيمد ،عامل تأيهطرفي از. جمله بانك اعمال قدرت دارد هاي اجرايي ازانساني دستگاه

نظام جامع درباره زمان، مكان و نحوه آموزش  ميو تنظ نيبا تدو يآموزش و توسعه منابع انسان
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توجه  ،يارتباط يدادهايرو به يوجوه دسترس ليتحل. رنديگيم ميو توسعه كاركنان تصم
هاي اعمال قدرت بررسي در ادامه زمينه .]352، ص 16[ دارد نهياز كنترل زم يبه اشكال يا ژهيو

  .شوندمي
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  ن حاضر،ودر مت تمناسبات قدر ليدر تحل

چون ثروت و هم يهستند كه به منابع يداران بانك قدرت اجتماع سهامجمهور و  يسئر
داشته باشد و آنها را در  نظارتبر كاركنان  ديبا بانك عامل تأيه .دارند يدسترس تيموقع

عمل كاركنان را در انجام امور و  يكنترل آزاد نيا. كند تيبه اهداف هدا يابيجهت دست
 گرانياذهان د دنتوان يقدرت و كنترل م ت،يمحدود نيعالوه بر ا. كند يخود محدود م فيوظا
شود كه در واحد يكار از نوشتار و گفتار استفاده م نيا يبرا. دنده رييتغاساس منافع خود  بر را

نوع  نيا البته .گفتار و نوشتار، نظام جامع آموزش است نيا ،يآموزش و توسعه منابع انسان
 تيريمد وسيله بهشود، بلكه يعامل اعمال نم تأيه ياعضا وسيله به فقطاعمال قدرت و كنترل 

شود؛ يم اهاغماض نگ دهيبه د اي تيحما زيآموزش ن تيريشعب و مد تيرياحدها، مدو
 وسيله بهو  دهد يم تيبه آن مشروع زين خدمات كشوريو قانون  شود يم دييأآنها ت وسيله به
  .كند پيدا ميو تداوم  شود يم تينهادها حما ريسا

عامل و  تأيهمعاونت،  يسو آن دستر است يقابل بررس زين گرياز نگاه د ياجتماع قدرت
ها، يريگمي، تصمها هجلسصورت  بهواحدها، شعب و آموزش  رانيمد. است متونبه  رانيمد

همان  نيا .دارندمنظر قدرت  نياز ا جهينت دارند و در يابعاد مهم دسترس گريمصوبات و د
فراد كه در ا نيا يهايدئولوژيا. شود يم ادي يعنوان شناخت اجتماع است كه از آن به يزيچ

شده است،  كسمنع يمختلف متن نظام جامع آموزش و توسعه منابع انسان يگفتمان عناصر
 .كننديم انيآنها را ب ياساس يها هستند كه اهداف، منافع و ارزش ياياديبن يشناخت اجتماع

 يطرفاز .كنند يرويدارند و موظف هستند از آن پ يدسترس يينها نامهشيوهتنها به  كاركنان
از نظام جامع  تيو تبع يآموزش يهاشركت در دوره ياستفاده از لحن الزام و اجبار برا گريد

  .باشدياعمال سلطه م ياز ابزارها گريد يكي ست،ين زين يرقانونيكه البته غ
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 انيو م ينظم گفتمان كه به پاسخ آنها پرداخته شد، هايي الؤعالوه بر س ريدر مرحله تفس
به نظم  رياساس در مرحله تفس نيا بر .دارد تياهم ،است ينظم اجتماعاز  ياكه جنبه يگفتمان
  .شود يپرداخته م زين يگفتمان انيو م يگفتمان

  
  نظم گفتماني - 4-2-1

 كي توان هريكرد كه م يمتفاوت بررس هياز چهار زاو دين را باومت ،يچارچوب مفهومبراساس 
 نياز ا كي مرتبط با هر ميمفاه فيصدر سطح تو. گذاشت نام يعنصر گفتمان كياز آنها را 

 :دنن حاضر وجود دارودر مت يو مشخص شد كه سه عنصر گفتمان ييشناسا يعناصر گفتمان
 در كار و يريادگي رويكرد مبتني بر عملكرد در نظريهخود و كار،  ديدگاه يكپارچه در نظريه

 يگفتمان عناصر نيز اا كي هر .يريادگيندهاي يافر شده در نظريه يندهاي يادگيري هدايتافر
را تحت  يمتن به آنها پرداخته شد، قلمرو واحد فينظرش كه در سطح توص مورد يبا معان

ن ودر كنار هم در مت يگفتمان عناصر نيا يتمام يبندنظم گفتماني بر مفصل پوشش دارند كه
ن ومت دين بازگوكننده دودر متيكپارچه  دگاهيمربوط به د ميمفاه درواقع .دحاكميت دارحاضر 

مربوط به  ميمفاه براساسدر كار  يريادگي ديد متون به نظريه .باشديخود و كار م نظريه به
شده در  تيهدا يريادگيندهاي ياهمچنين مفاهيم مربوط به فر. بر عملكرد است يمبتن كرديرو
  .دهديندهاي يادگيري نشان مياون، ديد متون را به نظريه فرمت
  
  ميان گفتماني - 4-2-2

 گرياند كه دشده يبندمفصل يا گونه است كه عناصر گفتمان به ييگفتمان آن جا يمرزهاحدو
، ص 17[ نديگويم 1گفتمان ديموضوع تحد نيبه ا. كندياصطالح گفتمان بر آنها صدق نم

. زنديرا كنار م كيو تفك زيتما دگاهيد مين، مفاهودر مت كپارچهي دگاهيد يبندمفصل. ]232
 ديكأكه ت يزمان .شود ين مشاهده نمودر مت زيو تما كيتفك دگاهيمربوط به دو د ميواقع مفاه در
تعدد معنا،  مي، مسلم است كه مفاهباشدميدر خود افراد  يگانگين بر وجود وحدت و ومت

 كيو تفك زيتما دگاهيخود كه مربوط به د يبرا ريمتنوع و متغ يهاتيو هو ييگراكثرت

                                                           
1. Limit discourse 
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 كرديرو ميمفاه زيبر عملكرد ن يمبتن كرديرو يبندمفصل .دنشو يهستند، كنار گذاشته م
 ازجملهبر عملكرد  يمبتن كرديرو مين بر مفاهوكه مت يزمان. زنديم پسرا  يا و محاوره يا توسعه

از دانش و  ياانتقال مجموعه راهكاركنان از  يسطح عملكرد كل شيو افزا يور بهره شيافزا
 راهاز  يريادگيرا كه بر  ياو محاوره ياتوسعه كرديرو مياهمف كند، ياشاره م ينيع يهامهارت

همچنين  .زنديدارند، كنار م ديكأت يو يروان فرد و تجربه كار نيو درك رابطه ب يتجربه فرد
يند يادگيري ضمني، اشده در رقابت با مفاهيم فر يند يادگيري هدايتامفاهيم مرتبط با فر

صنعت در  يآموزش و توسعه منابع انسان تيواقع واقع در. خودهدايت شده و چندگانه است
 يين شناساومرتبط با آنها در مت مياند كه مفاهها ساخته شدهيگفتمان انيم نيا راهاز  داريبانك

  .شدند
  
  تحليل سطح پركتيس اجتماعي -4-3
نظم  يمورد بررس يگفتمان سيپركت ايآ: پاسخ داده شود ها الؤس نيبه ا ديبا ليتحل نيا در

 ايكند؟ يكمك م ياجتماع سيبه حفظ وضع موجود پركت بيترت نيو به ا ديرا بازتول يانگفتم
 يامدهايشود؟ پيم ليتسه ياجتماع رييتغ جهينت كرده است و در دايتحول پ ينظم گفتمان نكهيا

 يگفتمان سيپركت ايكدامند؟ آ شده يبررس يگفتمان سيپركت يو اجتماع ياسيس ،بينانهجهان
و روابط  تيواقع ييبا بازنما اي كند؟ يم تير قدرت در جامعه را پنهان و تقوروابط نابراب

است كه  ها الؤس نيبا پاسخ به ا كشد؟ ينو مناسبات قدرت را به چالش م يصورت به ياجتماع
در ادامه به ]. 148، ص 17[ خواهد شد ليتبد يو انتقاد ياسيس يادهيپد حاضر به پژوهش

  .شودميپاسخ داده  باال هاي الؤس
 يبردار به فرد فعال و مشاركتفعال و فرمانريفرد غ كيتالش شود نقش كاركنان از  نكهيا
دهد كه يم حيترج بانك رسد ينظر م به .كنديرو مهروب ييهاسازمان را با چالش ،شود ليتبد

ا ها دور بماند و همچنان قدرت رچالش نيكند تا از ا فيافراد را تعر يهاو نقش فيخود وظا
دارد كه  يدئولوژيا نيدش نشان از اوواحد از فرد و خ ريتصو يطرفاز. داشته باشد فرادا يرو

راه قصد دارد فرد را از  فقطبلكه  ،ستيچندگانه افراد ن يها درون و نقش يدنبال بررس به بانك
ها نگاه آن جهينت در .است يبه اهداف سازمان يابيدنبال دست كند و به فيدر سازمان تعر فيوظا
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نظر  به .سازد يرا محقق م يدئولوژيا نيخواهد بود كه ا كپارچهي نظريهبه بحث خود و كار از 
 ليتكم يرا در راستا يمتناسب فرد فيبه انجام وظا ليكه تما كيكاتول دهيعق رسد يم

 راهكه افراد را از  يدارهيدانست، نظر سرمايم تيدادن آنها را در خدمت بشر استعدادها و قرار
كه بر تالش، ابتكار عمل  يشمال ييكايآمر شهياند نيد و همچنركمي فيشان تعريشغل تيلفعا
داشت، بر نظام جامع آموزش و  ديكأت تيو موفق ستهيشا گاهيبه جا يابيدست يفرد برا ييواناو ت

د به افرا دگاهيد نيذكر كرد كه ا زيرا ن نيا ديبا ،عالوه به .بانك قدرت دارد يتوسعه منابع انسان
 يستيبه تفكر ماركس نياست و همچن يشغل تيبر موفق ديكأكه ت ييباستان جا ونانيبه تفكرات 

  .گردد يم بر ،داشت ديكأت ديتول يدار هيكه بر سبك سرما
 وسيله بهشده از قبل  نييتع يمعنا يبرمبنا يآموزش و توسعه منابع انسان يسنت يهاوهيش

 هيسرما نظريهبر  ين حاضر مبنوشده در مت پنهان قدرت رسد ينظر م به. باشندينظام جامع م
دنبال  به يريادگياست كه با آموزش و  يعموم يهايستگيها و شاو گفتمان مهارت يانسان
 لوريت يعلم تيريدر مد شهيباشد كه ريكاركنان م يعملكرد و ارزش كل يفيسطح ك شيافزا

كار  ،هاشهياند نيدر ا. دارد ستميبقرن  ليدر اوا )1918( تيباب يعلم يزير و برنامه) 1911(
 يهااست كه دانش و مهارت نيو هدف ا شود يم يها و دانش معرف مهارت بيعنوان ترك به

عملكردها  نيا ياجرا يها براتيفعال نيترو مناسب ييشناسا ،عملكرد ازين شده و مورد منعكس
عنوان كرد،  )1999( كيه گارطورك در كار همان يريادگيبه  دگاهيد نيعالوه، ا به. شود فيتعر
 .دهد يرا نشان م يريادگيبودن   گفتمان از اقتصاد بازار باشد كه عملكردگرا ريز كي تواند يم

در كار  يريادگيو نگاه به  كپارچهي دگاهياز نوع د رخود و كا كه نگاه به يمشخص است كه زمان
شده  تياز نوع هدا يريدگايآموزش و  يها تيفعال ،عملكرد باشد بر مبتني كردياز نوع رو
  .از دو نگاه اول محقق شود يتا اهداف و قدرت ناششوند انتخاب مي

  

  گيري و پيشنهادهانتيجه -5
در  يتوسعه منابع انسان يهاراهبردگفتمان حاكم بر مشخص شد كه  شده اساس تحليل انجام بر

 ،خود و كار يهايئوردر ت كپارچهي دگاهيد يعنصر گفتمان يها لفهؤم راهاز  يصنعت بانكدار
شده در  تيهدا يريادگيند يافر در كار و يريادگي يهايعملكرد در تئور بر مبتني كرديرو
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 يبند و صورت تيبر كل يشده است و نظم گفتمان يبندمفصلي ريادگي يندهايافر يهايتئور
يل هاي تحليافته براساسپيامدهاي حاكميت اين نوع گفتمان  .دارد تيگفتمان حاكم نيا

  :عبارت است از
هدف و  يخود دارا :خود و كار يهايدر تئور كپارچهي دگاهيد تسلطپيامدهاي  .1

 دارد يدلخواهشان باز م يها ييو توانا قيكاركنان را از حركت به سمت عال ،يگانگي
و  گرفتهآنها در نظر  يكه سازمان برا ندرا دنبال كن ياطرح توسعه فقط ديبا و آنها
كه  شود يامر موجب م نيا .است يرند كه متناسب با اهداف سازمانبب شيرا پي اهداف
تعادل و  براي يابرنامهازطرفي . گرفته شود دهياست، ناد رييامر توسعه كه تغ قتيحق
به  ليتماتوان گفت مي. شوديمختلف كاركنان در نظر گرفته نم يهانقش تيريمد

بر متن و با هدف حفظ نظم و  گفتمان حاكم وسيله بهكنترل و وحدت در نظام جامع، 
 ؛ثبات روابط قدرت ساخته شده است

كردن  دنبال :در كار يريادگي يهايعملكرد در تئور بر مبتني كرديروپيامدهاي تسلط  .2
 يمعناساز ندياكاركنان را از فري آموزش يها دوره راهاز  فقطآموزش و توسعه 

از  را كاركنان تيشخص، گذارديدور م يتجربه فرد وسيله به شانو كار شانخود
 يشتريكه دانش ب قتيحق نيكاركنان از ادارد، همچنين ميدور نگه  ايحرفه راتييتغ
كارآمدتر و  يبرا فقطكاركنان واقع  در .مانند يبهره ميموضوعات وجود دارد، ب يبرا

است كه تنها  يمحل ،؛ درنتيجه محل كارآورديم يرو يريادگيبودن به   ورتربهره
 ؛شوديمدنبال قدرت  يمنافع گروه دارااهداف و 

: يريادگي يندهايافر يهايشده در تئور تيهدا يريادگيند ياپيامدهاي تسلط فر .3
تا اهداف و شوند انتخاب ميشده  تياز نوع هدا يريادگيآموزش و  يها تيفعال

آموزش و  يها تينوع فعال نيواقع ا در. از دو نگاه اول محقق شود يقدرت ناش
گونه كه در نظر دارند و در  كه همان دهد يرا بهتر نشان م نفعانيقدرت ذ ي،ريادگي

 ؛ببرند شيرا به پ يريادگياهدافشان است،  يراستا
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به معناي » توسعه«پيامدهاي گفته شده، مشخص است آنچه كه رسالت مفهوم  به باتوجه
 هايكم پيشنهادجهت تغيير گفتمان حا. پيونددواقعي است، در اين نوع گفتمان به وقوع نمي

  :شودزير داده مي
گرفتن فرديت واقعي كاركنان، حركت آنها به  نظر هاي خود و كار جهت دردر نظريه .1

سمت عاليق و توانايي دلخواهشان و پرورش استعدادهايشان و افزايش توانايي آنها 
نگاه به سمت ديدگاه تمايز و  دهاي مختلف، بايبراي حفظ تعادل و مديريت نقش

كه بررسي شود كه كارمندان در هر نقشي كه دارند  امعن اين به ؛تغيير كندتفكيك 
هايي دارند و در خانواده، در جامعه و در سازمان چه وظايف و مسئوليت ازجمله

همچنين بررسي شود كارمندان با چه . براي برقراري تعادل بين آنها آموزش ببينند
چه فشارهاي بيروني را تحمل  در هر نقشي ؛شوندروحياتي در هر نقش حاضر مي

عالوه  به. يك از آنها بايد آموزش ببينند براي مديريت و رويارويي بهتر با هر ؛كنندمي
هاي ديگر به تضاد بخورد، كارمندان هايي ممكن است با نقشهر نقشي در چه جنبه

كه به نهايت هر فرد در جايگاهي قرار بگيرد  در. بايد بتوانند اين تضادها را حل كنند
 ؛ها و استعدادهايش استآن عالقه دارد و در راستاي پرورش و حفظ توانايي

اي اي و محاورهنگاه به سمت رويكرد توسعه دهاي يادگيري در كار بايدر نظريه .2
تواند در امر توسعه هاي آموزشي ميواقع تجربه افراد فراتر از دوره در. تغيير كند

تر و برد، برايش ملموستجربه به آن پي مي راهد از زيرا آنچه كارمن ،آفرين باشدنقش
فقط تر در مسير توسعه قدم بردارد؛ نه تواند راحتتر است و اينگونه ميفهمقابل
تكراري بوده و فهم درستي از اينكه ها  گاهي وقتهايي كه كردن مطالب و دوره دنبال

 ؛دهدكند را به فرد نميچرا كار مي

يندهاي يادگيري ابه سمت فر دهاي يادگيري باي، در نظريهتحقق موارد قبلي براي .3
كارگيري تجربه فردي،  هاي آموزشي در كنار بهواقع دوره در .چندگانه حركت شود

تواند فرد را در جهت انجام كارهاي روزمره و داشتن برنامه و ساختار شخصي مي
 ؛توسعه سوق دهد

ارد امر آموزش و توسعه منابع و داصول اخالق دلسوزانه و احساس و درك را باي .4
گفتگوهاي احساسي و  راهانساني كرد، چراكه بهبود ارتباطات در بين كاركنان از 
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هاي خاص و همدلي و گيري از دليل و منطق و همچنين ترويج مهارتكناره
 .پذير استدلسوزي امكان

ني نوآوري استفاده از روش تحليل گفتمان انتقادي فركالف در حوزه توسعه منابع انسا
طور كلي اگر بخواهيم اين پژوهش را با ساير  اما به. شودپژوهش حاضر محسوب مي

شده  با روش تحليل گفتمان انتقادي فركالف كه در قسمت پيشينه به  هاي انجام پژوهش
مواردي از آنها اشاره شد، مقايسه كنيم، بايد گفت اين پژوهش نيز مانند آنها نقش زبان در 

   شنهاديپ يندهپژوهشگران آ بهدر اين راستا . كندييد ميأبه شكل حاضر را ت ايجاد گفتمان
كنند  ليو تحل يبررس گريمختلف د يهاو سازمان عيآموزش و توسعه را در صنا رام شود يم

 اياست  يمانند صنعت بانكدار زيها نگفتمان حاكم بر آن سازمان ايآ ديآ دست بهاين نكته تا 
ي چه در تيريمباحث مد ريساگفتمان حاكم بر  شود يم شنهاديپ نيهمچن .متفاوت از آن است

 يقيحق ييو چرا تيتا ماه شوند ليو تحل يبررسصنعت بانكداري و چه در صنايع ديگر 
  .آنها روشن شود يريگ شكل

  

  هاي پژوهشمحدوديت -6
ف فركال ،يگفتمان انتقاد ليمختلف موجود در تحل يكردهايرو انياز م نكهيوجود ابا

ارائه كرده  ياجتماع يهاسيزبان و پركت يرابطه كاربرد ليتحل يچارچوب را برا نيتر مفصل
 نيعمده روش فركالف ا تيمحدود. روستهم روبه ييها تيروش با محدود نياست، اما ا
روشن  يمطالعه تجرب يبرا يرگفتمانياز غ يگفتمان يهادهيپد ينظر كيتفك يامدهاياست كه پ

نظم  ريياندركار تغهمچنان دست يگفتمان يهاسياحتمال كه پركت نيا يلحالت ك در. ستين
ها به كه گفتمان كند يم ديكأكه فركالف ت يحال در. شده است يابيارز فيباشند، ضع ياجتماع

  . بخشند يشكل م يجهان اجتماع
 يو روابط اجتماع ياجتماع يهاتيها در برساختن هو گفتمان كند يم ديكأت فركالف

 يهاتوان گفت كه او جنبهينم نينقش دارند، بنابرا) ييمعنا يهاالوه دانش و نظامع به(
او  هيعناصر نظر نيترفيها ضع جنبه نيگرفته است، بلكه ا دهيرا ناد ياجتماع يروانشناس
به آن  دياست كه با يگريد تيمحدود زيدرباره مصرف متن ن يتجرب پژوهشكمبود . هستند
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و  ديتول ليمتن همراه با تحل لياست كه فركالف اصرار دارد كه تحل يدر حال نيا. اشاره كرد
   .متن متمركز است لياو بر تحل ليمصرف آن باشد، اما عمده تحل

 نيترفركالف جامع يگفتمان انتقاد ليهمچنان تحل ،شده بيانهاي محدوديتوجود با
با استقبال فراوان  رياخ يهاو از جانب پژوهشگران جهان در سال كند يچارچوب را ارائه م

  . رو شده است هروب
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