
  توسعة فردي؛ ضرورت و نياز همه 
به يا هم و وقتي به نتيجة مطلوب مي رسد  عم از شخصي، سازماني، آموزشي و ساير زمينه هاي ديگرهر نوع توسعه، ارتقاء و بهبود ا

   .دريزي گرد شده برنامه منظم و سازماندهي ليكه در يك چهارچوب كُ باعث ترقي و پيشرفت كشور مي گرددنحوي 
انايي فردي و نقاط قوت و تو و تقويت عملكردفردي براي بهبود  توسعة. به توسعة فردي نياز دارد يا هر نيروي كاري كشور،هر فرد 

 .را بهبود بخشدو زندگي خود خود يك شخص تا از قبل تعيين شده مؤثر بوده و كمك مي كند تحقق اهداف 

نيروي كاري با ارتقاي مهارت قبلي و افزودن مهارت جديد، حذف بعضي نقاط ضعف و بهبود عملكردش مي تواند كارايي بيشتري را 
  . از خود نشان دهد و راه را براي ترقي و پيشرفت خود و كشورش هموار سازد

را  ارزيابي كرده، به دانش و داشته هاي خود توسعة فردي يك پروسة مادام العمر است، انسان مي تواند در هر زمان و مكان خود 
  .بيافزايد و از پونتنسيل هاي استفاده ناشده، استفاده كند

گرچه در حال حاضر اين برنامه در ميان كاركنان سازماني بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد، اما در سطح كُل مي توان گفت كه مرز 
اين برنامه مي تواند تمام جوانب زندگي يك كارمند را در بخش هاي زندگي شخصي، . ميان مهارت هاي فردي و سازماني وجود ندارد
  .خانوادگي، تحصيلي  و اجتماعي بهبود بخشد

در همه عرصه هاي مفهوم توسعة فردي تنها به افرادي كه با سازمانها كار ميكنند، اطالق نمي گردد، بلكه شامل رشد و توسعة فردي 
يك فرد در  هر گاه. حتي در زندگي شخصي ميتواند نقش مفيد داشته باشدو ي، متعلمي ، محصليت، مديريمانند معلمزندگي مسكلي 

استفاده كرده مي را در عرصة توسعة كسب مي نمايد، از آن روش در زندگي فردي خود نيز  ييك مؤسسه كار مي كند و پيشرفت هاي
  .ارتقاء دهدبيشتر  تواند تا آنرا

هاي اقتصادي نش منابع انساني به نفع فرد و همه نهادكه افزايش داود در كشور به راحتي درمي يابيم ايط موجنگاه كُلي به شربا يك 
  . مي گرددنيز بوده و در سطح كالن موجب باال رفتن توليد ناخالص ملي كشور 

اف ما در حقيقت تعيين كنندة اهداهداف ما مي باشد، زيرا ، كه مي خواهيم بخاطر تغيير آن وارد يك برنامه شويمموارد مهم ترين 
تا با شناسايي و مهارت به تعيين هدف ما باعث مي شود . تعيين كندبراي ما مي تواند نقشة مسير را اهداف ما . است هاي مانيازها و آرزو

  . كسب آن رو آوريم
يابي به اهداف تواند انسان را در دستمي ها برنامه هاي توسعة فردي بهترين وسيله براي پيشرفت شغل هاي شخصي است، اين برنامه 

اشد و ابعاد مختلف زندگي يك فرد را مانند برنامه هاي توسعة فردي مي تواند همه جانبه ب .مدت كمك نمايددراز  شغلي كوتاه مدت و
  :گيرد بر درذيل 

زشي، ارتقاي هويت، مهارت آمو بين بردن نقاط ضعف، بهبود كيفيت زندگي، افزايش مهارت هاي فردي، ارتقاي ازتوسعه فردي شامل 
 ت زمان ويمديرحقق آرزو ها، افزايش خود آگاهي، آشكار سازي مهارت ها، ، ارتقاي سرماية انساني و اشتغال يابي، تتوسعة استعداد

دارند، افرادي كه  براي تغييري كه انگيزه اند افرادي  ،به برنامه ريزي توسعة فردي دارندافرادي كه نياز . مي باشدبهبود روابط اجتماعي 
  .زنده گي خود نياز پيدا مي كنند الت خود رضايت ندارند و همچنان افرادي كه به آموزش مهارت هاي جديد دريتحص و از شغل

تا اقتصاد دانان ه است به اين عقيده اند كه نا كافي بودن معيار رشد اقتصادي و توليد نا خالص داخلي سبب شدجهان بيشتر اقتصاد دانان 
  .نيز متمركز سازندمانند توسعه فردي ير هاي انساني هاي اقتصادي بر متغوجه بيشتر شان را عالوه بر متغيرت
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