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Abstract

 از جمله مفاهیم مهمي است که در مبااني قییایتي د ا،خودتوسعهاي
مبی اسالم و افته هاي پژوهشي دهه اخیار پیراماوت توساعه و تعاا ي
 پژوهش حاضار باا، از ا رو. مورد تأکیی فراوات قرار گرفته است،انسات
-هیف بررسي تأثیرپذ ري سرما ه انساني از ساازوکارهاي روانشاناختي
- روش پژوهش حاضر توصایفي.رفتاري خودتوسعهاي انجام شیه است
.همبستگي و روش تحلیل از نوع میل ابي معادالت ساختاري بوده است
جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنات و اقضااي هیتات قلماي دانشا یه
 نفر بوده که باا521 رواتشناسي و قلوم تربیتي دانشگاه تهرات به تعیاد
. نفر آنات پرسش ناماه معتبار جما آوري شای551  از،روش سرشماري
خودتوسعهاي مناب انساني توسط چهاار پرساشناماه ابیلاي و مایاري
 خودمای ر تي،)α=0/35(  شامل پرساش ناماه خاودن مدهاي،)5939(
 و،)α=0/34( ) و خودراهبري ادگیريα=0/31( خودرهبري،)α=0/39(
) باا پا اا ي5930( سرما ه هاي انساني آنات توسط پرسش ناماه ناادري
 نتا ج نشات داد خودتوسعهاي مناب.) مورد سنجش قرار گرفتα=0/34(
. بااالتر از حای متوساط باوده اسات،انساني و سرما ههاي انساني آناات
) با سرما ههاي انساني رابطه مثبت و معنااداريr=0/10( خودتوسعهاي
، خااودرهبري،( داشااته و از میااات ابعاااد خودتوسااعهايp<0/01)
خودراهبري ادگیري و خودن مدهي قابلیات پایشبیناي سارما ههااي
 میل ابي معادالت ساختاري نیی حاکي از آت باود.انساني را داشته است
،)γ=0/13( کااه خودتوسااعهاي باار دانااش و مهااارتهاااي شااناختي
-) و شا سااتگيهاااي قااا فيγ=0/35( مهااارتهاااي فراشااناختي
.) تأثیرگذار بوده استγ=0/37(ارتبا ي
، خودرهبري، خودمی ر تي، خودتوسعهاي:واژههای کلیدی
 سرما ههاي انساني،خودراهبري ادگیري

Self-development, one of the main concepts in the
ideological foundations of Islam and research findings
in recent decades and about development and human
excellence on self-development have been strongly
emphasized. Therefore this study has aimed to explain
the influence of psychological-behavioral mechanisms
of self-development on human capital. The research
method was descriptive-correlational and data analysis
method was SEM. The study`s population consisted of
all the staff and faculty of Psychology and Educational
Sciences of Tehran University who were126 people
from whom and by census methods, 118 valid
questionnaires were collected. Self-development of
human resources by four questionnaire of Abili and
Mazari (2014), including Self-regulation questionnaire
(α =0/94), Self-management (α =0/93), Self-leadership
(α =0/96), Self-directed learning (α =0/95), and human
capital questionnaire of Naderi (2011) with the
reliability (α=0/95) were used to collect data. Results
showed that self-development and human capital of
Personnel was higher than the average. Selfdevelopment (r=0/80) has a significant positive
correlation (p <0/01) with the human capital and
through the dimensions of self-development, selfleadership, self-directed learning and self-regulation
has had the ability to predict HC. Structural equation
modeling showed that self-development has an impact
on knowledge and cognitive skills (γ=0/89),
metacognitive skills (γ=0/91) and emotion and
communication competencies (γ =0/97).
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مقدمه
توسعه مین ر اسالم با محور ت انسات انجام ميپذ رد ،به ا معنا که با هیا ت درست انی شههاي بشر و
تصحیح انگییهها ش ميتوات زمینههاي مناسب رشی جسم و روح وي را همزماات فاراهم سااختی ز ارا
قامل اصلي اجراي هر برنام ه و سیاست ،نیروي انساني جامعه است و ظهور هر ابت ار و نوآوري براي حل
مش لها ،فیط با سرپنجه ف ر و تیبیر انسات ام اتپذ ر ميشودی از ا رو اسالم باالتر ارزش را باراي
نیروهاي با ا مات و انی شمنی جامعه که کارآمیي و تعهی الزم را داشته باشنی ،در ن ر ميگیارد (خلیلیاات
اش ذري .)13 :5917 ،از رفي انسات اشرف مخلوقات است و ذا قابلیت دارد تا توانا يهااي خاود را در
حی کمال توسعه بخشی .انسات قادر است در کسب دانش و معرفات و فراگیاري مهاارتهااي بايشامار،
استعیاد و توانا يهاي خود 5را پرورش دهی و از ا رو ،راهبارد توساعه منااب انسااني هماواره بار د گار
راهبردهاي توسعه او و ت دارد (ابیلي و قا یخاني .)41 :5915 ،توسعه پا یار ،انسات محور است و با توجاه
به گستردگي مباحث و قابلیتهاي بسیار آت به سرقت به مهمتر مناظره کنوني و نیی ي از مهمتر
چا شهاي دهههاي اخیر تبی ل شیه است .بيشک در تفسیر انساتدوستانه از توسعه ،انساتها هم هیف
توسعه انی و هم وسایله و قامال توساعه ،و در اک جملاه کوشاش باراي دسات اابي باه توساعه از راه
سرما هگذاري بر روي مناب انساني با تأکیی بر قابلیتها و استعیادهاي انساني نهتنهاا قابال قباول ،بل اه
گانه راه ش لگیري فرا نی توسعه بر مبناي قیا ت اقتصادي است (آقان ري .)15 :5911 ،در ول زمات،
مفاهیم متعیدي به قامل انساني در سازماتها نسبت داده شایه اسات .نیاروي انسااني ،منااب انسااني و
سرما ههاي انساني هر ک به نوقي به تفسیر انسات و نیش و چگونگي تصمیمگیريهاي وي پرداختهانی
و ا توجه رفتهرفته بیشتر شیه است.
در مباني قیییتي د مبی اسالم که معتبرتر و قويتر قلوم و اقتیادات ن ري و قملاي را در
بر دارد ،انسات موجودي مورد ت ر م واق شیه است و اساساً تمامي رو یادهاي جهات بر وي معطوف شیه
است و ا خود گواه بر او و ت قامل انساني در برابر سا ر او و تهاست .خیاونی متعال در آ ه  70ساوره
اسراء فرموده است ‹‹ :وَ َیَیْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ا ْبَرِّ وَا ْبَحْرِ وَرَزَقْنَااهُمْ مِا ْ ا طَّیَبَااتِ وَفَضَّالْنَاهُمْ
قَلَى کَثِیرٍ مِمَّ ْ خَلَیْنَا تَفْضِیالً›› ،که به ور صر ح انسات را موجودي داراي کرامت قنوات نموده اسات .در
سوره بیره آ ه  90قنوات نمودهاست» :وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ ِلْمَالَئِ َه إِنِّي جَاقِلٌ فِي األَرْضِ خَلِیفَه« ،و در ساوره
تی آ ه  90نیی به گونهاي د گر انسات مورد توجه و ت ر م قرار گرفته استَ » :یَایْ خَلَیْنَاا اِِنسَااتَ فِاي
أَحْسَ ِ تَیْوِ مٍ«  .ا جا گاه رفی مخصوص انسات بوده و توجه به او مورد تأکیی فراوات قرار گرفته اسات.
در اسالم دو نوع کرامت براي انسات ها ثابت شیه است که قبارت اسات از .5 :کرامات ذاتاي و حیثیات
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بیعي که همه انسات ها ،مادامي که با اختیار خود به جهت ارت اب به خیانات و جنا ات بار خو شات و
د گرات آت را از خود سلب ن ننی ،از ا صفت شر ف برخوردارنیی  .2کرامت ارزشي که از به کار انیاخت
استعیادها و نیروهاي مثبت در وجود آدمي و ت اپو در مسیر رشی و کمال و خیرات ناشي ماي شاود .ا ا
کرامت ،اکتسابي و اختیاري است .ارزش نها ي و غا ي انسات به همی کرامات اسات (قالماه جعفاري،
 .)5970مسلماً استفاده درست از استعیادها و توانا يها و بهکارگیري روشها و راهبردهاي مناسب توسعه
و تعا ي آتها جیء ال نفک زنیگي انساني است .از ا رو ،توجه به آ ات و روا اات و سایره پیاامبر اق ام
(ص) و اهل بیت (ع) پیراموت انسات و راهبردهاي توسعه آت ،فصل قوي و مساتح مي را در برخاورد باا
قامل انساني پا هر یي خواهی نمود .توسعه سرما ه انساني بر اساس آموزههاي اسالمي قالوه بر تحصیل،
کسب مهارت و آموزش نیروي کار ،به ش وفا ي فضیلتها و استعیادهاي گوناگوت مادي و معنوي انسات
نیی توجه ميکنی (آقان ري .)17 :5911 ،آ ات ،روا ات و احاد ث متعیدي ،از مهمتر راهبردهاي توساعه
و تعا ي انسات را خودشناسي 5و خودتوسعهاي 2معرفي کردهانی .همچنات که آمیه است« :مَ ْ قَرَفَ نفسَاه
فیی قَرَفَ ربََّه» (آمیي تمیمي450 ،ق)292 :ی که ا امر ،وسعت شناخت خود را تا سرحی شناخت خیاونی
معرفي کرده است .از ا رو ،حرکت پا یار در مسیر تعا ي ،جی با پرداخت آگاهاناه و تعمایي باه "خاود"
ام اتپذ ر نخواهی بود .در موضوقات و زمینههاي مختلفي موضوع "خود" ،شناخت و توسعه آت به قنوات
رو رد معرفتشناسي ،جهاتشناسي و خیاشناسي مطرح شیه است .از ا رو ،انت ار ميرود که نگااه باه
توسعه و تعا ي انسات از مسیر خودتوسعهاي وي صورت گیرد.
9
نه تنها مباني قیییتي ما ،مبی اهمیت و جا گااه خودشناساي و خودشا وفا ي اسات ،بل اه داناش
بشري امروزي نیی به ا مهم دست افته است و قلوم می ر ت و سازمات نیای بار ا ا حیییات مسالَّم
گواهي ميدهیی همچنات که ابیلي و مایاري ( )5939قناوات نماوده انای ،هایاره ساوم ،قصار شا وفا ي
سازماتهاي پیشرو ي است که می رات و کارکنات توسعه افته با ساطوح بااالي نیااز باه خودشا وفا ي و
خودتحیقبخشي ،5زمام پیشرفت آتها را بر قهیه گرفتهانی .پا ش قلمي ا سازماتها ،نشانگر حاکمیات
نسبي اصا ت تخصص بر آتها بوده ،که ا امرکارا ي و اثربخشي رو ردهاي گروهي و جمعي توسعه و
بااهسااازي را بااه چااا ش کشااییه اساات .اکنااوت ،بلااوا سااازماتهااا و ظهااور کارکنااات اسااتیالل لااب و
خودمسااتو یتپااذ ر ،4رو ردهاااي توسااعه فااردي را لااب ماايکناایی رو ردهااا ي کااه خااودرهبري 1و
5
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9
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خودمی ر تي 5رفتار را ک ارزش تلیينماوده و در تاالشانای فرهنگاي را در ساازمات نهاد ناه ساازنیکه
ا ک افراد سازمات بتواننی بر اساس ک رسا ت و چشمانیاز توسعهاي فاردي -ساازماني ،باه توساعه و
توانمنیسازي خود بپردازنی .چنی رو رد و نگاهي به توسعه ،به تازگي در سازماتها ن م و نضاج گرفتاه
که از آت به رو رد خودتوسعهاي اد ميشود (ابیلي و میاري .)59 :5939 ،از رفي ،بیشتر کشاورهاي در
حال توسعه با مش ل توسعه سرما ه انساني روبهرو هستنی ،ز را نیاروي کاار و منااب بیعاي و سارما ه
فیی ي توات سرقت بخشییت به رشی اقتصادي خود را نیارنی .در واق  ،ي از قلتهااي اصالي توساعه
نیافتگي ا کشورها پا ی بودت نرخ کارا ي نیروي کاار ،قایم تحارن منااب  ،محایود ت مهاارتهاا و
تخصص ها در مشاغل و تجارت ،نبودت قوه ابت ار و نهادهاي اجتماقي مناساب اسات (آقاان ري:5911 ،
 .)47جوامعي در بلنیمیت قر موفییت خواهنی شی که بتواننی مناب انسااني خاود را باه اور صاحیح و
اصو ي توسعه و پرورش داده و همراه با تیو ت دانش و معرفت و مهارتهاي فناي الزم ،افارادي پرکاار،
معتیی و مؤم بسازنی (میرسپاسي .)57 :5971 ،بر ا اساس ،توسعه سرما ه انسااني باه قناوات اي از
مهمتر او و تهاي هر سازمات و جامعهاي پيجو ي شیه است و متو ي و پیشرو ا ا امار را مايتاوات
مراکی آموزش قا ي به قنوات مهی خردورزي و دانشانیوزي دانست .دانشگاه مرکی گردآمیت انسااتهااي
مشتاق دانش و ف  ،جا گاه پرورش سرما ه انساني ،قامل نوسازي مناسبات اجتماقي و انتیال ت نو وژي،
مغی متف ر جامعه و در ک کالم ،دانشگاه مهی نوسازي اجتماقي و توسعه به ور کلي است .اساسيتر
قامل برقرار نمودت ارتباط ن ام آموزش قا ي با جامعه ،تربیت و آمااده سااخت نیاروي انسااني کارآمای،
شا سته و داراي مهارت به من ور پاسخ گو ي به نیازهاي واقعي جامعه در زمینههااي مختلاف مايباشای.
هم چنی تو یی و ارائه دانش بومي براي حل مسائل جاري و حیاتي جوامعي کاه دانشاگاههاا در آت قارار
دارنی از قمیه تر نیشهاي ن ام آموزش قا ي به حساب ميآ ای (کاووساي و احمایي .)7 :5913 ،اذا
مراکی آموزش قا ي ميبا ست خود به رو ردها و شیوههاي متعا ي و سطح باال ي براي توساعه سارما ه
انساني خود مجهی باشنی ،تا ضم ا یاي آت به بینه جامعه ،بتواننی در مسیر توسعه سرما ه انساني سازمات
خود به شیوهاي پا یار و میاوم گام بردارنی .بنا بر ا ضرورتها ،پاژوهش حاضار باا تمساک بار مبااني
اقتیادي د مبی اسالم ،مباني قلمي و ن ري موجود ،با هیف تبیی نیش ساازوکارهاي روانشاناختي-
رفتاري خودتوسعهاي بر سرما ههاي انساني مراکی آموزش قا ي انجام شیه است .از خودتوسعهاي در دهه
اخیر تعار ف و مفاهیم متعیدي ارائاه شایه اسات کاه تماامي آتهاا بار خودآغاازگري ،2خودانگییشاي،9

5
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خودمستو یتپذ ري و خودارزشي 5در فرا نی توسعه متمرکینیی به قبارتد گر خودتوسعهاي قبل از ا کاه
ک فرا نی و اقیام توسعه اي باشی ،ک نگاه و پارادا م ف ري متفاوت با رو ردهاي معمول توسعه قامل
انساني است که در جیول  ،5تعار ف متعیدي از آت آورده شیه است.
جدول  .1تعاریف و مفاهیم خودتوسعهای
صاحبنظران
اسنوو ()2009
ر چارد و جانسوت ()2055
بو س ،زاکارو و سکارور ()2007
ونیت باس و اي.پي.اي ()2007
و لیامی ()2009
اودر نو ()2052

تعاریف
خودتوسعهاي ک برنامه پیشرونیه و پي در پي برنامهر یي شیه براي افیا ش و حفظ شا ستگيهاي مربوط به
شغل است ،اقیامات خودتوسعهاي ميتوانی به قنوات مطا عه فردي ،تحییق و پژوهش ،خوانیت و نوشت حرفهاي،
اقیام و خودارز ابي قلمیاد شود.
خودتوسعهاي رفتارهاي خودآغازگرانه متمرکی بر توسعه ظرفیتها (ظرفیتهاي رهبري) قلمیاد شیه است.
خودتوسعهاي شامل شروع ،حفظ و ارز ابي ظرفیتهاي (رهبري) خود و در قا ب مفهومياش در رابطه با رفتار
(رهبري) تعر ف شیه است.
خودتوسعهاي ک فرا نی خودراهنما ي به من ور بهبود اقتصادي ،ف ري ا قا في است که اغلب بر پا ه رواني قابل
توجهي استوار است.
خودتوسعهاي به خیمت گر فت وسا ل آموزشي ماننی کتاب ،ا کامپیوتر و غیره براساس بسیاري از اصول و
ت نیکهاي گنجانیه شیه در روشهاي متعارف با رو رد شناختي -رفتاري.
خودتوسعهاي ک مستو یتپذ ري فردي است که سبب افیا ش صالحیت براي موقعیت فعلي ا آماده کردت فرد
براي موقعیتهاي آ نیه ميشود .در خودتوسعهاي ،افراد خود مستول رشی حرفهاي خودشات بوده و به دنبال
فرصتهاي خودتوسعهاي هستنی.

خودتوسعهاي ابعاد و سازوکارهاي روانشناختي-رفتاري متعایدي دارد و هماات اور کاه ابیلاي و مایاري
( )5939قنوات نمودهانی ،ميتوات از خودرهبري ،خودمی ر تي ،خودراهبري ادگیري 2و خودن مدهي 9باه
قنوات سازوکارها و فرا نیهاي خودتوسعهاي اد نمود .خودرهبري بر فرا نیهاي و استراتژيهاي شاناختي
متمرکی بوده و خودمی ر تي ناظر بر استراتژيهاي توسعهاي رفتارمحور است .خودن مدهي بیشتر ناظر بر
اقیامات م انی ي توسعه اي است و نها تاً ،ادگیري خودراهبر بر محور خودآموزي و خود اادگیري اساتوار
است.
سرما ه انساني نیی در مسیر ت امل تعر ف قامل انساني در قلم اقتصاد و می ر ت مسیر اوالني را اي
کرده است و ادبیات قوي و مسلطي در ا زمینه وجود دارد .ما و ( )2000سرما ه انساني را به قنوات ک
قابلیت ،دانش ،مهارت ،تجربه و شب هسازي همراه با توانا ي دست ابي باه نتاا ج و اساتعیاد باراي رشای
تعر ف ميکنای (جیناي .)15 :5915 ،پاپااجورجیو ( )5333از سارما ه انسااني باه قناوات ظرفیاتسااز و
تسهیلکننیه نوآوري اد ميکنی .به ور کلي ،توانا يها و قابلیتهاي نهاد نه شیه در وجاود انساات (چاه
5

. Self-worth
. Self-Directed Learning
9
. Self-Regulation
2
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جسمي و ف ري) سرما ه انساني نامییه ميشود (انت اري .)517 :5919 ،هیساوت سارما ه انسااني را باه
صورت ترکیبي از وراثت ژنتیک و تحصیالت و تجربه و رز ف رهاي کارکنات درباره زنایگي و کساب و
کار تعر ف ميکنی (بونتیس ،کیو و ر چاردسوت .)2000 ،روکینگ معتیی اسات کاه دارا اي انسااني اک
سازمات ،شامل مهارتها ،تخصص و توانا ي حل مسأ ه است (دستگیر و محمیي .)5911 ،بارت (،)2000
سرما ه انساني را به قنوات توانا يهاي افراد ،نشاتدهنیه موجودي داناش افاراد اک ساازمات مايدانای
(جعفرنژاد و قاسمي .)5917 ،بازبورا ( )2005سرما ه انساني را به صورت دانش ،مهاارت ،شا ساتگيهاا و
و ژگيها ي که در افراد جم ميشود و دست ابي به موفییتهاي شخصي ،اقتصادي و اجتماقي را آسات
ميکنی ،تعر ف کرده است (کردستاني .)5917:27 ،نادري ( ،)5935سارما ه انسااني را نااظر بار داناش و
مهارتهاي شناختي ،مهارتهاي فراشناختي و شا ستگيهاي قا في -ارتبا ي ميدانی کاه هار اک از
ابعاد خود داراي ز رمؤ فههاي فراواني ميباشنی.
ابو شامات ،وهو و استرودي ( )2055در پژوهش خود به تشر ح برنامههاي آموزشاي خودتوساعهاي
پرداختهانی .آتها در پژوهش خود ا یامات فراهمکننیگات خودتوسعهاي ،برنامههاي خودتوسعهاي و قوامل
مرتبط با خودتوسعهاي از جمله صحبت هاي برانگییاننیه و استاد شااگردي و سیساتم آموزشاي را ماورد
بررسي و تأ یی قرار دادهانی .میاري و خباره ( )5939نیی برنامه توسعه فردي را به قنوات ابیاري براي تأمی
نیازهاي خودتوسعهاي معرفي نمودهانی .میاري ( )5939و میاري ،ابیلي ،واق ي و ش وري بختیار ()2055
نیی از برنامه توسعه فردي به قنوات ابیاري استراتژ ک در خودتوسعهاي مناب انساني اد کردهانی و به ارائه
برنامه توسعه فردي پرداختهانی .برگیما ( )2001در پژوهش کیفي خود  47تا از پرفروشتر کتاابهااي
خودتوسعه اي را مورد بررسي قرار داد که چنی موضوع کلییي از آتها احصا گرد ی که رشی فردي ،رواباط
بی فردي ،میابله با استرس و تیو ت هو ت از آت جمله ميباشنی .ابیلي ،پورکر مي ،مایاري و هم اارات
( )5939و میاري ( )5932و پورکر مي ،میاري و هم ارات( ،)5934نیی در پژوهش خود باه تبیای رواباط
خودتوسعهاي و قمل رد افاراد پرداختاه انای کاه نشاات از وجاود رواباط مثبات و معناي داري بای ابعااد
خودتوسعه اي و قمل رد داشته است .ابیلي ،خباره ،میاري و گرا لي ( )5934در پاژوهش خاود باه رواباط
مثبت و معناداري بی خودرهبري و خودمی ر تي و میاري ،فتحتبار فیروزجا ي ،قنبرنیا و باادهباات()5934
نیی بی ادگیري خودراهبر -که ا ها سازوکارهاي خودتوسعهاي قلمیاد ميشود -با سرما ههاي انسااني
دست افتهانی .ابیلي و میاري ( )5939و میاري ( ،)5939مسیر توسعه مناب انساني و تیاوم ارتیاي سارما ه
انساني و ظهور سازماتهاي جی یي همچوت سازمات خودتوسعهگار را مرهاوت رو ارد خودتوساعهاي و
کارکنات مجهی به ا رو رد دانستهانی.
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مدل مفهومی پژوهش
از آتجا که در پژوهش حاضر به تحلیل نیش و اثار ساازوکارهاي روانشاناختي(خودرهبري ،خاودراهبري
ادگیري) و رفتاري(خودن مدهي و خودمی ر تي) خودتوسعه اي مناب انساني و سرما ههاي انسااني آناات
پرداخته شیه است ،از ا رو میل مفهومي پژوهش به صورت ز ر ترسیم و فرضایههاا ي باه شا ل ز ار
آزموت گرد یه است:

سرمایههای

دانش
مهارت

انسانی
دانش و

تخصص

مهارتهای

اطالعات

شناختی

نظمدهی
H3

آگاهی از فرایند
شناختی
ارزیابی از فرایند
شناختی

بازآفرینی فرایند

خود

H 1,

خود

2

مدیریتی
مهارتهای

H4

فراشناختی

توسعهای

شناختی

خودانگیزشی
انگیزشی
خود

خود
خود

H5

رهبری

خوداصالحی
نوع دوستی

شایستگی های

خودآگاهی

عاطفی

آگاهی اجتماعی

خود
راهبری یادگیری

ارتباطی

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

)5
)2
)9
)5
)4

خودتوسعهاي مناب
خودتوسعهاي مناب
خودتوسعهاي مناب
خودتوسعهاي مناب
خودتوسعهاي مناب

انساني با سرما ههاي انساني آنات رابطه دارد.
انساني قابلیت پیشبیني سرما ههاي انساني آنات را دارد.
انساني بر دانش و مهارتهاي شناختي و ابعاد آت تأثیرگذار است.
انساني بر مهارتهاي فراشناختي و ابعاد آت تأثیرگذار است.
انساني بر شا ستگيهاي قا في-ارتبا ي و ابعاد آت تأثیرگذار است.
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روش
روش پژوهش حاضر توصیفي -همبستگي و روش تحلیل ،از نوع مایل اابي معاادالت سااختاري اسات.
جامعه آماري پژوهش شامل کلیه اقضاي هیتت قلمي ( 79نفر) و کارکنات ( 49نفر) دانش یه رواتشناسي
و قلوم تربیتي دانشگاه تهرات به تعیاد  521نفر بوده که به روش سرشماري ،از تعیاد  551نفر ،داده معتبر
جم آوري شی .دادههاي پژوهش به وسیله پرسشنامه به شرح ز ر جم آوري شیه است:
ا ف) خودتوسعهاي :خودتوسعهاي (در قا ب سازوکارهاي روانشناختي –رفتاري) ،در پژوهش حاضر باا
استفاده از چهار پرسش ناماه ابیلاي و مایاري ( )5939کاه هار اک باه سانجش اک ساازوکار و بُعای
خودتوسعهاي ميپردازنی ،مورد سنجش قرار گرفته است .ا پرسشنامهها به شرح ز ر است:
ا ف )5-پرسشنامه خودن مدهي :پرسشنامه خودن مدهي ابیلي و میاري ( )5939سه مؤ فه را مورد
ارز ابي قرار ميدهی .ضر ب آ فاي کرونباخ پرسشنامه ( )α=0/35بهدست آمی .همچنای ضار ب آ فااي
مؤ فه خودمشاهیهگري ( ،)0/19خودارز ابي ( )0/15و خودانع اسي ( )0/31باهدسات آمایه اسات .جهات
بررسي روا ي ابیار از تحلیل قاملي تأ ییي و نرمافیار ییرل استفاده شی که بررسي شاخصهااي بارازش
()NNFI=0/31( ، )NFI=0/31( ، )RMSEA =0/049( ،)GFI=0/35( ،)χ2/df=5/95
( )IFI=0/33و ( ،)RFI=0/33تحلیل قاملي را مورد تأ یی قرارداد .ذا مايتاوات گفات ابایار پاژوهش از
روا ي سازه برخوردار بودهاست.
ا ف )2-پرسش نامه خودمی ر تي :پرسشنامه خودمی ر تي ابیلي و مایاري ( )5939کاه  1مؤ فاه را
مورد ارز ابي قرار ميدهی .ضر ب آ فاي کرونباخ پرسشنامه ( )α=0/39بهدست آمای .هامچنای ضار ب
آ فاي مؤ فههاي خودمشاهیهگري ( ،)0/17خودهیفگاذاري ( ،)0/13خودراهنماا ي ( ،)0/30خودارز اابي
( ،)0/13خودتشو یي ( )0/35و خودتنبیهي ( )0/30بهدسات آمایه اسات .بررساي شااخصهااي بارازش
(،)NNFI=0/31( ،)NFI=0/31( ،)RMSEA=0/051( ،)GFI=0/32( ،)χ2/df=5/14
()IFI=0/37و ( ،)RFI=0/37تحلیل قاملي و درنتیجه ،روا ي سازه پرسشنامه را مورد تأ یی قرارداد.
ا ف )9-پرسشنامه خودرهبري :پرسشنامه خودرهبري ابیلاي و مایاري ( )5939کاه در آت دو بعای
تمرکی بر پاداش بیعي و تجسم قمل رد موفق بر خودمی ر تي (استراتژيهاي رفتار محور) اضاافه شایه
است .ضر ب آ فاي کرونباخ پرسشنامه ( )α=0/31بهدست آمای .هامچنای ضار ب آ فااي مؤ فاههااي
خودرهبري از جمله تمرکی بر پاداش بیعاي ( ،)0/17تجسام قمل ارد موفاق ( )0/13و اساتراتژيهااي
رفتارمحور ( )0/31بهدست آمیه اسات .بررساي شااخصهااي بارازش (،)GFI=0/35( ،)χ2/df=5/20
( )IFI=0/37( ،)NNFI=0/31( ،)NFI=0/33( ،)RMSEA=0/051و ( ،)RFI=0/31تحلیل قااملي
و در نتیجه ،روا ي سازه پرسشنامه را مورد تأ یی قرارداد.
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ا ف )5-پرسشنامه ادگیري خودراهبر :پرسشنامه ادگیري خودراهبر ابیلي و میاري ( )5939که بر
اساس ن رات ا ینجار ( ،)2005چناگ ( )2003و ال نای و هم اارات ( )2001سااخته شایه و پانج مؤ فاه
ادگیري خودراهبر را مورد ارز ابي قرار ميدهی .ضر ب آ فاي کرونباخ پرساشناماه ( )α=0/34باهدسات
آمی .همچنی ضر ب آ فاي مؤ فاه خودنیازسانجي اادگیري ( ،)0/19خاودتن یمگاري اهایاف اادگیري
( ،)0/15شناسا ي مناب ادگیري ( ،)0/19انتخاب استراتژيهااي اادگیري ( )0/13و ارز اابي پیامایهاي
ادگیري ( )0/30بهدسات آمایه اسات .بررساي شااخصهااي بارازش (،)GFI=0/39( ،)χ2/df=5/59
( )IFI=0/31( ،)NNFI=0/31( ،)NFI=0/33( ،)RMSEA=0/051و ( ،)RFI=0/37تحلیل قااملي
را مورد تأ یی قرارداد .ذا ميتوات گفت ا پرسشنامه نیی از روا ي سازه برخوردار بودهاست.
ب) سرما ههاي انساني :جهت سنجش سرما ههاي انساني از پرسشناماه ناادري ( )5930اساتفاده
شیه است که در آت سه بعی سرما ه انساني مورد بررسي قرار ميگیرد .ضر ب آ فاي کرونباخ پرسشناماه
( )α=0/34بهدست آمی .همچنی ضار ب آ فااي داناش و مهاارتهااي شاناختي ( ،)0/30مهاارتهااي
فراشناختي ( )0/13و شا ستگيهاي قا في -ارتبا ي ( )0/39بهدست آمیه است .جهات بررساي روا اي
ا پرسش نامه نیی ،قالوه بر تحلیل محتوا ،از تحلیل قاملي تأ ییي استفاده شای .بررساي شااخصهااي
باااااارازش (،)NNFI=0/31( ،)NFI=0/31( ،)RMSEA=0/019( ،)GFI=0/32( ،)χ2/df=2/50
()IFI=0/37و ( ،)RFI=0/31تحلیل قاملي را مورد تأ یی قرارداد .ذا ميتوات گفت ا پرسشنامه نیی از
روا ي سازه برخوردار بودهاست.
یافتهها
افتههاي پژوهش با تمرکی بر فرضیههاي پژوهش بیات شایه اسات .آزماوت کو ماوگروف -اسامیرنوف
متغیرهاي پژوهش نشات داد ،خودتوسعهاي باا میایار  5/024و ساطح معنااداري  0/254و سارما ههااي
انساني با مییار  0/490و سطح معناداري  0/355فرض صفر مبني بر نرمال بودت متغیرها را رد ننمود ،ذا
با فرض مییاس فاصلهاي ميتوات از آمار پارامتر ک جهت تحلیل دادهها استفاده نمود .بهمن اور بررساي
وضعیت متغیرهاي پژوهش از آزموت تي تکنمونهاي با ارزش آزموت  9استفاده شی .از آتجا کاه ،نمارات
حاصله بی  5تا  4ميباشنی ،قید  9به قنوات میانه ( 40درصی نمرههاا) جهات تعیای وضاعیت متغیرهاا
استفاده شیه است .نتا ج نشات داد ،خودتوسعهاي با میایار تاي ( )55/590و ساطح معنااداري ( )0/000و
سرما ه هاي انساني با مییار تي ( )55/070و سطح معنااداري ( )0/000باه اور معنااداري بااالتر از حای
متوسط بوده است .تمامي مؤ فههاي خودتوسعهاي و سرما ههاي انساني نیی بااالتر از حای متوساط باوده
است.
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جدول  :2نتایج آزمون تیتک گروهی خودتوسعهای و سرمایههای انسانی (با ارزش آزمون )3
متغیرها

میانگین

مقدارتی

درجه آزادی

سطح معناداری

خودتوسعهای
خودن مدهي
خودمی ر تي
خودرهبري
خودراهبري ادگیري
سرمایههای انسانی
دانش و مهارتهاي شناختي
مهارتهاي فراشناختي
شا ستگيهاي قا في -ارتبا ي

9/11
9/71
9/17
9/15
9/43
9/10
9/15
9/15
9/ 11

55/07
52/15
55/90
50/10
3/53
52/29
55/15
3/55
55/11

557

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

557
557
557
557
557
557
557
557

جهت بررسي رابطه متغیرها از آزموت همبستگي گشتاوري پیرسوت استفاده شی .نتا ج نشات داد
خودتوسعهاي با مییار ضر ب همبستگي ( )0/10با سرما ههاي انساني رابطه مثبت و معناداري در سطح
آ فاي  0/05دارد.
جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر ها

1

2

3

5
2
9
5

خودن مدهي
خودمی ر تي
خودرهبري
خودراهبري ادگیري

5
**0/35
**0/35
**0/79

5
**0/31
**0/73

5
**0/10

5

4
1

خودتوسعهای
دانش و مهارتهاي شناختي

**0/39

**0/31

**0/31

**0/11

5

7
1

مهارتهاي فراشناختي
شا ستگيهاي قا في-
ارتبا ي
سرمایههای انسانی

3

** معنيداري سطح /05

4

5

6

7

8

**0/71

**0/77

**0/77

**0/74

**0/75

5

**0/75

**0/70

**0/70

**0/70

**0/13

**0/70

5

**0/11

**0/17

**0/11

**0/17

**0/72

**0/14

**0/11

5

**0/17

**0/11

**0/70

**0/14

**0/10

**0/11

**0/30

**0/13

9

5

* معنيداري سطح 0/04

بهمن ور بررسي همبستگي چنیگانه و قابلیت پیشبیني متغیرها (ساؤاالت 2و ،)9از رگرسایوت هامزماات
استفاده شیه است .نتا ج نشات داد از میات مؤ فههاي خودتوسعهاي ،خودرهبري ،خاودراهبري اادگیري و
خودن مدهي با سرما ههاي انساني همبستگي چنیگانه معنيداري دارنی .با توجه به میایار  R2باهدسات
آمیه ميتوات گفت ا 9مؤ فه  14درصی از سرما ههاي انساني را پیشبیني مينما نی.
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جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون همزمان بین مؤلفههای خودتوسعهای و سرمایه انسانی
متغیرمالک

سرما ههاي
انساني

متغیرپیشبین

مقداربتای استاندارد

خودرهبري

0/50

خودراهبري ادگیري

0/55

خودن مدهي

0/52

مقدار ثابت

0/791

R2

0/14

مقدارt

سطح
معناداری

5/33

0/000

5/51

0/000

2/93

0/051

جهت بررسي تأثیر خودتوسعهاي کارکناات بار سارما ههااي انسااني آناات ،از روش ا گو اابي معاادالت
ساختاري و نرمافیار ییرل استفاده شیه است (جیول ،5نمودار .)5
پس از حذف خطاهاي کووار انس ،بررسي شاخص هاي برازنیگي ماننی نسبت مجذور خي باه درجاه
آزادي ) ،)χ2/dfشاخص نی و ي بارازش ( ،)GFIشااخص برازنایگي افیا شاي ( ،)IFIجاذر میاانگی
مجذورات خطاي تیر اب ( ،(RMSEAشااخص برازنایگي هنجاار شایه ( )NFIو شااخص نی او ي
برازنیگي تطبییي ( )AGFIنشات ميدهنی که میل از برازش نسابتاً خاوبي باا دادههاا برخاوردار اسات
(جیول  4و نمودار.)5
جدول  .5شاخصهای برازش مدل خودتوسعهای و سرمایههای انسانی
شاخص برازندگی

χ2/df

SRMR

AGFI

GFI

RMSEA

NFI

NNFI

IFI

مییار محاسبه شیه

1- 5
5/57

>0.05
0/053

>0.9
0/30

>0.9
0/35

<0.08
0/013

>0.9
0/31

>0.9
0/31

0-1
0/33

دامنه پذ رش

جهت بررسي معنادار بودت روابط بی متغیرها از آماره آزموت  tا همات t-valueاستفاده شی .از آتجا که
معناداري در سطح خطاي  0/04بررسي شیه ،بنابرا اگر مییات میااد ر حاصاله باا آزماوت  t-valueاز
 ±5931کوچک تر محاسبه شود ،رابطه معنادار نیست .مییار آزموت  tمحاسبه شیه میاات خودتوساعهاي و
مهارتهاي شناختي ( ،)4/15مهارتهاي فراشناختي ( )50/95و شا ستگيهاي قا في-ارتباا ي ()3/95
بهدست آمیه که در سطح  0/04معنادار است .بر ا اساس ،خودتوسعهاي بر دانش و مهارتهاي شناختي
( ،)γ=0/13مهارتهاي فراشناختي ( )γ=0/35و شا ستگيهاي قا في-ارتبا ي ( )γ=0/37تاأثیر داشاته
است (نمودار5و جیول .)1
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نمودار .1مدل ساختاری خودتوسعهای و سرمایههای انسانی(ضرایب مسیر)
جدول .6مسیرهای بررسی شده در مدل
مسیر
خودتوسعهاي
خودتوسعهاي
خودتوسعهاي

دانش و مهارتهاي شناختي
مهارتهاي فراشناختي
شا ستگيهاي قا في-ارتبا ي

** معنيداري سطح )p<0/01(0/05

مقدار آماره آزمون

ضریب مسیر

وضعیت

**4/15
**50/95
**3/95

مستییم0/13
مستییم0/35
مستییم0/37

معنادار
معنادار
معنادار

* معنيداري سطح )p<0/05(0/04

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هیف بررسي تأثیرپذ ري سارما ههااي انسااني از ساازوکارهاي روانشاناختي-رفتااري
خودتوسعهاي کارکنات مراکی آموزش قا ي انجام شیه است و بهقبارتي به تبیی نیاش خودتوساعهاي بار
سرما ه انساني پرداخته شیه است .رو رد خودتوسعهاي و سازکارهاي روانشاناختي-رفتااري آت و نیاش
کلییي انسات ،با جهاتشناسي و معرفت شناسي اسالمي ،ح ا ات از محور ات قامال انسااني در فرا نای
توسعه و تعا ي دنیوي و اخروي داشته و توسعه انسات را از مسیر خودتوسعهاي تبیی نموده اسات .شااهی
ا میقا ،آ ات و روا ات متعیدي است که در بااب ،خودشناساي ،خودمساتو یتپاذ ري و خودتعهایي و
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نها تاً خیاشناسي از مسیر خودشناسي به اش ال گوناگوني آمیه است که بهتر منبا اساتناد باه آتهاا،
کالم اهلل مجیی است .توسعه و تعا ي قامل انساني نه فیط نیازمنی فرا نایها و روشهااي قملیااتي ،بل اه
نیازمنی تغییر در ا گوي ف ري و رو رد حاکم بر آت از د گرکنتر ي به خودکنتر ي و خودمستو یتپاذ ري
اساات .بااه قبااارتد گاار ،توسااعه پا اایار ساارما ه انساااني جاای از مساایر خودشناسااي ،خودارزشااي،
خودمستو یتپذ ري ،خودانگییشي و خودات ا ي و ات ال به حضرت باريتعا ي و ائمه هیي ،میسر نخواهی
بود .اکنوت ،انسات به درجاتي از بلوا در انی شه و خرد رسییه است که خود را قامل اصالي در سرنوشات
خو ش بیانی که ا امر ،زمینههاي گرا ش به خودتوسعهاي و مطا به آت را در افراد و در سازماتهاا ،باه
ش ل جیيتري پا هر یي نموده است و مراکی آموزش قا ي به قنوات مهای خاردورزي و داناشانایوزي،
پیشگامات در ا زمینه قلمیاد ميشونی .از رف د گر ،بهن ر ميرسی بلوا قلوم انساني کاربردي نیی ،به
سرحیي از توانش رسییه است که خودتوسعهاي را به زباني قلمي -فني و به صورت اک ساازه تشار ح
نما ی که در ا زمینه ميتوات از پژوهشهاي ابیلي و میاري ( ،)5939میاري ( ،)5932ر چارد و جانسوت
( ،)2055بو س و هم ارات ( )2007و ادر نو ( )2052اد نمود .خودتوسعهاي ،اکنوت شامل استراتژيهااي
مشخص و تصر ح شیه اي است که مسیر منطیي و تعمیي براي توسعه و تعا ي انساني پا هر یي نماوده
است .پژوهش حاضر بر اساس مباني فاوق ضارورت افتاه اسات و نتاا ج آت حااکي از ا ا باوده کاه
خودتوسعهاي کارکنات و مؤ فههاي آت از جمله خودن مدهاي ،خودمای ر تي ،خاودرهبري و خاودراهبري
ادگیري ،باالتر از حی متوسط بوده است .به قبارت د گر ،کارکنات به درجات مطلوبي آگاهانه ا ناآگاهانه
به خودتوسعهاي ميپردازنی .اما همات ور که مباني قیییتي ما بر آت تأکیی نموده اسات ،مسایر توساعه و
تعا ي انسات محیود به خانواده ،سازمات ،جامعه و جهات نميشود و تا قرب ا اي اهلل اداماه دارد .از ا ا رو،
خودتوسعهاي ک ضرورت میاوم و همیشگي است و ادگیري و توسعه ماداما عمر از مشخصههاي کلییي
رو رد خودتوسعه اي است .دانش بشري نیی بر تیاوم ،استمرار و همیشگي بودت توسعه و تعا ي انساات از
مسیر خودتوسعه اي تأکیی نموده است .از آت جمله ،ابیلي و میاري ( ،)5939اسنو ( )2009و بو س ،زاکاارو
و و س ارور ( )2007را ميتوات نام برد که خودتوسعهاي را ک برنامه پایشرونایه کاه نیازمنای حفاظ و
مراقبت در تمامي مراحل توسعه دارد ،تعر ف نمودهانی .از ا رو ،خودتوسعهاي به ش ل مایاوم و مساتمر،
نیازمنی توجه و تمسک است .از رفي در پژوهش حاضر ،سرما ه انساني کارکنات کاه نااظر بار داناش و
مهارتهاي شناختي ،مهارتهاي فراشناختي و شا ساتگيهااي قاا في -ارتباا ي وجاود انساات اسات
(نادري ،)5935 ،وضعیت باالتر از حی متوسط داشته است .اما همچوت خودتوسعهاي ،تف ر حاکم بر توسعه
سرما ه انساني نیی پا یاري و میاومت در بردار زمات را مي لبی .از رفي ،در دنیاي در حال تغییر که نیمه
قمر دانش و مهارت و ا القات بسیار کوتاه شیه است ،ارتیاي میاوم سرما ه انساني در سازماتها بیش از
پیش ضرورت افته است .با ترکیب رو رد خودتوسعهاي و ضرورت میاوم ارتیاي سرما ه انساني ،بهتر
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ترکیب را از توسعه قامل انساني در سازماتها از جمله مراکی آموزش قا ي به وجود ميآ ی .همات ور کاه
نتا ج پژوهش حاضر نشات داد ،خودتوسعهاي بر دانش و مهارتهاي شناختي ،مهارتهااي فراشاناختي و
شا ستگيهاي قا في -ارتبا ي تأثیرگذار بوده است .همچنی از میات ابعاد خودتوسعهاي ،خودن مدهاي،
خودرهبري و خودراهبري ادگیري قابلیت پیشبیني سرما ه انسااني را داشاته اسات کاه باا افتاههااي
پژوهش ابیلي و هم ارات ( ،)2055ابیلي و هم ارات ( )5939و میاري ( )5932همسو ميباشی .بنابر آتچه
قنوات شی در جهت ارتیاي سارما ه انسااني کارکناات ،از مسایر خودتوساعهاي ،پیشانهادهاي ز ار ارائاه
ميگردد:
خودتوسعهاي قبل از ا که ک روش و م انییم براي توسعه فرد قلمیاد شود ،ک پارادا م و رو رد
متفاوت به توسعه قامل انساني است ،از ا رو برگیاري کارگاهها ،سمینارها ،نشستهاي اجتماع قلماي و
از جمله ا اقیامات در باره خودتوسعهاي و مفهومسازي درست آت توصیه ميشود.
خودن م دهي ناظر بر ک رفتار م انی ي و در جهت تن یم رفتار و اف ار باا اک اساتانیارد خاارجي
است که براي سطوح پا ی کارکنات کاربرد بیشتري دارد .از ا رو ،در شروع فرا نی خودتوسعهاي پیشنهاد
ميشود از ا م انییم استفاده شود.
خودمی ر تي ناظر بر اقیامات رفتارمحور براي توسعه فرد است که منبا دروناي و بروناي هار دو در
تیو ت و تضاعیف ا ا م اانییم ماؤثر اسات .اساتراتژيهااي خودمای ر تي از جملاه خودپااداشدهاي،
خودتنبیهي ،خودهیف گذاري ،خودراهنما ي و غیاره ،باه د یال رفتااري باودت نیازمنای اادگیري قملاي
مي باشنی ،ذا آشناسازي کارکنات از ر ق کارگااه و آماوزش حای کاار از بهتار راهبردهااي ارتیااي
خودمی ر تي است.
خودرهبري بیش از خودمی ر تي است و تفاوت آت در استراتژيهاي تجسم قمل رد موفق (ا گوهاي
ف ري سازنیه) و پاداش بیعي است که بیشتر ناظر بر رو رد شناختي ميباشی .براي تحیق خودرهبري
الزم است شغل افراد در ن رشات به درستي مفهومسازي شود تا از انجام شغلشات به ور بیعي خشانود
باشنی و ذت ببرنی .از رف د گر ،با آموزشهاي مناساب ،تاوات تجسام قمل ارد موفاق در آ نایه را در
کارکنات ارتیا داد .ا امر نیی با تعر ف مسیر شغلي تصر ح شیه ،آ نیه معلوم و پیشرونیه در ن ام ارتیا و
انتصاب کارکنات نیی مم است.
خودراهبري ادگیري بیشتر ناظر بر آموزش و ادگیري افراد بوده که ضروري اسات ،معاونات منااب
انساني دانشگاهها به جاي برگیاري کالسهاي ضم خیمت گروهي و کم اثر ،باه سامت اساتفاده و باه
کارگیري م انییم ادگیري خودراهبر نما نی .ا امر با ا جاد شناخت و فراهم کاردت ا یاماات قملاي آت،
ام ات پذ ر است.
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سرما ه انساني خود ابعاد مشخص و تصر ح شیهاي از جمله دانش و مهارتهاي شاناختي ،مهاارتهااي
فراشناختي و شا ستگيهاي قا في -ارتبا ي دارد که هرگونه تاالش باراي توساعه قلماي -فناي ا ا
متغیرها در کارکنات ،به ور مسلم ،ارتیاي سرما ه انساني ساازمات و نتیجتااً ارزش افایوده حاصاله را باه
همراه خواهی داشت .نها تاً ا که ،مراکی آموزش قا ي نهتنها خود نیازمنای توساعه و بهباود مایاوم خاود
هستنی ،بل ه مروج و مبیأ پارادا مها و ا گوهاي نو و متفاوتانی ،از ا رو توجه بیشتر مراکی آموزش قاا ي
به رو رد خودتوسعه اي که ضم تازگي ر شه قمییي در مباني قیییتي ما مسلمانات دارد ،بیش از پایش
توصیه ميشود.
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