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چکیده
پووهش حاضر باهدف تبيين نقش واسطهای خودتوسعهای در رابطۀ رهبری تحولآفرین و
ابکی سرمایۀ انسانی انجام شده است .روش پووهش ،توصيفی -همبستگی و روش تحليل از نوع
مدلیابی معادالت ساختاری بوده است .جامعۀ پووهش شامل کليه معلمان مدارس ابتدایی منطقه
یک شهر تهران به تعداد  645نفر بوده که با استفاده از روش نمونهگيری طبقهای با اختصاص
متناس  004 ،نفر از آنان انتیا شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه رهبری تحولآفرین
باس و آليو ( ،)0555خودتوسعهای ابيلی و مزاری ( )1393و ابکی سرمایۀ انسانی شریهای
( )0551بهترتي با پایایی  5/90 ،5/94و  5/95استفاده شده است که روایی محتوای آنها نيز
بررسی و تأیيد شد .بررسی وضعيت متغيرها نشان داد ،رهبری تحولآفرین (  ،)4/40خودتوسعهای
( )4/05و ابکی سرمایۀ انسانی ( )3/10باالتر از حد متوس بوده است .مدل معادالت ساختاری
نيز با شاخوهای برازش مدل تأیيد شد؛ برایناساس ،رهبری تحولآفرین بهطور مستقيم بر
خودتوسعهای ( )γ=5/03و با ميانجیگری خودتوسعهای بر ابکی سرمایۀ انسانی ( )β=5/51تأثير
داشته است .همچنين خودتوسعهای بهطور مستقيم بر ابکی سرمایۀ انسانی ( )β=5/33تأثيرگذار
بوده است .درنهایت اینکه ،رهبری تحولآفرین بهطور مستقيم بر ابکی سرمایۀ انسانی تأثيرگذار
نبوده است.

کلیدواژه :رهبری تحولآفرین؛ خودتوسعهای؛ ابکی سرمایۀ انسانی
 .استادیار ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران ،ایران
** .دانشجوی دکتتری ،گتروه متدیریت و برنامتهریتزی آموزشتی ،دانشتکده روانشناستی و علتوم تربيتتی ،دانشتگاه تهتران ،ایتران
(نویسندۀ مسئول)

mazari.ebrahim@gmail.com

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 2شماره پیاپی  ،)22تابستان 9316

مقدمه
تغيير الگوی سنتی تمرکز بر محتوای درس به الگوی تمرکتز بتر محتتوا و فراینتد ،از یتادگيری
منفعل به فعال ،از معلممحوری بته دانتش آموزمحتوری ،از یتادگيری منحصتر بته کتتا درستی بته
یادگيری از منابع متعدد ،از یادگيری محدود به زمان به یادگيری مادامالعمر 1و تغيير از تتکروشتی
تدریس به روشهای ندگانه ،همهوهمه از برنامههای جدید نظام آموزشی (پندهارکار )1990 ،0و
مبين ضرورت ابکی سازمانی است (ميرکمالی و همکاران .)14 :1394 ،آنچه مهم بهنظر میرستد
این است که سازمانها در مسير دستيابی به ابکی میبایستت کارکنتان ابتک را پترورش داده تتا
بتوانند با بهرهگيری از آنان ،به نتایج موردانتظار دستت یابنتد (استماعيلی ،ربيعته و حيتدری:1390 ،
 .)96ازاینرو ،ابکی سازمانی را میتوان با یک رویکرد مبتنی بر عوامل انسانی متدنظر قترار داد (
ریگين اسکوریکا .)4 :0516 ،3ادبيات موجود ،بهشکل ویوهای تأکيد نمودهاند که بدون نيروی کار
ابک ،ابکی سازمانی محقی نمیشود ( شریهای و کاروسکی.)466 :0514 ،4
سرمایۀ انسانی ابک این قابليت را دارد که در همه سطوح سازمانی اهتداف ستازمان را درک
کند ،مشتریگرا باشد ،در قبال موفقيت سازمان مسئوليتپذیر باشد ،در کار ختود نتوآوری 0داشتته
باشد و در بهبود دائمی فرایندهای کليدی مشارکت داشته باشتد (زار زاردیتن و همکتاران:0510 ،6
 .)41کارکنان ابک در سازمان نه بهعنوان یک ماشين ،بلکته بتهعنتوان یتک عنصتر پویتا و متؤثر،
دانش سازمانی 7را افزایش داده و بهسرعت ،خود را بتا تغييترات محتي کتار و تحتوالت داخلتی و
خارجی منطبی میکند(شریهای و همکاران .)440 :0557،ابکی سرمایۀ انستانی متیتوانتد مزایتای
بسياری همچون :بهبود کيفيت ،1تسریع در منحنی یتادگيری ،ارائته ختدمات بهتتر ،بهبتود فرهنتگ
سازمانی 9و تعالی اقتصادی را موج شود (هاپ و ون .)919 :0554 ،15کارکنان ابک متیتواننتد
1. Lifelong learning
2. Pendharkar
3. Ragin-Skorecka
4. Sherehi and Karwowski
5. Innovation
6. ZareZardein et al.
7. Organizational knowledge
8. Quality
9. Organizational culture
10. Hopp & Van
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بهعنوان منبعی برای مزیت رقابتی و موفقيت مالی سازمان ،نقش مهمی در توسعه و تعتالی 1ستازمان
ایفا کنند(گلينسکا و همکاران .)0510 ،0بهطورکلی ،فواید و آثار کارکنتان ابتک در دهتۀ اخيتر،
خودنمایی میکند (هاستلين و بری1970 ،3؛ فریر)1974 ،4؛ رویکردهای مدلسازی (متک کلتين و
همکاران0555 ،0؛ ون اوین و همکاران )0551 ،6و همچنين نتایج مطالعات تجربی (ساوننی و پيپر،7
 )1999نشانگر نين فواید و آثاری هستند.
ویوگیهای کارکنتان ابتک ازجملته افتراد خودواپتایش( 1آقامحمتدی ،)1319 ،مستئوليت و
پاسخگویی (آقامحمدی و شهرآئينی )1394 ،و توسعه فردی( 9ضيائی و همکتاران )1391 ،نشتانگر
نيتتاز بتته رویکتتردی متناست

بتتا ایتتن ویوگتتیهاستتت کتته خودمستتووليتپتتذیری ،15خودتعهتتدی،11

خودآگتاهی ،10خوداندیشتی 13و خودانگيزشتی 14را از ویوگتیهتتای انستان دانستته و نتين قلمتترو
گفتگتتویی ،10را توستتعه دهتتد .همتتانطورکتته متتزاری ( ،)1390ابيلتتی و متتزاری ( ،)1393متتزاری و
همکاران ( ،)1394متزاری ( )1393و متزاری و متزاری ( )1393تشتری نمتودهانتد از ایتن رویکترد
بتتهعنتتوان خودتوستتعهای 16یتتاد متتیشتتود .در ایتتن رویکتترد ،انستتان اساس تاخ ،قابليتتت ختتودرهبری

17

و خودمدیریتی 11داشته و می تواند به شتکل متؤثری بتر ختود تتأثير بگتذارد .از ایتنرو ،بتهاحتمتال
باالتری خواهد توانست با درکی کته از کنتترل ختود دارد ،بتا سترعت و بتهدرستتی بته تغييترات و
نيازهتتای محيطتتی و ستتازمانی پاستتخ گویتتد .متتزاری ( )1390و ابيلتتی و متتزاری ( )1393از جملتته
1. Excellence
2. Glinska et al
3. Holstein and Berry
4. Fryer
5. McClain et al
6. Van Oyen et al
7. Sawhney and Piper
8. Self-control
9. Personal development
10. Self-resposibility
11. Self-commitment
12. Self-awareness
13. Self-thinking
14. Self-motivation
15. Converestational domain
16. Self-development
17. Self-leadership
18. Self-management
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ویوگیهای خودتوستعه گتران(1بتهویتوه متدیران) را تابکی ذهنتی 0دانستتهانتد .بتهعبتارتدیگتر،
خودتوسعه ای امکان توسعه ابکی ذهنی افتراد را نيتز دارد کته تابکی ذهنتی افتراد متیتوانتد در
ارتباط با ابکی رفتاری آنان نيز مورد توجه قرار گيرد .ازاینرو ،خودتوسعهای میتواند آمادگی و
ابکی ذهنی افراد را ارتقا دهد (مادیگان.)0516 ،3
خودتوسعهای علیررم اینکه یک رویکرد فردی و فارغ از مطالبات محيطی بلکه مدیریتشده
توس خود فرد است ،اما همچنانکه انشر و مورفی )0550(4عنوان نمتودهانتد"درحتالیکته استاس
تمایل به خودتوسعهای را به کنترل توسعه توس خود شیو نسبت میدهند ،بااینحال ،یتادگيری
در خالء رخ نمیدهد" .ابيلی و متزاری ( )1393نيتز عنتوان نمتودهانتد ،خودتوستعهای تحتت تتأثير
عوامل فردی ،گروهی و سازمانی قرار می گيترد و یکتی از ایتن عوامتل مهتم ستازمانی ،متدیریت و
رهبری 0سازمان استت .ستبک رهبتری مستتقيم ،متیتوانتد رابطته بتين انگيتزش بته توستعه و رفتتار
خودتوسعهای را موج

شود؛ زمانیکه سرپرست از خودتوسعهای منابع انسانی 6حمایتت متیکنتد،

احتماالخ رفتار خودتوسعهای بيشتر رخ میدهد و تداوم بيشتری پيدا میکند (ابيلتی و متزاری:1393 ،
.)93
در ميان سبکهای رهبری مطالعهشده در ادبيات رهبری ،ستبکی کته بته بترانگيیتن و راهبتری
افتتراد در س تازمان تأکيتتد بيشتتتری دارد ،رهبتتری تحتتولآفتترین 7استتت .بتتا کمتتک ستتبک رهبتتری
تحولآفرین ،بهتر میتوان استعدادهای انستانی ستازمانهتا را ارتقتا داد و از ظرفيتتهتا و از انتر ی
فزاینده آنها در تحقی اهداف ستازمان بهترهگرفتت (روزینتتن و همکتاران .)116 :0510 ،1براستاس
آنچه عنوان شد ،پووهش حاضر با هتدف تبيتين نقتش واستطهای خودتوستعهای در رابطته رهبتری
تحولآفرین و ابکی سرمایۀ انسانی انجام شده است.

1. Self-developers
2. Mental agility
3. Madigan
4. Ensher & Murphy
5. Management and leadership
6. Human resource
7. Transformational leadership
8. Rosintan et al.
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مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
ميرکمالی ( )1310معتقد است که رهبری تحولآفرین ،نوعی رهبری است که در آن عالئتی و
منافع زیردستان توسعه یافته و در آنها ،احساس آگاهی و پذیرش نسبت به اهداف و مأموریتهتای
سازمان به وجود آید؛ بهعبارتدیگر ،رهبر ،فردی الهامبیش و دارای مالحظات انستانی استت کته
زیردستان را هوشمندانه تحریک میکند که با نگاهی متفتاوت و جدیتدی بته مستائل نگتاه کننتد.
رهبری تحولآفرین ،رهبری است که به توسعه و توانمندسازی پيروان برای عملکرد مستتقل توجته
میکند؛ رهبر تحولآفرین به فردی اطالق میشود که پيتروان را توانمنتد متیستازد ،بته آنهتا بترای
عملکرد فراتر از انتظاراتشان انگيزه میدهد و آنها را بهجتای تعقيت

منتافع زودگتذر شیصتی ،بته

پيروی از هدفهای جمعی تشویی مینمایتد (کتارک .)161 :0554 ،1رهبتری تحتولآفترین دارای
ابعادی کليدی است که بهصورت یک نظام یکپار ه ،این رهبری را محقی میسازد و شامل متوارد
زیر است:
نفوذ آرمانی که عبارت است از سرافرازی ،فرهمندی ،احترام و وفاداری بی ونو رای پيروان
به رهبری که حسی آرمانی را انتقال میدهد (مورلی .)79 :1310 ،رهبری که نفوذ آرمانی را اعمال
میکند ،به روشها و گونهای رفتار متی کنتد کته معيارهتای بتاالیی از رفتارهتای اخالقتی را نشتان
میدهد (روزینتن و همکاران .)116 :0510 ،انگيزش الهامبیش که در آن رهبران تحتولآفترین بتا
به الشکشيدن و معنابیشيدن به کار پيروان خود ،به آنها انگيزه میدهنتد (بتاس و ریگتو:0556 ،0
 .)6ترري

ذهنی یا همان تحریک فرهيیتگی که در آن برانگيیتن پيروان بهوسيله رهبتر بتهمنظتور

کشف راهحل های جدیتد و تفکتر مجتدد در متورد حتل مشتکالت ستازمانی پيتروان رخ متیدهتد
(مورلی .)79 :1310 ،مالحظات فردی که در ایتن بعتد ،رهبتران ،ماننتد یتک مربتی یتا معلتم عمتل
میکنند و پيوسته پيروان خود را درجهت رسيدن به سطوح عالیتر ظرفيت خود ،توستعه متیدهنتد
(گاموسلوگلو.)460 :0559 ،3
خودتوسعهای بهعنوان دومتين متغيتر پتووهش حاضتر ،همتانطورکته متزاری ( ،)1390ابيلتی و
1. Kark
2. Bass & Riggio
3. Gumusluoglu
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مزاری ( ،)1393مزاری و زمانی ( ،)1390مزاری ( )1393و مزاری و مزاری ( )1393اشاره نمودهاند
بهعنوان یک رویکرد که ریشه در جهانشناستی ،پدیدارشناستی ،معرفتتشناستی 1و روششناستی

0

خاصی به عامل انسانی دارد ،مورد مداقه قرار گرفته است؛ رویکردی که در آن انسان موجتودی بتا
قابليت خوداندیشی ،خودآگاهی و خودانگيزشی است؛ تتوان درک ختوداحترامی 3و خودارزشتی

4

را داشته و قابليت خودآرازگری دارد؛ مرکز کنترل درونی 0داشته و میتواند آن را تقویتت کنتد و
بدینترتي

خودمسئوليتپذیری و خودتعهدی به اقدامات گذشته و آینده را از خود نشان دهد و با

تجميع نين ویوگیهایی ،در خود تمایل به خودتوسعهای 6را ایجاد نماید.
در این زمينه عنوان شده استت کته تتالش بترای خودتحقتیبیشتی 7و خودشتکوفایی ،بلتوغ و
خودگردانی 1و حتی برای دستيابی به خرد ابتدا ممکن است بهوسيله تالش برای داشتن یک ختود"
قویتر برانگيیته شود ،از اینرو از طریی فرایند خودتوسعهای و خوددانشی 9است که افتراد شتروع
به روشنتر و مشیوترنمودن طبيعت "خود" به عنتوان یتک پدیتده متیکننتد (آردلتت:0551 ،15
 .)000ایتتن رویکتترد ،بتتا توستتعه فتتردی 11بتتهعنتتوان یتتک حتتوزه و قلمتترو توستتعه تفتتاوت دارد.
خودتوسعهای برای دستيابی به اهداف فردی و حرفهای مهتم استت (ریتدر .)0516:3 ،10علتیررتم
اینکه خودتوسعهای ،مفهومی جدید است اما بهسرعت در حال گسترش بوده و تعاریف متعددی از
آن در حال ارائهشدن است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میشود.

1. Epithtemology
2. Methodology
3. Self-esteem
4. Self-worth
5. Interal locous of control
6. Tendecy to self-development
7. Self-realization
8. Autonomy
9. Self-knowledge
10. Ardelt
11. Personal development
12. Reider
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جدول  .9تعاریف و مفاهیم خودتوسعهای
صاحبنظران

تعریف

خودتوسعهای ،یادگيری برنامهریت زی شتده و مبتنتی بتر هتدف استت کته عمتی و
وسعت اساس دانش ،آگاهی و آگاهیهای موقعيتی یک فرد را تقویت میکند.
خودتوسعه ای ،یک فرایند توسعه حسا شده مهارتها ،آرازهتا ،راهنمتاییهتا و
کنترلهایی در یک دوره یا بيش از یک دوره زمانی است.

ریدر ()0516
رن و همکاران

1

()0514

خودتوسعهای یک فرایند برنامهریزیشتده ،شایستتهمحتور ،پتيشرونتده و تربيتتی
است که افراد (رهبران) استفاده میکنند تا مهارتها ،دانتش و رفتارهتای ختود را

مادیگان ()0516

تقویت نمایند.
خودتوستتعهای فراینتتد خوداکتشتتافی و شتتامل درک مهتتارتهتتا ،نگتترشهتتا و
دانشهاست .این امر یک فراینتد سسيستتمی هميشته در حتال جریتان و فراینتدی

ورما و آگراوال

عمدی است که از طریی فهم درست دانش ،مهارت و نگرشها ،اعتماد بته نفتس

()0516

0

فرد را در تحقی یک برنامه برای آینده تقویت میکند.

دکترین ارتتش امریکتا )0516( 3سته نتوع خودتوستعهای را در ارتبتاط بتا توستعه در ستازمان،
شناسایی و معرفی نمودهاند که شتامل خودتوستعهای ستاختاریافته ،4خودتوستعهای هتدایتشتده 0و
خودتوسعهای فردی 6است .خودتوسعهای ساختاریافته ،نيازمند یادگيری است که بهطتور مستتمر از
طریی کارراهه شغلی استمرار متییابتد و ارتبتاط و همگتامی نزدیکتی بتا یتادگيریهتای کالستی و
آموزشهای حين کار 7دارد .خودتوسعهای راهنماییشتده کته توصتيه و پيشتنهاد متیشتود ،شتامل
یادگيریهای انتیابی و داوطلبانه است که به فرد کمک میکند برای تغييترات فنتی ،کتارکردی و
مستتئوليتهتتای رهبتتری از طریتتی کارراهتته شتتغلی ،آمتتاده شتتود .خودتوستتعهای فتتردی ،یتتادگيری

1. Ren et al
2. Verma and Agarwal
3. U.S.A army
4. Structured Self-Development
5. Guided Self-Development
6. Personal Self-Development
7. On-the-job learning
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خودآرازشدهای 1است و زمانی صورت میگيرد که فرد ،یک هدف ،مرحله یتا فراینتد را تعریتف
میکند.
مزاری و همکاران( ،)1394ابيلی و مزاری ( )1393و مزاری و زمانی ( ،)1390در پتووهشهتای
خود ،با اتکا به مبانی نظری و تجربی پووهشهای مرتب و با رویکردی افزایشی ،خودتوستعهای را
شامل هار بعد فرایندی از جمله خودرهبری ،خودمدیریتی ،خودنظمدهی و خودراهبری یادگيری
معرفی نمودهاند که قابليت خودسازماندهی 0برای فرد ایجاد نموده و موجبتات خودشتکوفایی 3وی
را پایهریزی می کند .در پووهش حاضر نيز بر ایتن هتار بعتد تمرکتز شتده استت .ختودرهبری بتر
فرایندها و راهبرد های شناختی متمرکز بوده و خودمدیریتی ناظر بر راهبردهتای رفتتارمحور استت.
خودنظمدهی بيشتر ناظر بر اقدامات مکانيکی توسعهای است و درنهایت اینکه یادگيری خودراهبر،
بر محور خودآموزی 4و خودیادگيری 0استوار است (مزاری و زمانی .)43 :1390 ،خودنظمدهتی را
میتوان بهعنوان یک اقدام الگوبرداری و تقليد و خودتأثيری 6مکانيکی دانستت کته فترد ،ختود را
براساس یک استاندارد ،شاخو یا ایدهآل بيرونی ،نظم بیشيده و درجهتت آن استتاندارد ،ختود را
کنترل کرده و توسعه میدهد.
ابکیِ سرمایۀ انسانی یک استعداد سازماندهیشده و پویاست که میتواند بتهسترعت دانتش و
مهارت های درستی را در زمان درست ارائه نماید .یک کارمند ابک یک نيروی انعطتافپتذیر و
یادگيرنده خوبی است که میتواند بهسترعت و بته ستادگی بتا فرصتت هتا و شترای ستازگار شتود
(مودولی .)07 :0513 ،7ابکی سرمایۀ انسانی ،ارل

بر توانایی کارکنان برای ارائه پاسخ راهبتردی

بته عتتدم قطعيتتت تأکيتتد دارد (گلينستتکا و همکتاران .)0510 ،1ستترمایۀ انستتانی ابتتک ،منعطتتف و
آموزشپذیر است که دو رفتار مهم از خود نشان میدهتد ،اول اینکته قتادر بته نشتاندادن واکتنش
به موقع و سازگاری سریع با تغييرات است و دوم آنکه توانایی استفاده از تغيير و تبدیل آن بته یتک
1. Self-initiated learning
2. Self-organization
3. Self-actulization
4. Self-education
5. Self-learning
6. Self-influences
7. Muduli
8. Glinska et al
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فرصت را در جهت منافع سازمان دارد (علوی و همکاران.)4190 :0513 ،1
ابکی سرمایۀ انسانی مشتمل بر سه بیتش کليتدی از جملته آینتدهستازی ،0انعطتافپتذیری و
تا آوری 3است (شریهای )0551 ،و عباسپور و همکاران ( )1393نيز پووهش خود بر همين ابعاد
تمرکز داشتهاند .در پووهش حاضر نيز بر این سه بعد تأکيد شده است .بعتد آینتدهستازی اشتاره بته
موقعيتهایی دارد که فرد فعاليتهایی را آراز می کنتد کته تتأثير م بتتی بتر محتي تغييریافتته دارد
(گریفين و هسکت .)0553 ،4این بعد شامل رفتارهایی از جمله .1 :پتيشبينتی مشتکالت مترتب بتا
تغيير؛  .0آراز به فعاليتهایی که موج هدایت به راهحلی در متورد مشتکالت مربتوط بته تغييتر و
بهبتتود در کتتار متتیشتتود؛  .3انتیتتا یتتک راهحتتل بتترای مشتتکالت متترتب بتتا تغييتتر (شتتریهای و
کاروسکی .)461 :0514 ،بعد انعطاف و سازگاری ،مبتنی بر تغيير یا اصتالح ختود فترد یتا رفتتاری
است که موج

تناس

بهتر با محي جدید میشود (گریفين و هسکت)0553 ،0؛ ایتن بعتد شتامل

سازگاریهای بينفردی و فرهنگی است .زمانیکه فرد با مردمی با پسزمينهها و تجربيات میتلتف
مواجه میشود .این بعد همچنين شامل یادگيری مهارتها ،وظایف ،فناوریها و رویتههتایی استت.
بنابراین رفتارهای سازشی نيازمنتد انعطتافپتذیری حرفتهای کته شتامل توانتایی کست

نقتشهتای

ندگانه ،تغيير آسان از یک نقش به نقش دیگر و تواناییها و شایستگیهایی برای کار در وظایف
میتلف میشود (شریهای و کاروستکی .)461 :0514 ،تتا آوری توانتایی عملکترد در شترای بتا
وجود استرس باال در یک محي درحالتغيير و یا وقتی راهبردها برای حتل یتک مشتکل شکستت
خورده است را توضي میدهد .این بعد شتامل  .1نگرشتی م بتت بته تغييترات ،ایتدههتای جدیتد و
فناوری؛  .0تحمل موقعيتهای احتمالی و ريرمنتظره ،تفاوت در عقيتدههتا و رویکردهتا؛  .3تحمتل
موقعيتهای استرسزا و مقابله با استرس است (شریهای و کاروسکی.)461 :0514 ،
تاجی و بردبار ( )1394در پووهش خود نشان دادهاند که رهبری تحولآفرین و ابکی سترمایۀ
انسانی با یکدیگر رابطۀ م بتی داشته و همچنين مؤلفتههتای تحریتک فرهيیتگتی ،ویوگتی و رفتتار
1. Alavi et al
2. Proactivity
3. Resilience
4. Griffin and Hesketh
5. Griffin and Hesketh
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آرمانی نيز با ابکی سرمایۀ انسانی ،رابطه م بتی داشتتهانتد .ادبيتیفترد و وظيفتهدوستت ( )1319در
پووهش خود نشان دادند که ابکی که همراه آموزشهای مدیریتی باشد ،تأثير بسزایی بر عملکرد
ابک کارکنان خواهد داشت .آقامحمدی و شهرآئينی ( )1394در پووهش خود نشتان دادنتد کته
ویوگیهای منابع انسانی و انضباط فردی ،گروهی و مدیریتی از جمله شاخوهای سترمایۀ انستانی
ابک است که در زیرشاخوهای آن مسئوليت و پاسخگتویی و بهستازی کارکنتان وجتود دارد.
امين و مير ( )1390در پووهش خود نشان دادند که اختالف ميتزان سترمایۀ انستانی در افتراد دارای
سنين و ستنوات و جایگتاههتای میتلتف ستازمانی وجتود دارد .ميرکمتالی و همکتاران ( )1394در
پووهش خود نشان دادند که خودرهبری کارکنان مدارس –بهعنوان یکی از ابعتاد و ستازوکارهای
کليدی خودتوسعهای -بر ابکی سازمانی تأثيرگذار بوده است .پورکریمی و همکاران ( )1390در
پووهش خود پيرامون یادگيری خودراهبر و سرمایۀ انسانی ،تأثير این رویکرد یتادگيری (یتادگيری
خودراهبر) که یکی از ابعاد و سازوکارهای خودتوسعهای است را بتر سترمایۀ انستانی نشتان دادنتد.
متتزاری ( )1390و پتتورکریمی و همکتتاران ( )1390در پتتووهش ختتود پيرامتتون خودتوستتعهای و
عملکرد ،تأثير ویوگیها و کيفيتهای خودتوسعهای را بر عملکرد تأیيد نمودنتد .متزاری و زمتانی
( )1390در پووهش خود به تأثير خودتوسعهای بر سرمایۀ انسانی اشاره نمتوده و متزاری ( )1393در
ارائه اندیشته ستازمان خودتوستعه گتر ،ختودرهبری ،خودمتدیریتی ،ختودنظمدهتی و ختودراهبری
یادگيری را از جمله ویوگیهای خودتوسعهگران برشتمردهانتد .ميرکمتالی و همکتاران ( )1390در
پووهش خود تأثير خودرهبری بر سرمایههای انسانی را بررسی و تأیيد نمودهاند .ناریکباویا)0516(1
در پووهش خود به ارائه یک متدل خودتوستعهای مبتنتی بتر اشتکال هوشتی کته در آمتوزشهتای
ريررسمی به آن پرداخته میشود که شامل هوش اجتماعی ،عاطفی و عملی است ،تأکيتد نمتوده و
آینده پداگو ی را بهویوه در مورد معلمان ،رویکرد خودتوسعهای و پرداختن بته نتين متدلهتایی
عنوان نموده است .ساس (مشاوران مدرسان آفریقای جنوبی) )0516(0نيز در پووهشهای نظتری و
اقدامات عملی خود ،خودتوسعهای را بهعنوان یک دسترسی توسعهای معلمان مدنظر قرار داده اند.

1. Narikbayeva
)2. South African Council for Educators (SACE
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مدل مفهومی پژوهش
در پووهش حاضر از مدل رهبری تحولآفرین باس و آليوا ( ،)0555مدل خودتوسعهای ابيلی و
مزاری ( ،)1393و ابکی سرمایۀ انسانی شریهای ( )0551استفاده شده است .ازاینرو مدل مفهومی
پووهش به شکل زیر ترسيم و براساس آن ،سؤاالت پووهش تدوین و بررسی شده است.
خودراهبری یادگيری

خودمدیریتی

خودرهبری

خودنظمدهی

ترري ذهنی
خودتوسعهای

آیندهسازی
انعطافپذیری

H4
ابکی سرمایه

H1
H2

نفوذ آرمانی
رهبری تحول
آفرین
انگيزش الهامبیش

انسانی
تا آوری

مالحظات فردی

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش

سؤاالت پژوهش
 .1آیا رهبری تحولآفرین بر خودتوسعهای تأثيرگذار است؟
 .0آیا خودتوسعهای بر ابکی سرمایۀ انسانی تأثيرگذار است؟
 .3آیا رهبری تحولآفرین با ميانجیگری خودتوسعهای بتر تابکی سترمایۀ انستانی تأثيرگتذار
است؟
 .4آیا رهبری تحولآفرین بر ابکی سرمایۀ انسانی تأثيرگذار است؟
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روش پژوهش
پتتووهش حاضتتر بتتهلحتتاظ هتتدف کتتاربردی و بتته لحتتاظ جمتتعآوری دادههتتا از نتتوع توصتتيفی
بهشمارمیرود و از آنجا که به تبيين نقش متغيرهای پووهش بر یکدیگر میپردازد ،میتتوان گفتت
پووهش حاضر از نوع توصيفی -همبستگی است .جامعۀ آماری پتووهش را کليته معلمتان متدارس
ابتدایی دوره اول و دوم منطقه یک آموزش و پرورش تهران به تعداد  645نفر تشکيل میدهند کته
در  37مدرسه پسرانه و  34مدرسه دخترانه مشغول به خدمت میباشند .در پووهش حاضتر از روش
نمونهگيری طبقهای با اختصاص متناس
نفر) و زن( 000نفر) بهترتي

استفاده شده است .بدینترتي

که از بين معلمان مرد(110

 45و  114نفر و درمجموع 004 ،نفر بهعنوان نمونه انتیا شدند.

ابزار جمعآوری دادهها :در پووهش حاضر ،برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استتفاده
شده است .برایناساس ،سه پرسشنامۀ زیر برای جمعآوری دادههای پووهش حاضتر بتهکتار گرفتته
شده است:
الف) پرسشنامه رهبری تحولآفرین :برای بررسی رهبری تحولآفرین از پرسشنامه باس
و آليو ( )0555استفاده شده است که در آن هار بعد مورد بررسی قرار متیگيترد .ضتری
کرونباخ پرسشنامه ( )α=5/94به دست آمد .همچنين ضری
ترري

آلفتای

آلفتای مؤلفته مالحظته فتردی(،)5/14

ذهنی ( ،)5/10انگيزش الهامبیش ( )5/90و نفوذ آرمانی ( ،)5/93بهدست آمده است.

الف) پرسشنامه خودتوسعهای :بترای بررستی خودتوستعهای از پرسشتنامه ابيلتی و متزاری
( )1393استفاده شده است .این پرسشناامه شامل هار مؤلفه و دارای  16سؤال است .ضری
کرونباخ پرسشنامه ( )α=5/90بتهدستت آمتد .همچنتين ضتری

آلفای

آلفتای مؤلفتههتای ختودنظمدهتی

( ،)5/79خودمدیریتی ( ،)5/13خودرهبری ( )5/11و خودراهبری یادگيری (یادگيری ختودراهبر)،
( )5/66بهدست آمده است.
ب) پرسشنامۀ چابکی سرمایۀ انسانی :جهت سنجش تابکی سترمایۀ انستانی از پرسشتنامه
شریهای ( )0551استفاده شدهاست که در آن سه مؤلفه مورد بررسی قرار میگيرد .ضتری
کرونباخ پرسشنامه ( )α=5/95بهدست آمتد .همچنتين ضتری

آلفتای مؤلفته آینتدهستازی (،)5/13

انعطافپذیری ( )5/76و تا آوری ( )5/10بهدست آمد.
روایی پرسشنامهها از طریی روایی محتوا بررسی شد و مورد تأیيد قرار گرفت.
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یافتهها
در پووهش حاضر ،آمار جمعيتشناختی پاسخدهندگان درخصوص جنس نشتان متیدهتد کته
 10/1درصد از پاسخدهندگان زن و  17/9درصد از پاسخدهنتدگان مترد متیباشتند .نتتایج بررستی
سط تحصيالت نشان داد 10/9 :دیپلم 14/3 ،فوقدیپلم 40/0 ،درصد ليسانس و  07/0درصد فتوق
ليسانس میباشند.
بررسی بهنجار (نرمالبودن) متغيرهتا براستاس آزمتون کولمتوگروف-استميرنوف بترای متغيتر
رهبری تحولآفرین با مقدار  5/351و سط معنتیداری 5/114؛ خودتوستعهای بتا مقتدار  5/913و
سط معنیداری  5/019و درنهایت ،ابکی سترمایۀ انستانی بتا مقتدار  5/117و ستط معنتیداری
 5/016نشان داد ،متغيرها از توزیع نرمالی برخوردار میباشند.
بررسی وضعيت متغيرها بتا استتفاده از آزمتون تتی تتکگروهتی بتا ارزش آزمتون 3نشتان داد،
متغيرهای پووهش باالتر از حد متوس هستند.
جدول  .2نتایج تی تکگروهی متغیرهای پژوهش (ارزش آزمون )3
متغیرها

میانگین

مقدار تی

سطح معنیداری

1

رهبری تحولآفرین

4/40

30/17

5/555

0

خودتوسعهای

4/05

34/06

5/555

3

ابکی سرمایۀ انسانی

3/10

01/49

5/555

بررسی ماتریس همبستگی متغيرها با استفاده از ضتری

همبستتگی پيرستون نشتان داد ،رهبتری

تحولآفرین با خودتوسعهای ( )5/01و ابکی سرمایۀ انستانی ( )5/19در ستط معنتیداری ،5/51
رابطه م بت و معنیداری دارد .همچنين خودتوسعهای و ابکی سرمایۀ انسانی ( )5/30نيز در ستط
 5/51رابطه م بت و معنیداری با یکدیگر دارند.
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جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

9

1

رهبری تحولآفرین

1

0

خودتوسعهای

**5/01

1

3

ابکی سرمایۀ انسانی

**5/19

**5/30

3

2

1

** معنیداری سط  * /51معنیداری سط 5/50

برای پاسخ به سؤاالت پووهش از روش الگویابی معادالت ساختاری و نرمافزار ليتزرل استتفاده
شتتده استتت (جتتدول  ،0نمتتودار  .)1پتتس از حتتذف خطاهتتای کوواریتتانس ،بررستتی شتتاخوهتتای
برازندگی مانند نسبت مجذور خی به درجۀ آزادی ،شاخو نيکتویی بترازش ،شتاخو برازنتدگی
افزایشی ،جذر ميانگين مجذورات خطای تقری  ،شاخو برازندگی هنجارشده و شاخو نيکتویی
برازندگی تطبيقی نشان میدهند که مدل از برازش نسبتاً خوبی با دادهها برخوردار است (جتدول 0
و نمودار .)1
جدول  .4شاخصهای برازش مدل رهبری تحولآفرین ،خودتوسعهای و چابکی سرمایۀ انسانی
شاخص
برازندگی

دامنۀ پذیرش
مقدار
محاسبهشده

χ2/df

SRMR

AGFI

GFI

RMSEA

NFI

NNFI

IFI

1-0

>5/50

>5/9

>5/9

<5/51

>5/9

>5/9

5-1

1/03

5/549

5/90

5/90

5/549

5/97

5/91

5/99
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نمود ار  .9مدل معادالت ساختاری رهبری تحولآفرین ،خودتوسعهای
و چابکی سرمایۀ انسانی (ضرایب مسیر)

برای بررسی معنیداربودن رواب بين متغيرها از آماره آزمون  tیا همان t-valueاستفاده شتد .از
آنجا که معنیداری در سط خطای 5/50بررسی شده است ،بنابراین اگر ميتزان مقتادیر حاصتله بتا
آزمون t-valueاز  ±1096کو کتر محاسبه شود ،رابطه معنیدار نيست.
مقدار آزمون  tمحاسبهشده ميان ابکی سرمایۀ انسانی و خودتوسعهای ( ،)3/07خودتوسعه ای
و ابکی سرمایۀ انسانی( )4/61و رهبری تحولآفترین بتا ميتانجیگتری خودتوستعهای بتر تابکی
سرمایۀ انسانی( )0/95بهدستت آمتده کته در ستط  5/50معنتیدار استت .مقتدار تتی بتين رهبتری
تحولآفرین و ابکی سرمایۀ انسانی ( )1/19بهدست آمده است که در سط  5/50معنیدار نيست.
برایناساس ،رهبری تحولآفرین بر خودتوسعهای با ضتری
بر ابکی سرمایۀ انستانی بتا ضتری

مستير ( ،)γ=5/03و خودتوستعهای

مستير ( )β=5/33تتأثير داشتته استت .همچنتين براستاس نتتایج

مدلیابی معادالت ساختاری ،رهبری تحولآفرین با ميانجیگری خودتوسعهای بر تابکی سترمایۀ
انسانی ( )β=5/51تأثير گذاشته است .درنهایت اینکه رهبری تحولآفرین بهطور مستقيم بتر تابکی
سرمایۀ انسانی ( ،)γ=5/10تأثيرگذار نبوده است.
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نمودار  .2مدل معادالت ساختاری رهبری تحولآفرین ،خودتوسعهای
و چابکی سرمایۀ انسانی (مقادیر تی)

جدول  .1مسیرهای بررسی شده در مدل
مقدار آماره

ضریب

آزمون

مسیر

رهبری تحولآفرین  خودتوسعهای

3/07

مستقيم5/03

تأیيد

خودتوسعهای  ابکی سرمایه انسانی

4/61

مستقيم5/33

تأیيد

رهبری تحولآفرین  خودتوسعهای  ابکی سرمایۀ انسانی

0/95

رهبری تحولآفرین  ابکی سرمایۀ انسانی

1/19

مسیر

996

ريرمستقيم
5/51
ريرمستقيم
5/10

وضعیت

تأیيد
رد
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بحث و نتیجهگیری
پووهش حاضر باهدف تبيين نقش واستطهای خودتوستعهای در رابطتۀ رهبتری تحتولآفترین و
ابکی سرمایۀ انسانی انجام شده است .ضرورت و نتایج پتووهش حاضتر در پتووهشهتای زیتادی
مورد تأکيد قرار گرفته استت .در ایتن پتووهش ،همتانطورکته ابيلتی و متزاری ( ،)1393متزاری و
مزاری ( ،)1393مزاری ( ،)1393پورکریمی و همکاران ( )1390و آردلت ( )0551عنوان نمودهاند،
خودتوسعهای بهعنتوان یتک رویکترد کته مبتانی جهتانشناستی ،پدیدارشناستی ،معرفتتشناستی و
روش شناسی خاصتی بتر عامتل انستانی دارد و وی را اساست ًا موجتودی بتا قابليتت خودشتکوفایی و
خودتحقیبیشی میداند ،مورد توجه قرار گرفته است.
رویکرد حاکم بر عامل انسانی در سازمانها که منبع

از نگرش بته انستان استت ،بتا تحتوالت

زیادی در تتاریخ متدیریت منتابع انستانی و رفتتار ستازمانی روبتهرو شتده استت و اخيتراً ،رویکترد
خودتوسعهای از طرف سازمانهای پيشرو جهان و مرز دانتش توستعه منتابع و سترمایههتای انستانی
معرفی شده است .این پووهش نيز قائم بر این رویکرد بتوده و نقتش واستطهای ایتن رویکترد را در
ایجاد ارتباط بين یک عامل سازمانی (رهبری) و یک عامل انسانی ( تابکی سترمایۀ انستانی) تبيتين
نمتتوده استتت .علتتیررتتم اینکتته خودتوستتعهای رویکتتردی نتتاظر بتتر خودآگتتاهی ،خودانگيزشتتی،
خودآرازگری و خودمسئوليتپذیری فرایند توسعه توس خود فرد استت ،امتا یتادگيری در ختالء
رخ نمیدهد و عوامل سازمانی و محيطی سرعت و شدت آن را تحت تتأثير قترار متیدهنتد .نتتایج
پووهش حاضر نيز نشان داد وضعيت متغيرها باالتر از حد متوس بوده است؛ همچنين نتایج نشان از
تأثير رهبری تحولآفرین بر خودتوستعهای داشتته و خودتوستعهای نيتز بتر تابکی سترمایۀ انستانی
تأثيرگذار بوده است .بدینگونه که رهبری تحتولآفترین بتهعنتوان یتک عامتل ستازمانی بتا ایجتاد
انگيزه ،پشتيبانی و حمایت از رفتارهای خودتوسعهای افراد ،سب

تقویت آها و ارتقای قابليت فهتم

و پاسخگویی سریع به تغييرات توس افراد در سازمان متیشتود و بتدینترتيت  ،موجبتات تابکی
سازمانی مدارس نيز فراهم گردد .در ایتن زمينته ميرکمتالی و همکتاران ( )1394در پتووهش ختود
نشان دادهاند که خودرهبری -به عنوان سازوکار مسل خودتوسعهای -بر ابکی سرمایۀ انسانی بته
واسطه سرمایۀ انسانی ،تأثيرگذار بوده است.
رهبری تحتولآفترین از طریتی خودتوستعهای بتهطتور ريرمستتقيم بتر تابکی سترمایۀ انستانی
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تأثيرگذار بوده است؛ ایتن مستئله همچنتان کته گذشتت ،باتوجتهبته عامتل انستانی ،ایجتاد فرصتت
استقاللپذیری ،تقویت خوداتکایی و خودکارآمدی و از جمله این ویوگیهای مبتنتی بتر رویکترد
خودتوسعهای ،ابکی سرمایۀ انسانی و درنتيجه ،موجبات عملکرد بهتر را فراهم متینمایتد .متزاری
( )1390و پورکریمی و همکاران ( )1390نيز تأثير خودتوسعهای بر عملکرد را مورد بررسی و تأیيد
قرار دادهاند.
نهایتاخ اینکه ،رهبری تحولآفرین با ابکی سرمایۀ انسانی رابطه داشته است ،اما در بررسی تتأثير
بين متغيرها ،رهبری تحولآفرین بهطور مستقيم بر ابکی سرمایۀ انسانی تأثيرگذار نبوده استت کته
این نتيجه ،با یافتههای تاجی و بردبار ( )1394مغایر است .دليل عتدم تتأثير در پتووهش حاضتر ،در
نقش پنهان و نهفته خودتوسعهای افراد نهفتته استت .بتهعبتارتدیگتر ،اگتر افتراد بته خودتوستعهای
تشویی نشوند ،قابليتها کمتر ارتقا پيدا خواهد کرد و افراد درکی از ميتزان آزادی عمتل و قتدرت
انتیا خود در مواجهه با تالشهتای درون و بترون ستازمانی نیواهنتد داشتت و اینگونته شتعاع
تأثيرگذاری رهبری تحولآفرین بر ابکی سرمایۀ انسانی کاسته میشود .البته در پتووهش حاضتر،
رهبری تحولآفرین و ابکی سرمایۀ انسانی رابطه داشتهاند اما رابطه ،به قوت یک رابطه علی نبوده
است.
بهطورکلی میتوان گفت ،رویکرد رالبی که بر عامل انسانی در ستازمانهتا اخيتراخ متورد توجته
قرار گرفته و مناسبت باالیی در برخورد با عامل انسانی دارد ،رویکرد خودتوسعهای و تشویی افتراد
به معنادهی و معنابیشی در این قلمرو گفتگویی است که اساساخ ،نگاه به عامتل انستانی را بتهعنتوان
یک پدیده با کلمات تیصصی و عبارات بهدقت ساختهشده تدقيی مینماید .این قلمترو گفتگتویی
توس مزاری ( ،)1390ابيلی و مزاری ( ،)1393ابيلی و همکتاران ( ،)1390پتورکریمی و همکتاران
( ،)1390مزاری و متزاری ( ،)1393متزاری ( )1393و متزاری و زمتانی ( )1390متورد تأکيتد قترار
گرفته و تعالی انسانی بهطورکلی و تعالی منابع و سرمایههای انسانی در سازمان را با تترویج تفکتر و
رویکرد "خودتوسعهای" ميسور دانسته است.
براساس نتایج حاصل از پووهش حاضر و با تأکيد بتر رویکترد خودتوستعهای در مستير توستعۀ
پایدار و مداوم عامل انسانی و نقش کليدی مدارس در فرهنگسازی این رویکرد ،پيشنهادهای زیر
ارائه میشود:
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مدارس بهعنوان متوليان افکار و اندیشههتای نتو ،متیتواننتد بتا معنتادهی و معنابیشتی بته
رویکرد خودتوسعه ای ،این قلمترو گفتگتویی را کته در مبتانی عقيتدتی متا و مترز دانتش
توسعۀ عامل انسانی مورد تأکيد است ،ترویج نموده و فرهنگ خودتوسعهای را با سترعت
بيشتری در بدنۀ کشور تسری بیشند.



رهبران مدارس ،با تمسک بر رهبری تحولآفرین ،الگوی کرامت انستانی و تترویج تفکتر
خودتوسعهای به همکاران و به دانشآمتوزان بتهعنتوان راهبتران آینتده جامعته را راهبتری
نمایند.



مدارس بيش از هر نوع سازمان اجتماعی ،نيازمند ابکی سازمانی در مواجهه بتا نيازهتای
آموزشی و تربيتی هستند که تقویت تابکی سترمایۀ انستانی بتهعنتوان پيشتنهادی متداوم،
توصيه میشود.



ابکی سرمایه انسانی به صتورت توأمتان ،متتأثر از نتوع رهبتری (ستبک تحتولآفترین) و
رویکرد حاکم بر عامتل انستانی در ستازمان (خودتوستعهای) متی باشتد کته قویتاخ رهبتری
تحولآفرین و رویکرد خودتوسعهای در تقویت ابکی سرمایه انسانی توصيه میشود.



رهبری تحول آفرین ختود شتامل ابعتاد مشیصتی استت کته الزم استت در ایتن زمينته بتا
برگزاری دورهها و کارگاههای حرفتهای ،متدیران متدارس ،هر ته بيشتتر در ایتن ستبک
رهبری تقویت شوند.



خودتوسعهای یک وا ه سهل و ممتنع است و الزم است بهمنظور شناخت و تقویت روحيه
خودتوستتتعهای افتتتراد ،مبتتتانی و ستتتازوکارهای ایتتتن رویکتتترد ،از جملتتته ختتتودرهبری،
خودمدیریتی ،خودنظم دهتی و ختودراهبری یتادگيری ،از طریتی آمتوزشهتا و اقتدامات
تربيتی و پرورشی در بدنه مدارس تقویت شود.



ابکی سرمایۀ انسانی نيز ابعاد مشیصی از جمله آیندهسازی ،تا آوری و انعطافپذیری
داشته که آموزش و توسعه کارکنان مدارس ،بتهمنظتور فهتم ،مشتارکت و کاربستت ایتن
حوزه مطالعاتی توصيه میشود.



یکی از موانع جدی حاکم بر تمامی تحوالت مدیریت و راهبتری و حتتی اقتدامات منتابع
انسانی مدارس ،ساختار متمرکز و ريرقابلانعطاف متدارس استت کته متانعی جتدی بترای
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رهبری تحولآفرین ،خودتوسعهای کارکنان و تابکی سترمایۀ انستانی قلمتداد متیشتود؛
ازاینرو ساختار حاکم بر نظام آموزشی ،خود مستئلهای بتزرگ و در تقابتل بتا متغيرهتای
تأثيرگذاری است که باید مورد مداقه قرار گيرد.


تعالی نتوع بشتر ،در گترو یتک قل مترو گفتگتویی ستالم و ستازنده استت کته از کلمتات
تیصصی و عبارات بهدقت ساختهشده ،تشکيل شده باشد و رویکردی را معرفی کنتد کته
اساساخ با نوع انسان بهعنوان یک پدیده سازگاری و مطابقتت داشتته باشتد کته ایتن قلمترو
گفتگویی و رویکرد مسل را خودتوسعهای دانسته و پيشنهاد مینمایيم.
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و خودمدیریتی) ،تهران :انتشارات اميد.
ابيلی ،خدایار؛ مزاری ،ابراهيم و زمانی ،مهسا ( ،)1390برنامهریزی توسعه فردی (راهنمای عمل خودتوسعهای

کارکنان و مدیران) ،تهران :ابجد.
ادیبیفرد ،شادی و وظيفهدوست ،حسين ( ،)1319رابطه استتراتوی تابکی ،ستازمان ابتک و نيتروی کتار
ابک در اور انس بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران ،نظام س مت1(0 ،و.09-66 :)0
اسماعيلی ،مهدی؛ ربيعه ،مسعود و حيدری ،علی( ،)1390شناسایی و اولویتبندی عوامتل متؤثر بتر تابکی
منابع انسانی در صنعت خودرو ایران ،چشمانداز مدیریت دولتی.90-117 :10 ،
آقامحمدی ،داود ( ،)1319عوامل مؤثر بر ابکسازی سازمانهای نظتامی کشتور بتا نگترش بته تهدیتدات
آینده ،فصلنامۀ مطالعات دفاعی-استراتژیک.44 :11 ،
آقامحمتتدی ،داود و شتتهرآئينی ،سيداستتماعيل ( ،)1394شناستتایی و ارزیتتابی اهتتم عوامتتل و شتتاخوهتتای
ابکسازی نيروی انسانی یگانهای عمده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبيتاء(ص) آجتا متناست

بتا

تهدید ناهمطراز ،مطالعات دفاعی استراتژیک.70-91 :61 ،
امين ،فرشته و مير ،فاطمه ( ،)1390بررسی تأثيرات متغيرهتای جمعيتتشتناختی بتر تابکی نيتروی انستانی،
فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع).033-000:)0(1 ،
پورکریمی ،جواد؛ مزاری ،ابراهيم و خباره ،کبری ( ،)1390نقش یادگيری خودراهبر بر سرمایههای انستانی
سازمانهای دولتی(مورد :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتمتاعی) ،پژوهشهای مدیریت اجرایی:)10(1 ،
.06-63
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پورکریمی ،جواد؛ مزاری ،ابراهيم؛ خباره ،کبری و فرزانه ،سمانه ( ،)1390رابطه صفات برتر خودتوستعهای،
دانش و اطالعات بنيادی مدیران و عملکرد آنان (مطالعه موردی :مدیران مدارس شتهر ری) ،فصنلنامۀ

علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.63-16 :)1(7 ،
تاجی ،زهرا و بردبار ،رالمرضا ( ،)1394بررسی رابطه رهبریتحولآفرین و

تابکی منتابع انستانی ،فصنلنامۀ

پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع).103-177 :)0(7 ،
ضيایی ،محمدصادق؛ حسنقلیپور ،طهمورث؛ عباسپور ،عباس و یاراحمدزهی ،محمدحسين ( ،)1391تبيين
مدل توسعه قابليتهای فردی سرمایۀ انسانی بتا هتدف ابتکستازی بنگتاههتای کو تک و متوست ،
پژوهشهای مدیریت عمومی.07-44 :)10(0 ،
عباس پور ،عباس؛ ميرکمالی ،سيدمحمد؛ حسام اميری ،روزبه و مرادی ،کيوان ( ،)1393تبيين نقتش تابکی
سرمایۀ انسانی در توسعه

ابکی استراتویک (مورد مطالعه بانک انصار) ،فصلنامۀ توسعه مدیریت پنولی

و بانکی.1-04 :)4(0 ،
مزاری ،ابراهيم ( ،)1390بررسی رابطه خودتوسعه ای مدیران و عملکرد آنان و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت

مدیران مدارس شهر ری در سال تحصیلی  ،19-12پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ روانشناستی و
علوم تربيتی ،دانشگاه تهران.
مزاری ،ابراهيم ( ،)1393تبيتين اندیشته ستازمان خودتوستعه گتر؛ بتا تأکيتد بتر منتابع انستانی خودتوستعهگتر
(خودتوسعهگران) ،اولین سمگوزیوم بینالمللی علوم مدیریت ،ایران ،تهران.
مزاری ،ابراهيم و زمانی ،مهسا ( .)1390تأثيرپذیری سترمایۀ انستانی از ستازوکارهای روانشتناختی-رفتتاری
خودتوسعهای :خودنظمدهی ،خودمدیریتی ،خودرهبری و خودراهبری یادگيری ،فصلنامۀ پژوهشهای

کاربردی روانشناختی.39-04 :)3(7 ،
مزاری ،ابراهيم؛ فت تبار فيروزجتایی ،کتاظم؛ قنبرنيتا ،مهتدی و بتادهبتان ،ستودابه ( ،)1394نقتش یتادگيری
خودراهبر بر سرمایههای انسانی مراکز آموزش عالی (مورد :دانشگاه تهران) ،ننوآوریهنای مندیریت

آموزشی.09-70 :)0(15 ،
مزاری ،ابراهيم و مزاری ،مرضيه ( ،)1393ارائه مدل جامع خودتوسعهای مدیران و رهبران در ستازمانهتا (بتا
تأکيد بر عوامل فردی ،گروهی و سازمانی) ،اولین سمگوزیوم بینالمللی علوم مدیریت ،ایران ،تهران.
مزاری ،ابراهيم؛ خباره ،کبری و بادهبان ،سودابه ( ،)1394تحليل شکاف وضعيت خودتوسعهای منابع انستانی
مراکز آموزش عالی (مورد :دانشگاه تهران) ،دومین همایش بنینالمللنی مندیریت و فرهننگ توسنعه،
ایران ،بوشهر.
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نقش واسطهای خودتوسعهای در رابطۀ رهبری تحولآفرین و چابکی سرمایۀ انسانی

 دانشتکده، رستالۀ دکتتری، رهبری تحولآفنرین در سنازمانهنای اداری اینران،)1310(  علیرضا،مورلی
.مدیریت دانشگاه عالمه طباطبائی
. انتشارات یسطرون: تهران، رهبری و مدیریت آموزشی،)1310(  سيدمحمد،ميرکمالی
 نقش واسطهای سرمایههتای،)1394( یونس، ابراهيم و روميانی، کبری؛ مزاری، سيدمحمد؛ خباره،ميرکمالی
 فصنلنامۀ پنژوهشهنای رهبنری و،ابکی ستازمانی متدارس

 در رابطه خودرهبری کارکنان و،انسانی
.00-13 :)4(1 ،مدیریت آموزشی

 تبيين نقش خودرهبری،)1390(  ایراندخت، کبری و صدیقی، ابراهيم؛ خباره، سيدمحمد؛ مزاری،ميرکمالی
 فصنلنامۀ علمنی پژوهشنی،) دانشگاه تهتران:بر سرمایههای انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی (مورد

. در نوبت اپ،مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
 بررستتی رابطتته ویوگتتیهتتای شیصتتيتی و،)1316(  سيداحستتان، مستتعود و اميرحستتينی،نادریتتان جهرمتتی
.150-114 :)4(10 ، فصلنامۀ المگیک،جمعيتشناختی مدیران ورزشی با مهارتهای شغلی آنان
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