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Abstract: The aim of this study was to design a model for better development

of human resources considering self-determination and educational needs of
students. In the present applied-survey study, the statistical population of the
study consisted of all university students and the National Research Institute of
National Defense and Strategic Research in 2009 that 300 samples were
selected by available sampling method; and self-determination needs
questionnaires, Gary and the Questionnaire of Factors Facilitating and
Preventing Human Resource Management were distuributed. The results of
factor analysis showed that human resource management factors constituted
the attitude to development ratio, feeling of superiority, loyalty of human
resources, developmental leadership, supervision and follow-up, policy, human
resources culture, human resource justice and human resources. There was also
a positive relationship between psychological empowerment and human
resource management facilitators. Therefore, based on the present research’
findings, it is completely clear that paying attention to cultural, political,
personality and educational factors, which must be considered, were identified
important and necessary for the promotion and development of human
resource management.
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کار آمدن مدیر جدیاد ،منساو شادن کااا یاا یادمات،

مقدمه
امروزه صاحبنظران ،سرمایههای انساانی را باه عناوان

جرتگیریهااای راهبااردی جدیااد باارای درک توسااعه

اصلیترین ،حیاتیتارین وآرماانیتارین منباا اساتراتژی

سرمایههای انسانی ،ضاروری اسات ،در ابتادا تزییار درک

سازمانها به حساب میآورند .در واقا سرمایههای انساانی

شود و سپس ضرورت تزییر برنامهریزی شده ،روشن گردد.

سازمان است کاه بریای آن را باه

از سوی دیگار ،موضاو هنگاامی پیچیادهتر میشاود کاه

عظیمترین سرمایه ی

مثابه روح و قلب سازمان تشبیه کردهاند و به عنوان عاما

مالحظه میکنیم که یود انساانها نیاز باه علات تناو و

اصلی موفقیت سازمان در نظرگرفته اند .در اقتصاد دانش-

تکثری که دارند برای ارتبای و تعام ساازنده باا یکادیگر

محور ،نقش کارگران دانشوری کاه از مزاز یاود اسات اده

باید تزییراتی را در رفتار ،گ تاار ،عملکارد و حتای بیانش

میکنند بیشتر از کارگرانی است که کارهای فیزیکی انجام

یود بدهند تا بتوانند با یکادیگر همزیساتی مساالمتآمیز

میدهند .سازمانها برای موفقیات دردنیاای کناونی بایاد

داشته باشند و در رفا نیازهای یکدیگر به هم کم

کنند.

بدانند که چه چیزی باید بدانند .دانستن و نحوه یاادگیری

بنااابراین ،سااازمانهایی موفااق یواهنااد بااود کااه بتواننااد

هم برای موفقیت فردی و هم برای موفقیات سارمایههاای

درصااحنه رقاباات در براباار تزییراتاای کااه بهساارعت ر

ضرورت اجتنااب ناپاریر شاده اسات .هرگوناه

میدهند ،واکنش مناسبی از یود نشان دهند .باهبیاندیگر

یادگیری و دانستن باه انساان مرباوی مایشاود و از ایان

اگر قرار است سازمان ادامه حیاات دهاد و بخواهاد بقاای

روست که اماروزه انساان اصالیتارین سارمایه و برتارین

یود را تضمین کند ،باید در برابر تزییراتی کاه در محای

دارایی سازمان محساوب مایشاود .پدیاده فارار مززهاا و

ر میدهد از یود واکنش شایستهای نشان دهاد کوطان-

مراجرت نخبگان در کشورهای مبادأ و تاالش کشاورهای

یواه و ظروریان نادعلی .)1394

مقصد برای شکار مززها این مسئله را کاامالً آشاکار مای-

در سازمانهای توانمند ،سایتار سرمایههای انسانی طوری

سازد.

طراحیشده است که دانشجویان میتوانند بارای نیا باه

یکی از ویژگیهای اساسای جراانی کاه ماا در آن زنادگی

نتایج موردنظر و آنچه انجام آن ازم است ،کاار کنناد ،ناه

میکنیم ،تزییر است .در دنیایی که زندگی مایکنیم بایاد

اینکه صرفا ادای تکلیف کنند و در ازای آن پاداش دریافت

برای ح ظ بقا و رشد یود یا با تزییارات ،یاود را ساازگار

نمایناد .در دهاههای اییاار ،تزییار سااایتار سارمایههااای

کنیم ،یا برای تزییر دادن شارای بهنحویکاه پاساخگوی

انسانی ،از سایتار هرمی که مبتنی بر کنترل شدید اسات،

نیازهایمان باشد ،آمادگی حاصا نمااییم .در ایان راساتا،

به سایتار دایرهای کشابکهای) آغازشاده اسات کاه در آن

انسان در طول حیات یود دائم درصادد تعاما ساازنده و

درگیری ذهنی ،عاط ی و یودگردانی دانشجویان ،فراوان و

م ید با دنیای متزیار پیراماون یاود باوده اساتککاملی و

کنترل نیاز حاداق اسات .بالنچاارد و همکااران ک)1999

همکاران  .)1392تزییر بدین معناست که وضعیت جدیاد

دومین کلید توانمندسازی را ایجاد یاودگردانی در قلمارو

عوام با وضعیت سابق آنها فرق کند ،توسعه سرمایههای

جدید یا سایتار سرمایههای انسانی میدانند .باا پیشارفت

میکند تا تزییر را از ایان دیادگاه

فرایند توانمندسازی ،حیطه و محدوده سایتارها گساترش

که تزییر نوعی فرصت اسات ،مادنظر قارار دهناد و آن را

مییابااد تااا افااراد بتواننااد بااه ایتیااار و مساائولیتپریری

تحقق بخشند .بیشترین عوام مسبب تزییار در یاار از

بیشتری دست یابند کمحمدزاده  .)1391سازمانهاا بارای

سازمان قرار دارناد ،عاواملی نظیار رقباا ،تکنولاوییهاای

بقای یود دست به تزییر میزنند و نظریهپردازان ساازمان

جدید ،مشتریان و غیره باهطورکلی جامعاه .گااهی اوقاات

برای توصیف و تبیین آنها نیاز به الگوهای پویاا یواهناد

عوام تزییر از درون سازمان نشأت میگیرناد مانناد روی

داشت .زمانی که محی مطمائن باشاد ،ساازمانها کمتار

انسانی ی

انسانی به رهبران کم
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چراردولی و یوسف وند

ارگانی  ،انعطافپریر و پویاا هساتند .تحات ایان شارای

روی دانشجویان کاهش مییابد ،نیروهای بازدارنده افزایش

الگوهای ایستا کافی هستند .اما الگوهاای ایساتا یاا علات

و درنتیجه قدرت تولید دوباره کاهش مییابد .بناابراین در

تزییر را بیان نمیکنند و یا فق تزییر را در قالب مقایساه

این حالت مدیر موفق ،اما غیر اثربخش است .در مقاب اگر

بااین دو حالاات ایسااتا ،ماادنظر قاارار میدهنااد .بنااابراین

مدیریت تصامیم بگیارد کاه از طریاق تضاعیف نیروهاای

بااهموازات ساارعت در تزییاارات و افاازایش عاادم اطمینااان

بازدارنده ،تولید را افزایش دهد ،کمثالً آموزش دانشاجویان

محیطی ،الگوهای ایستا کافی نیستند و به چیزی بایش از

و یااا حاا مسااائ انگیزشاای آنااان) اگرچااه ممکاان در

آنها نیاز است .پژوهشهای نماادین ت سایری در تئاوری

کوتاهمدت تولید و بازدهی کااهش یاباد ،اماا در بلندمادت

سازمان بر الگوهاای پویاا اساتوارند و ساازمان را باهعنوان

میتواند تولید و بازدهی را افزایش دهد .بنابراین مدیر ،هم

فرایندی پویا و در حال تزییار در نظار میگیرناد .باهطور

موفق و هم اثربخش است کمحمادزاده  -2 .)1391الگاوی

مشابه پستمدرنیستها با مطرح کاردن نظریاه «پارهپااره

سه سطحی تزییر :کنتر و همکاران ک ،)1992برای بررسای

شدن» و نظریه «آشوب» ،چشماندازهای ثباات را باه ن اا

پدیده تزییر در سازمان ،نوعی روایت بزرگ ارائه میدهناد

پارادوکس ثبات/تزییر در سازمانها رد میکنند .هدف این

که نظریههای رواب سازمان و محای  ،ساایتار اجتمااعی

مقاله بررسی تزییر سرمایههاای انساانی و الگوهاای آن از

سازمان و قادرت و سیاسات در ساازمان را بااهم ترکیاب

دیدگاههای مدرنیست ،نمادین ت سیری و پستمدرنیسات

میکنااد .باار اساااس ایاان الگااو ،سااازمان مجموعااهای از

است کهرسای و بالنچاارد  .)1390دیادگاه مادرن تزییار

فعالیتهاست و زماانی کاه ایان فعالیتهاا تزییار کنناد،

سرمایههای انسانی :تئوریهای مدرنیستی سازمان ،تزییار

سازمان نیز تزییر میکند .الگوی سه ساطحی ،مادیریت را

فرایند طرحریزیشده در نظر میگیرند که

در سااطوح تحلیاا محیطاای ،ساارمایه هااای انسااانی و

گاروه

شخصیتی ،موردبررسی قرار میدهاد :در ساط محیطای،

دارای حااق فرمااانروایی) ،تزییاار در سااازمان را بهگونااهای

نیروهای کالن تکاملی برای مدیریت مطرح میشوند .ایان

حسابشده ،ایجاد میکند -1 .الگوی مکعب یخای تزییار:

نیروهااا از طریااق روابا جدیااد سااازمان و محاای شااک

لوینک ،)19۵0نوعی تئوری تزییر اجتماعی تدوین کرد که

میگیرند .یعنای بار اسااس تئاوری بومشناسای جمعیات

بر اساس آن نرادهای اجتماعی ،محملی متوازن از نیروهاا

سرمایههای انسانی ،مدیریت در جمعیتهای سارمایههاای

کنیروهای سوقدهنده و نیروهای بازدارنده) در نظر گرفتاه

انسانی که برای سرمایههای کمیاب باهم رقابات میکنناد،

میشوند .بر اساس نظر وی ،تعادل هنگامی برقرار است که

رواب جدید سازمان و محی را شک میدهد و سازمانها

مجمو نیروهای سوقدهنده مساوی با مجماو نیروهاای

برای کاهش وابستگی یود به محی کنظریه وابساتگی باه

بازدارنده باشد.

منبا) و بقا در محی کاص بقای اصل داروین) ،در رشاته

باار اساااس الگااوی کاارت لااوین ،تزییاار ،مسااتلزم فعالیاات

فعالیتهای یود ،تزییرات اساسی ایجاد میکنند .در سط

جداگانه ،شام یرو از انجماد ،حرکات و انجمااد مجادد

تحلی سرمایههای انسانی ،نیروهاای یارد تکااملی بارای

اساات .وضااعیت تعااادل را میتااوان بااا تضااعیف نیروهااای

تزییر مطرح میشوند .این نیروها از طریق تزییر در چریه

بازدارنده یا با تشادید نیروهاای ساوقدهنده یاا هار دو،

حیات سازمان و بهتبا آن تزییار در فنّااوری ،اساتراتژی و

تزییر داد .اگر مدیریت سازمان از طریق افازایش نیروهاای

اهداف سرمایه های انسانی ظااهر میشاوند کاه درنرایات

سوقدهنده ،تولیاد و باازدهی را افازایش دهاد ،کمثا باا

سایتار سرمایههای انسانی را تزییار میدهناد .در ساط

اعمال فشار مداوم روی دانشجویان) در کوتاهمادت موفاق

تحلی شخصیتی ،نیروهاای سیاسای بارای تزییار مطارح

میشود .اما هنگامیکه مدیر کار را تارک میکناد و فشاار

میشوند .در ایان ساط ساازمان باهعنوان ناوعی میادان

را بهصورت ی
در آنی

عام تزییر کمعمواً ی

شاخ

یاا یا
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کارزار دیده میشاود کاه ذین عاان متعادد ،فعالیتهاای

 .)1390گالیاردی بر اساس الگوی یود سه نو مدیریت را

سرمایههای انسانی را حاول مناافا شخصای یاود ،تزییار

مطرح میکند -1 :مدیریت ظااهری :در ایان ناو تزییار،

میدهند .بر اساس الگوی سه سطحی مدیریت ،هرکدام از

راهبردهای ثانویه بهگونهای تزییر میکنند کاه باا راهبارد

نیروهای کالن تکاملی ،نیروهای یارد تکااملی و نیروهاای

اصاالی و پیشفرضهااای بنیااادین سااازگارند .بنااابراین

سیاسی تزییر ،شک های مختل ی درون ساازمان باه یاود

راهبردهای ثانویاه جدیاد ،ریشاه در راهبردهاای اصالی و

میگیرند .در سط محیطای ،تزییار در روابا ساازمان و

پیشفرضهای بنیادین قبلی دارند و تزییر فق در ساط
کمصنوعات بشار سااز) ،روی میدهاد-2 .

محی  ،بهصورت هویتسرمایه های انساانی جدیاد ظااهر

ظاهری فرهن

میشود .کمثال رواب باعرضاه کننادگان جدیاد یاا تولیاد

مدیریت انقالبی :در مدیریت انقالبی ،نوعی راهبرد ناسازگار

محصوات جدید) در سط سرمایههای انساانی ،تزییار در

با ارزشهاا و پیشفرضهاای قبلای ،بار ساازمان تحمیا

چریااه حیااات سااازمان بهصااورت تزییاار در شاایوههای

میشااود کااه معمااواً از طریااق ورود افااراد یااارجی روی

هماهنگی ظااهر میشاود و در ساط تحلیا شخصایتی

قبلی از بین میرود و

میدهد .در مدیریت انقالبی ،فرهن

جدیدی جایگزین آن میشود -3 .تدریجی گرایی

تزییر در ائتالف حاکم ،بهصورت تزییر در الگوهای کنترلی

فرهن

ظاهر میشود کسانگه  .)1390دیادگاه نماادین-ت سایری

فرهنگی :در این ماورد ،ناوعی راهبارد کاه بار ارزشهاای

ماادیریت ساارمایه هااای انسااانی :پژوهشااگران مدرنیساات

جدیااد تأکیااد میکنااد و الزاماااً ناسااازگار بااا ارزشهااا و

ساارمایههااای انسااانی را بااهعنوان

پیشفرضهای قبلی نیست ،فرهن سرمایه های انسانی را

تثبیتکننده نیروهاا در درون ساازمان تصاور و از م راوم

میشکافد و ارزشها و پیشفرضهای جدیادی را در کناار

بهعنوان عام مقاومت در برابر تزییر یاد میکنند.

ارزشهااا و پیشفرضهااای قبلاای ایجاااد میکنااد کساانگه

سااازمان ،فرهناا
فرهن

در عوض حامیان دیدگاه نمادین -ت سیری ،فرهن

را باه

.)1390

طریقی پویاتر مدنظر قرار میدهند و تزییار سارمایه هاای

الگوی پویاییهای فرهنگی :الگاوی پویاییهاای فرهنگای،

بررسی میکنند .نظریهپردازان

باه

انسانی را از دیدگاه فرهن

مانند الگوی گالیاردی بر اساس نظریه شاین  -فرهن

نمادین-ت سیری برای تبیین چگونگی تزییر فرهن هاای

عنوان پیشفرضها ،ارزشهاا و مصانوعات  -سایتهشاده

سرمایههای انسانی ،الگوهای نظری چندی ارائه کردهاند:

است .اما این الگوی باهجای تمرکاز روی ایان عناصار ،بار

الگوی مدیریت گالیاردی :گالیاردیک )19۸۶الگوی یود را

پویاییهااا و فرایناادهای پیونددهنااده ایاان عناصاار تمرکااز

سرمایههای انسانی ادگار شاین بنا

را باه عناوان

بر اساس تئوری فرهن

نراده است .وی در الگوی یود ،فرهن

میکند .الگوی پویاییهای فرهنگی ،فرهنا

و راهبرد را از هام

فرایندی کاه از طریاق آن مصانوعات و نمادهاا در بساتر

مجموعاهای

ارزشهااا و پیشفرضهااای ساارمایه هااای انسااانی یلااق

از پیشفرضهای بنیادین ،ارزشها ،هنجارهاای ایالقای و

میشوند ،تبیاین میکناد .نیماه بااای الگاو پویاییهاای

مصنوعات بشر ساز است .ساازمانها راهبردهاای اصالی را

فرهنگی را فرایندهای جلوه گری و هستی بخشی ،توصیف

برای ح ظ هویات سارمایههاای انساانی کپیشفرضهاا و

میکند .در حالی نیماه پاایین الگاو ،آنچاه را کاه بعاد از

ارزشهای فرهنگی) باه کاار میبرناد .راهبردهاای اصالی،

تبدی شدن مصنوعات به بخشی از مجموعه سارمایههاای

دامنهای از راهبردهای ثانویه را شاام میشاوند کاه ایان

نمادین ساازمان ر میدهاد ،توصایف میکناد .احتماال

راهبردهااا میتواننااد عملیاااتی کابزارهااای عملیاااتی باارای

تزییر فرهنگی زمانی روی میدهد که پیشفرضها باهطور

و عینای) یاا نماادین کنشاان

نمادین درون فرایند ت سیر مورد چاالش قارار گیرناد .بار

مجزا میکند .بر اساس نظر گالیاردی ،فرهن

دستیابی به اهداف مشاخ

دادن معنا و هویت مشاترک) باشاند کهرسای و بالنچاارد

اساس الگوی پویاییهای فرهنگی ،مدیران به عنوان حاما
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نمادها فق زماانی در فراینادهای فرهنگای تزییار ایجااد

میشکنند و فرض میکنناد کاه عادم اطمیناان محیطای

میکننااد کااه ت ساایر دیگااران از آنهااا موجااب تزییاار در

بهجای اینکه نامطلوب و نایوشایند باشد ،پدیدهای جاراب

پیشفرضهااا ،ارزشهااا و یااا مصاانوعات شااود کهرساای و

و یوشایند است .در نتیجه این شاالوده شاکنی ،مرزهاای

بالنچارد .)1390

بین سازمان و محی زیر سثال میرود و باه دنباال آن در

دیدگاه پستمدرن مادیریت سارمایه هاای انساانی :بارای

سایتار سرمایههای انسانی تزییرات اساسی ایجااد شاده و

بررسی دیدگاه پستمدرن در مورد پدیده تزییار ،بحار را

این سایتار به شک جدیدی شام

سازمانهای شبکهای،

بایااد بااا محااور انتقاااد پستمدرنیسااتها یعناای دیاادگاه

مجازی ،بدون مرز تزییر میکناد .شایوه پستمدرنیسام،

مدرنیستی تزییر آغاز کرد .در دیدگاه مدرنیستها ،تزییار

ابزاری برای غلبه بر تحکم ی

نگاه یا ایده است و از دانش

از محی آغاز میشود .محی از طریق تزییر شارای بقاا،

بااارای رهاااایی باااهجای کنتااارل اسااات اده میکناااد.

قدرت بیش از حدی بر سازمان اعمال میکناد .بار اسااس

پستمدرنیستها بر گ تمان عمومی ،به عنوان روشی برای

یکای از نظریاههای مدرنیسااتم در ماورد رابطاه محاای و

مطرحشاادن پیشفرضهااای جدیااد ،تأکیااد میکننااد .در

سازمان یعنی تئوری بومشناسای جمعیات سارمایه هاای

گ تمان ،ی

گروه موضاوعات بحارانگیز پیچیادهای را از

انسانی ،در میان بومها یا جمعیتهای سرمایه های انسانی

منظرهااای گوناااگون میشااکافد .افااراد نساابت بااه پاایش

که به سرمایه هاای محیطای مشخصای وابساته هساتند،

فرضهای یود مردد میشوند ،اما پیشفرضهاای یاود را

سازمانهایی بقا مییابناد کاه باهطور ماثثری یاود را باا

آزادانااه ابااال میکننااد .در گ تمااان ،افااراد مشاااهدهگران

محاای انطباااق دهنااد و تزییاارات محیطاای را بااه درون

اندیشه یود میشوند .بنابراین ی

ایده برای یلق نوآوری

سایتارهای یود منعکس کنند .پسات مدرنیساتها ایان

و ایجاد تزییر و توسعه ،است اده از گ تمان است .گ تماان

دیدگاه را ماورد انتقااد قارار میدهناد و کاانون و منشاان

فرصااتهای بیشااتری را باارای سااازماندهی و درنتیجااه

تزییاار را در درون یااود سااازمان جسااتجو میکننااد.

سااازماندهی مجاادد کتزییاار) فااراهم ماایآورد-2 .

پستمدرنیسم نگاهی بنیاادی اسات کاه دارای برناماهای

نظریاااهپردازی یودانعکاسااای :در نظریاااهپردازی یاااود

برای آغاز تزییر انقالبای در ساط شخصایتی و از طریاق

انعکاسی ،افراد ،باورهاا و اندیشاههای یاود کپارادایمهاای

تزییر کاما پیشفرضهاای مسالم فارد در ماورد یاود،

ذهنی) را موردانتقاد و ارزیابی قارار میدهناد .ایان هماان

دیگران و سازمان اجتماعی است .پستمدرنیستها دو نو

یادگیری دو حلقهای اسات کاه ایجااب میکناد سیساتم،

ابزار اساسی را برای بررسی پدیده مادیریت سارمایه هاای

پیشفرضها و ارزشهای زیر بنایی یود را زیر سثال ببرد.

انسانی ،به کار میبرند -1 :شالوده شکنی :بار اسااس نظار

بنااابراین سیساااتم ،شااایوه آمااویتن را یااااد میگیااارد

پستمدرنیسم ،از طریق شالوده شکنی برهاان و معکاوس

کسنگه .)1390در این راستا شنایت عواملی که در درون-

کردن پیشفرضهای بنیاادین آن ،میتاوان فضاا را بارای

سازمان یا از بیرون سازمان ،موجب ایجاد تزییر در سازمان

پیشفرضهایی که قبالً موردتوجه قرار نگرفتهاند ،باز کرد.

میشوند حائز اهمیت است .چراکه با شنایت این عوام و

بهعنوانمثال نظریههای مدرنیسم سازمان فارض میکنناد

همچنین پی بردن به میزان تاأثیری کاه ایان عواما بار

که عدم اطمینان محیطای ناامطلوب و نایوشاایند اسات،

سازمان میگرارند میتوان تزییرات را مادیریت کارد و در

بنااابراین تصاامیمگیرندگان سااازمان باارای کاااهش عاادم

برابر اموا یروشان دریای تزییرات ،کشتی ساازمان را باه

اطمینان محیطی سعی میکنند که در ساایتارهای یاود

سرمنزل مقصود رساند و از غرق شدن در دریای تزییارات

تزییراتی ایجاد کنند و یود را با محی وفق دهند تاا بقاا

پیشگیری کرد .حال این سثال مطرح میشود کاه چگوناه

یابنااد .پستمدرنیسااتها شااالودههای ایاان پیشفاارض را

سااازمان میتوانااد ،تزییاارات را ماادیریت کنااد آیااا

یا
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معنیدار بودن شز یعنی فرد احساس میکند که اهاداف

در نظر گرفتن توانمندی افارادی کاه در کشاتی ساازمان

شزلی مرم و با ارزشی را دنبال میکناد و باین نقشهاای

مشزول فعالیت هستند  -ساالم و باا کمتارین یساارت و

شزلی و باورها ،نیازهاا و رفتارهاای فارد ناوعی ساازگاری

تل ات به مقصد رساند پاسخ باه ایان ساثاات ،بهوضاوح،

وجود دارد .افراد برای مقصود با اهداف فعالیتی کاه باه آن

موضو نیروی انسانی و توانمندی آنها را مطرح میساازد

اشتزال دارند ،ارزش قائلند .همچناین ،احسااس میکنناد

کافجه و رضایی ابیانه  .)1392درواقا ،اینجاست کاه نقاش

وقت و نیروی آناان باا ارزش اسات .باهبیاندیگر ،بااارزش

نیروی انساانی و توانمنادی آنهاا ،در مادیریت تزییار در

بودن اهداف شازلی و عالقاه درونای شاخ

باه شاز را

سرمایه های انساانی ر مینمایاد .اگار مادیران ساازمان

میتوان معنیدار بودن تعریف کرد کگریسلی و همکااران

مییواهند که سازمانشان در برابر تزییرات ،سر یم نکناد

 .)200۵احساااس یودمختاااری ،داشااتن حااق انتخاااب،

بایااد یااود بااه اسااتقبال تزییاار برونااد و ازمااه ایاان اماار،

احساس داشتن آزادی در انتخاب شیوه انجام فعالیتها بار

توانمندی و توانمندسازی افراد سرمایههای انساانی اسات.

پایه قضاوت و درک و تصمیم یود کارمندان است .داشتن

چطور میتوان انتظار داشت کاه مادیری در برابار تزییار،

حق انتخاب فعالیتی را شام میشود که بااحسااس آزادی

واکنش مناسبی نشان دهد یا تزییار برنامهریزیشادهای را

عم و حق انتخاب همراه است و ی

احساس نیاز روانای

جرت بربود امور در سازمان ایجاد کند بدون آنکه نیاروی

محسوب میشود کبایلد  .)200۶حس داشتن حق انتخااب

انسانی سازمانش ،واجد توانمندی باشند .بناابراین مادیران

به همراه حق ک ایت از ملزومات انگیزش درونی باه شامار

باید این موضو را جدی بگیرند و همواره تالش یود را در

میآیاد .احساااس حااق انتخااب بااه معناای آزادی عما و

جرت توانمندسازی نیروی انسانی افزون کنناد .اگار افاراد

استقالل فرد در تعیین فعالیتهای ازم بارای انجاام دادن

سرمایه های انسانی ،توانمند باشند ،مسئولیت بپریرند و از

وظایف شزلی و دارای بعادهای ت اوی

ایتیاار ،اعتمااد،

عرااده وظااایف یااود بااهیوبی برآینااد ،نااهتنرا از تزییاار

امنیت ،هدف روشن و اطالعاات اسات .احسااس یودکاار

نمیهراسند و سازمان را در برابر تزییر ،تنرا رها نمیکنند

آمدی کک ایت) در ادبیات روانشناسی توس بنادورا تحات

بلکه از آن استقبال نیاز میکنناد کبنسابردی و معینفارد

عنوان یودکارآمدی و تسل شخصی بیانشده اسات ،اماا

 .)1392با توجه به مطالب مطرحشده در این پاژوهش باه

توماااس و ولترااوس ک )1990از اصااطالح ساااده ک ایاات

دنبال طراحی الگوی نوینی از عوام یودتعیین گری مثثر

است اده کردند .این حس به باور فرد در مورد تواناییهایش

در تزییاار ساارمایههااای انسااانی شاادیم ،از همااین رو از

برمیگردد .یودکارآمدی ی

باور شخصی اسات کاه فارد

ویژگیهای انگیزشی درونی دانشجویان را به عنوان عواما

احساس میکند وظایف محول شده را بهطور موفقیتآمیز

مثثر موردبررسی قرار دادیم ،نیازهای یود تعیینگاری باه

انجام میدهد ککشااورز و ساریوش  .)1392وقتای افاراد

معناای آزاد کااردن نیروهااای دروناای افااراد باارای کسااب

توانمند میشوند ،احساس یودکارآمدی میکنند ،یا حس

دستاوردهای شگرف و همچنین فراهم کاردن بساتر و باه

میکنند قابلیت و تبحر ازم را بارای انجاام موفقیاتآمیز

وجود آوردن فرصتها برای شکوفایی استعدادها ،تواناییها

ی

و همکاران  ،)201۸افراد توانمند نه

و ک ایت افراد میباشد کاه بارای آن چراار بعاد احسااس

تنرا احساس ک ایت ،بلکه احساس اطمینان میکنناد کاه

معنیدار باودن ،احسااس ک ایات ،احسااس داشاتن حاق

میتوانند کار را به یوبی انجام دهند کپجی

و همکااران،

انتخاااب و احساااس مااثثر بااودن را ذکاار نمودهانااد کام و

 .)201۸احساس تأثیرگراری یعنی فارد احسااس میکناد

جوردون.)2010

میتواند بر نتایج و پیامادهای راهباردی ،اداری و عملیاات

کار دارند کجیان

شزلی اثرگارار باشاد .افاراد توانمناد بار ایان باورناد کاه
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میتوانند با تحت تأثیر قرار دادن محیطای کاه در آن کاار

شمار میرود که در این میان اقدام دانشگاههاای همچاون

میکنند ،تزییر ایجاد کنند .افرادی که بعد ماثثر باودن در

دانشگاه عالی دفا ملی ،دانشگاه امام حسینک ) ،دانشاگاه

آنها قوی است به محدود شدن تواناییهای یاود توسا

امام علیک ) ازم وضروری محساوب مایگاردد ،چارا کاه

موانا بیرونی اعتقاد ندارند ،بلکه بر این باورند که آن موانا

تقاضای رو به افزایش بارای آماوزش عاالی و باه تباا آن

را میتوان کنترل کرد ،آنها احساس کنتارل فعاال دارناد

افزایش ت اوت در کیی یت رفتاری دانشجویان ایجاب می-

که به آنها اجازه میدهد تا محی را با یواستههای یاود

کند که ذین عان ،یواهان اطالعاات کاافی جرات افازایش

همسو کنند کساسیادک  .)200۶درمجمو میتوان گ ات

سط کمّی و کی ای کنتارل رفتااری دانشاجویان باشاند.

تمام افراد و سازمانها در گرر زمان ،نیاز باه تزییار پیادا

بنابراین ازم است برای به روز بودن نحوه کنترل کی یات

میکنند و دوام و اداماه حیاات هار فارد و سارمایه هاای

رفتاری و براساس شای های ملی و بین المللای الگاویی

انسااانی مسااتلزم تزییاار اساات کباربااانچیکوواو همکاااران

در جرت کنترل ،مخات

 .)2014البتااه ایاان اماار بااه معنااای انتقاااات غیرمنطقاای

اهداف ،محتوا و نرایتاً نحاوه کنتارل ،اعتباریاابی و باومی-

مادیران باا تزییار در اماور جزئای و

سازی گردد تا در آینده به صورت کاربردی از آن اسات اده

دانشجویان ،تعاوی

دانشاگاههاای دایلای از لحاا

کماهمیت اداره سازمانها نیست .بلکه به معنای تزییراتای

گردد.

است که باید در سازمانها و افراد ایجااد شاود تاا بتوانناد

بنابراین اهمیت پژوهش حاضر از آنجا ناشای میشاود کاه

پاسااخگوی تزییاار و توسااعرات اجتماااعی ،اقتصااادی و

زمانی که بحر تزییر و توسعه سرمایه های انسانی مطارح

فرهنگی باشند .به بیااندیگر ،ساازمانهای اماروز ،جرات

میگردد ،بایستی نسبت به شنایت نیازهای یاود تعیاین

مقابله با عوام درونی و برونی که زندگی آنهاا را تردیاد

گااری دانشااجویان توجااه زیااادی مباارول داشاات و از

میکند ملزم به تزییرند .از طرفی ،با توجه باه تئوریهاای

روشهایی است اده نمود که همساو و ساازگار باا نیازهاای

شنایتهشده ،ساازمانهای اماروز باه جرتای کاه ترکیاب

یااودتعیینگااری دانشااجویان باشااد .بااا توجااه بااه مااوارد

جواما امروز و فردا را به وجاود میآورناد ،نیااز باه تزییار

موصوف ،لزوم طراحی الگوی تزییار سارمایههاای انساانی

دارند .هرچند که ت کر اقتضایی ،طراحای اصاول مادیریت

مناسب و منطبق با نیازهای یودتعیین گاری دانشاجویان

سازمانها را برحسب مقتضیاتی ،ناشی از متزیرهای بارون

که بتواند در جرات برباود عملکارد ساازمان گاام مرمای

و درونسرمایه های انسانی بیان میدارد ولی با این وصف،

بردارد ،بهشدت احساس میشود .بدین ترتیب با توجاه باه

تزییر ضرورتی برای هر سازمان باه شامار مایرود .بسایار

تجزیهوتحلی شرای موجود و آسیبشناسی بهعم آماده

مرم و ضاروری اسات کاه ماا نیاز در ایان بااره چاارهای

در سازمان موردمطالعه ،هدف از پژوهش حاضار ،طراحای

بیاندیشیم و آینادهنگاری داشاته باشایم .بناابراین درهار

الگااوی نااوین ساارمایه هااای انسااانی همسااو بااا نیازهااای

دانشگاه یا مرکز آموزش عاالی ،بایاد سااز و کااری جرات

یودتعیینگری دانشجویان میباشد.

شناسایی عوام مرم و تأثیرگرار بر کنترل کی یت رفتاری

مواد و روش ها

وجود داشته باشد ،که به واسطه شناسایی مزیتهای ایان

پااژوهش حاضاار از نظاار هاادف در زماار پژوهشهااای

عوام عالوه بر آنکه سبب ایجاد مدلی م رومی و کاربردی

کاربردی قرار میگیارد و از نظار طارح تحقیاق آینادهنگر

میگردناد ،امکاان دساتیابی باه اطالعاات درسات جرات

است .ازنظر روش تحقیاق ،اکتشاافی اسات .چاون هادف،

مدیریت کنترل کی یت رفتاری را فراهم میکنند .از ایان

طراحی و تدوین الگو بر اساس نظر صاحبنظران است و از

رو پایش عملکرد دانشاجویان دانشاگاه براسااس الگوهاا و

جنبة گردآوری دادههاا از ناو پیمایشای اسات و از نظار

مدلهای موجود ،یکی از مرمترین وظایف دانشاگاههاا باه

ماهیات میتاوان آن را از ناو همبساتگی بهحسااب آورد
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چون در تحقیاق ،روابا باین ابعااد و مثل اههای الگاوی

دارایی با توجه به شرای و

م رومی مطالعه میشاود .جامعاه آمااری پاژوهش حاضار

است اده شد .همچنین بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامهها

کلیه دانشجویان دانشگاه و پژوهشاگاه عاالی دفاا ملای و

از ضاااااریب آل ایکرونبا جرت تعیین پایایی پرسشنامه

تحقیقات راهبردی در سال  139۸به تعداد  490ن ر بودند

است اده شد که مقدار آل ای ک پرسشانامه برابار  0/۸۶و

که تعداد  300ن ر نمونه انتخاب شد.

دامنه مثل ههای آن از  0/۷۵تا  0/۸۸باود .ب -پرسشانامه

ابزارهای پژوهش :پس از مطالعه مبانی نظری و با توجه به

عواما تسااری کننده و بازدارنااده ماادیریت ساارمایههااای

اهداف پژوهش و کسب نظرات یبرگان و متخصصان ایان

انسانی :در سایت این پرسشنامه محقق سایته عاالوه بار

حااوزه ،از دو پرسشاانامه اساات اده شااد .الااف -پرسشاانامه

مبانی نظری ،از نظرات صاحبنظران کاز طریاق مصااحبه)

توانمندسااازی روانشاانایتی اسااپریتزر و میشاارا :ایاان

برره برده شد .بدینصورت که اساتیدی که در دانشاگاه در

پرسشاانامه دارای  1۵سااثال بااوده و هاادف آن ساانجش

رشته مادیریت دولتای مشازول تادریس بودناد از طریاق

توانمندسازی روانشنایتی دانشجویان در ساازمان و ابعااد

نمونهگیری در دسترس و همچناین باا توجاه باه ساوابق

آن کک ایت ،یودمختاری ،ارتبای معنادار ،معنیدار بودن و

انتخاب شده و با آنرا مصاحبه انجاام شاد .گویاههاای باه

اعتماد) است .طیف پاسخگویی آن از نو لیکرت بوده کاه

دست آماده از مصااحبههاا در قالاب یا

پرسشانامه 32

امتیاااز مربااوی بااه هاار گزینااه باادین شااک اساات =1

سثالی طراحی شد .روایی صوری ایان پرسشانامه باا نظار

کامالًموافقم = 2 ،موافقم =3 ،نظری نادارم = 4 ،مخاال م و

اساتید و آل ای کرونبا آن نیاز محاسابه شاد .همچناین

 = ۵کامالً مخال م .برای به دست آوردن امتیاز مرباوی باه

ضااریب بازآزمااایی ی ماهااه پرسشاانامه در  30ن اار از

هر بُعد ،مجمو امتیازات سثاات مربوی به آن بُعاد بااهم

آزمونیهاا در دامناه  0/۷1تااا  0/۸2قارار گرفات .در ایاان

جمااا ماایشااوند .باارای بااه دساات آوردن امتیاااز کلاای

مطالعه برای تجزیه و تحلی داده ها از نارم افازار SPSS

پرسشنامه ،مجماو امتیاازات هماه ساثاات بااهم جماا

ورین  21است اده شده است.

میشود و امتیاازات باااتر بیاانگر میازان تواناایی بیشاتر

یافتهها

سااازمان در توانمندسااازی دانشااجویان اساات و باارعکس.

ضواب حاکم بر سازمان

در جدول  1نتایج توصی ی متزیرهای پاژوهش شاام

روایی و پایاایی ایان پرسشانامه در پاژوهش تیماورنژاد و

مثل ههاای توانمندساازی روانشانایتی و عواما ماثثر در

همکاااااااااران ک )13۸9از نظرات کتبی و ش اهی اساتید

مدیریت سرمایههای انسانی ارائه شده است.

متخص

این رشته و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و
جدول  .۱نتایج توصیفی مؤلفه های توانمندسازی خودتعیین گری و عوامل مؤثر در مدیریت سرمایه های انسانی

Table 1. Descriptive results of empowerment components of self-determination and effective factors
in human resource management
متغیر

توانمندسازی خودتعیین گری

عوامل تسهیلکننده و
ﺑازدارنده مدیریت سرمایه
های انسانی

عوامل شﺨصیتی

عوامل مدیریتی

میانگین

انحراف معیار

کفایت

۸/۵۷

۲/۵۷

خودمﺨتاری

۹/۰۹

۳/۳۰

ارتباط معنادار

۷/۳۵

۲/۷۶

معنیدار ﺑودن

۶/۵۷

۳/۸۱

نمره کل

۳۲/۹۸

۵/۵۳

نگرش نسبت توسعه

۱۰/۰۵

۲/۸۷

احساس ﺑرتری

۹/۶۵

۳/۵۵

وفاداری سرمایه های انسانی

۷/۱۵

۲/۱۸

رهبری توسعهگرا

۱۱/۹۲

۲/۲۵
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چراردولی و یوسف وند

سرمایه های انسانی

ﺑازﺑینی و ﺑررسی

۷/۱۳

۵/۷۶

سیاستگذاری

۸/۸۷

۲/۵۳

فرهنگسرمایه های انسانی

۱۰/۲۵

۱/۱۳

ﺑراﺑری سرمایه های انسانی

۹/۶۶

۳/۵۳

جوسرمایه های انسانی

۵/۳۵

۲/۱۲

در جدول  1ک ایت نمونهگیری پرسشنامه شام عوام

است که نشان از ک ایت نمونهگیری برای تحلی عاملی،

تسری کننده و بازدارنده مدیریت سرمایههای انسانی ارائه

مناسب است.

شده است .یافتهها نشان داد که مقدار  KMOبرابر 0/۸3
جدول  .۲عوامل مستﺨرج از تحلیل عامل

Table 2. Factors derived from factor analysis
عنوان شاخص

مقدار ارزش ویژه

درصد واریانس تبیین شده

درصد تراکمی

نگرش نسبت توسعه

۳/۲۸۱

۱۷/۶۱۶

۱۷/۶۱۶

احساس ﺑرتری

۰/۶۰۶

۹/۱۳۳

۳۶/۷۳۹

وفاداری سرمایه های انسانی

۰/۵۳۹

۸/۹۶۹

۳۸/۵۶۷

رهبری توسعهگرا

۰/۶۳۷

۷/۷۵۸

۵۱/۳۷۷

ﺑازﺑینی و ﺑررسی

۰/۳۸۷

۶/۳۵۶

۵۳/۵۳۰

سیاستگذاری

۰/۵۱۰

۶/۸۶۹

۵۵/۳۵۷

فرهنگ سرمایه های انسانی

۰/۳۰۸

۵/۵۳۶

۵۶/۳۵۹

ﺑراﺑری سرمایه های انسانی

۰/۵۳۶

۵/۵۹۱

۵۹/۰۰۵

فضای سرمایه های انسانی

۰/۳۰۰

۵/۹۹۵

۵۳/۹۹۹

تحلی عام اکتشافی  9مثل ه دارای ارزش ویاژه بااای 1

نتایج همبستگی توانمندیهای یاودتعیینگاری و عواما

را اسااتخرا کاارد کااه رویهمرفتااه  ۵3/999درصااد از

تسری کنناده و بازدارناده مادیریت سارمایههاای انساانی

واریانس دادهها را تبیاین نماود .میازان اعتباار آزماون باا

ارائهشده است.

محاسبه آل ای کرونبا  0/۸۵۷به دست آمد .در جادول 3
جدول  .۳ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

Table 3. Correlation matrix of research variables
متغیر
نگرش نسبت
توسعه
احساس
ﺑرتری

۱

۲

۳

4

۵

۶

۷

۸

۹

۱

**۰/۵4۱

۱

وفاداری
سرمایه های

**۰/4۸۸

**۰/۵۷۱

۱

انسانی
رهبری
توسعهگرا
ﺑازﺑینی و
ﺑررسی
سیاستگذاری
فرهنگسرمایه
های انسانی

**۰/۲۵۸

**۰/۳۵۰

*۰/۱۶۰

۱

**۰/۳۹۸

**۰/۵۳۶

**۰/۳۸۳

**۰/۳۶۱

۱

**۰/44۶

**۰/۵۶۰

**۰/۵۳۵

**۰/۳۱۱

**۰/۵۸۸

۱

**۰/۳۲۲

**۰/۳۳۶

**۰/۳۵۱

**۰/۱۹۹

**۰/۳۱۱

**۰/۳۳۰

۱
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ﺑراﺑری
سرمایه های

**۰/۳۶۵

**۰/۵۹۵

**۰/۵۳۶

**۰/۳۵۳

**۰/۳۵۶

**۰/۵۵۳

**۰/۳۱۳

۱

انسانی
فضایسرمایه

**۰/۵۵۱

**۰/۵۸۰

**۰/۵۳۵

**۰/۱۸۰

**۰/۵۳۶

**۰/۵۹۷

**۰/۳۸۷

**۰/۵۷۸

۱

کفایت

**۰/۳۵۶

**۰/۵۵۰

**۰/۳۵۸

**۰/۳۸۷

**۰/۳۳۳

**۰/۵۸۷

**۰/۳۳۳

**۰/۳۳۸

**۰/۵۵۰

۱

خودمﺨتاری

**۰/۵۷۹

**۰/۵۱۷

**۰/۵۵۳

**۰/۳۱۱

**۰/۵۱۶

**۰/۵۷۵

**۰/۳۸۵

**۰/۵۳۵

**۰/۵۵۹

**۰/۳۳۱

۱

**۰/۳۶۰

**۰/۵۸۹

**۰/۳۵۰

**۰/۱۷۵

**۰/۳۱۶

**۰/۵۳۸

**۰/۳۰۶

**۰/۵۵۳

**۰/۵۳۹

**۰/۱۷۹

**۰/۵۵۸

۱

**۰/۵۳۰

**۰/۵۶۳

**۰/۵۳۷

**۰/۳۵۳

**۰/۵۵۵

**۰/۵۳۳

**۰/۳۳۰

**۰/۵۵۷

**۰/۵۵۹

**۰/۵۳۷

**۰/۵۰۶

**۰/۵۵۷

های انسانی

ارتباط
معنادار
معنیدار
ﺑودن

همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،باین مثل اه-

سازمان ،سازمان دستخوش تزییارات زیاادی شاده اسات.

هااای توانمندسااازی یااودتعیینگااری و عوام ا م اثثر در

درواقا تزییر در سط مدیریت باا و باهتبا آن ،تزییار در

مدیریت سرمایههای انسانی ارتبای مثبت معناداری وجاود

ایده گرداندن سازمان ،میتواند منجر به تزییر در سیستم،
سازمان شود کسنگوپتا و دیگران

دارد.

سایتار و فرایندهای ی

بحر و نتیجهگیری

 .)200۶از سوی دیگر در میان عوام برونی سارمایههاای

نتایج تحلی عاملی ،نشان داد عوام مدیریت سرمایه-

انساااانی تزییااار ،عامااا نیازهاااا و اولویتهاااای متزیااار

های انسانی شام نگرش نسبت توسعه ،احسااس برتاری،

مصرفکننده ،بسیار حاائز اهمیات اسات .ساازمانها چاه

وفاداری سرمایههای انسانی ،رهبری توساعهگرا ،باازبینی و

تولیدی ،چه صنعتی و چه یدماتی باشند برای ح ظ بقا و

بررسی ،سیاستگراری ،فرهن سرمایههای انسانی ،برابری

همچنین رشد یود و عرضاه برتار یادمات و محصاوات

سرمایههای انسانی و جو سرمایههای انسانی اسات .نتاایج

یود باید به عام نیازها و اولویتهای متزیر مصرفکننده،

حاص  ،همسو باا نظارات داوسان ک ،)2003کونادراتوک و

اهمیت بدهند .در غیر این صورت ،سازمانی که نتواند یود

همکاااران ک ،)2004شااینی و تاتی ا ک ،)200۵هاریگوپااال

را بااا نیازهااا و اولویتهااای دائاام متزیاار اربااابرجو یااا

ک ،)200۶سن گوپتاا و دیگاران ک ،)200۶شاارما ک،)200۷

مصرفکننده کاا و یدمات یاود را وفاق دهاد نمیتواناد

می باشند .در توجیه نتایج مرکور میتوان بیان داشت کاه

موفاق باشاد و هزیناههای زیااادی را بایاد متحما شااود.

با توجه به گستردگی موضو تزییر ،عوام زیاادی هام از

بنابراین مصرفکنندگان هستند که مشخ

میکنند چاه

درون سازمان و هام از بیارون ساازمان میتوانناد موجاب

محصواتی ،با چه قیمتی میتوانناد فرویتاه شاوند .پاس

ایجاد تزییر در سازمان شوند .اکنون آنچه در اینجا اهمیت

سازمانها باید باا ذائقاه و ترجیحاات مصارفکنندگان در

دارد اولویتبندی این عوام است تا بدانیم سازمان بیشاتر

ارتبای باشند کگری ین.)200۷ ،

در معرض چه عواملی از تزییر سرمایه هاای انساانی قارار

با نگاهی به عوام تزییر درون سرمایههای انساانی ،نظیار:

دارد .در میان عواما درونسارمایه هاای انساانی تزییار،

پویای سیساتم ،فراینادهای مادیریتی و اداری ،انتظاارات

عاماا فرایناادهای ماادیریتی واداری و در میااان عواماا

شخصاایتی و گروهاای دانشااجویان ،سااایتار و طراحاای

برونسرمایه های انسانی تزییر ،عام نیازها و اولویتهاای

سرمایههای انسانی پی میبریم که ایان عواما عاالوه بار

متزیر مصرفکننده ،مرمتارین عاما شانایته شادند .در

اینکه میتوانند جزو عوام مدیریت سارمایههاای انساانی

توجیه اهمیت این عوام میتوان چنین بیان داشت که در

باشند ،میتوانند در توانمندسازی دانشجویان نیز اثاربخش

سازمانها با تزییر مدیریت و ی مشیهای اداری در درون

باشند .در سازمانهای توانمند ،سایتار سرمایههای انسانی
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with Preparedness for Change in
Personnel in Physical Education
Faculties of Tehran State Universities,
Research in University Sports, Vol.3,
No.14, Pp.49-31[In Persian].
Dawson P 2003, Undrestanding
organizational
change;
The
contemporary experience of people at
work. London: Sage publication.
Vol.13, No.10, Pp.175-200.
Greasley K, Bryman A, Dainty A &
etal King 2005, Employee Participation
of Empowerment. Employee Relation,
Vol.27, No.4, Pp.354-368.
Harigopal K 2006, Management of
organizational change: leveraging
transformation. 2nd ed. Response
books. Vol.4, No.22, Pp.562-574.
Harsy Paul, Blanchard K 2011,
Organizational Behavior Management,
translated by Dr. Ali Eshghband,
Amirkabir Publications.
Jiang Z, Hu X & Wang Z 2018, Career
adaptability
and
plateaus:
The
moderating effects of tenure and job
self-efficacy. Journal of Vocational
Behavior, Vol.104, No.55, Pp59-71.
Kameli
MJ,
Bakhtiariasl
T,
Lotfiarbatan A etal 2013, Investigating
Employees'
Behavioral
Patterns
Against
Change,
Journal
of
Management Studies (Improvement and
Transformation), 23 (70) 23, 103134[In Persian].
Keshavarz L, Sarkhosh S 2013,
Relationship between job self-efficacy
of managers and organizational
commitment of employees with
customer satisfaction of Kerman
province youth and youth office.
Applied
Research
in
Sport
Management, Vol.1, No.8, Pp.1-12[In
Persian].
Kondratuk F, Tammy B, Peter A etal
2004, Linking career mobility with
corporate loyalty: How does job change

به گونهای طراحی میشود کاه دانشاجویان بتوانناد بارای
نی به نتایج ماورد نظرشاان و آنچاه انجاام دادن آن ازم
 به طور کلای و بار اسااس نتاایج مطالعاه. کار کنند،است
حاضر میتوان گ ت که یالقیت دانشاجویان و موضاوعات
تمرکز و تمرکززدایی کاه فراینادهای مادیریتی نیاز یکای
 نیاز،دیگر از عوام درون سرمایههای انسانی تزییر اسات
میتواند در جرت افزایش توانمندسازی دانشجویان به کاار
 به طور مثال ارزشها و نگرشهای مدیران نسابت باه.رود
-سازمان و نحوه اداره آن که از عوام تزییر درون سارمایه
 میتواند درتوانمندساازی،های انسانی محسوب شده است
.دانشجویان نیز مثثر باشد

تشکر و قدردانی
-نویسندگان مطالعه حاضر از کلیه دانشجویان شارکت
 ضامنا.کننده در پژوهش کمال تشکر و قدردانی را دارناد
این مقاله مستخر از طرح در حاال انجاام در دانشاگاه و
پژوهشگاه عالی دفا ملی و تحقیقات راهبردی باا باازبینی
.دکتر عباس چراردولی میباشد
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طراحی مدل ﺑرای توسعه ﺑهتر سرمایههای انسانی مبتنی ﺑر نیازهای خودتعیین گری و آموزشی
دانشجویان (موردمطالعه :دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی)

عباس چراردولی* :عضو هیات علمی ،گروه مدیریت و توسعه منابا انسانی ،دانشکده مدیریت و پژوهش منابا انسانی ،دانشاگاه
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مردی یوسفوند :عضو هیات علمی  ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یرمآباد ،ایران

چکیده :پژوهش حاضر باهدف طراحی مدلی برای توسعه برتر سرمایههای انسانی باا نیازهاای یاودتعیین
گری و آموزشی دانشجویان انجام شد .در پژوهش کاربردی  -پیمایشی حاضار ،جامعاه آمااری پاژوهش را
کلیری دانشجویان دانشگاه و پژوهشگاه عاالی دفاا ملای و تحقیقاات راهباردی در ساال  139۸تشاکی
میدادنااد کااه از بااین آنهااا تعااداد  300ن اار بااه روش نمونااهگیری در دسااترس انتخاااب شاادند و بااا
پرسشنامههای نیازهای یودتعیینگری و پرسشنامه عوام تسری کننده و بازدارنده مدیریت سارمایههاای
انسانی مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج تحلی عاملی ،نشان داد که نگرش نسبت توسعه ،احسااس برتاری،
وفاداری سرمایههای انسانی ،رهبری توساعهگرا ،باازبینی و بررسای ،سیاساتگراری ،فرهن سارمایههاای
انسانی ،برابری سرمایههای انسانی و فضای سرمایههاای انساانی عواما مادیریت سارمایههاای انساانی را
تشکی میدهند .همچنین ارتبای مثبتی بین توانمندسازی روانشنایتی و عواما تساری کننده مادیریت
سرمایههای انسانی وجود داشت .بنابراین بر اساس یافتههای مطالعه کاامالً مشاخ

اسات کاه توجاه باه

عوام فرهنگی ،سیاسی ،شخصیتی و آموزشی برای ارتقای و توسعه مدیریت سرمایه هاای انساانی مرام و
ضروری است که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.
وایگان کلیدی :مدل ،سرمایه های انسانی ،نیازهای یودتعیین گری ،دانشجویان.
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