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چکیده
وقوع پیشرفتهای شگرف و سریع در زمینههای علمی و فنّاوری ،در کوتاه مدت منجر به قدیمی شدن دانش و مهارت شغلی کارکنان میشود .از سویی ،سازمانها با
فشار فزایندهای برای کاهش هزینههای مالی و زمانی همراه با نیاز به برنامههای آموزش کارکنان روبهرو هستند .این امر سبب شده که امروزه توجه زیادی به
سوی برنامههای خودتوسعهای صورت گیرد .هدف این پژوهش ،طراحی و تبیین الگوی خودتوسعهای منابع انسانی است .تحقیق حاضر ،مطالعهای توصیفی
پیمایشی است که  949نفر از پرستاران در آن شرکت کردند .دادهها به روش تحلیل مسیر ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که
سن ،سطح تحصیالت ،نگرش اسالمی به کار ،خودکارآمدی و انگیزش شغلی ،بر تمایل و رفتار خودتوسعهای اثرگذارند؛ در حالی که عوامل سازمانی شدت این
رابطه را تحت تأثیر قرار میدهند .به نظر میرسد مدیران و سرپرستان از طریق حمایت واضح و مشهود از کارکنان ،فراهم کردن زمان ،اطالعات ،همراهی ،منابع
و پاداش میتوانند نقش حیاتی را در زمینة یادگیری و خودتوسعهای منابع انسانی بازی کنند.

واژگان کلیدی
توسعة منابع انسانی ،خودتوسعهای ،یادگیری.

_____________________________________
 .1استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور
 .2استادگروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 .3استاد گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.
 .4دانشجوی دکتری مدیریت دولتی  ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران  ،و نویسنده مسئولEmail:monireh.askarinejad@gmail.com :
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کیفیت مراقبت تأثیر دارد(وایت .)20-113 :2003 ،9برنامهای

مقدمه
امروزه با افزایش درک سازمانها از اهمیت یادگیری مداوم و
نقش آن در کاهش وقایع نامطلوب و افزایش بهرهوری،
موضوع توسعة منابع انسانی 1به صورت فزایندهای اهمیت
یافته است .یکی از حوزههایی که اعضای آن نیازمند شرکت
منظم در برنامههای توسعهاند ،حیطة بهداشت و درمان
است(راس .)2002 ،2در این بخش ،وقوع پیشرفتهای شگرف
و سریع در زمینههای علمی و فنّاوری در کوتاهمدت منجر به
قدیمی شدن دانش و مهارت شغلی کارکنان میشود(پنا و

کاستیلو .)2002، 3با وجود آنکه آموزش مداوم و توسعة منابع

انسانی در قرن بیست و یکم ،نقش حیاتی در مراقبتهای
بهداشتی خواهد داشت(هاردن ،)2002 ،4اما برنامههای
آموزش با چالشها و محدودیتهایی مواجهند؛ یکی از مهمترین
چالشها ،پرهزینه بودن آنهاست(گریستی و جاکانا .)2002، 2از
دیگر عواملی که دسترسی افراد به برنامههای آموزشی را با
چالش مواجه میکند میتوان به مشغلة خانوادگی ،خستگی
ناشی از نوبتکاری ،کمانگیزشی ،انزوای اجتماعی ،نگرش
منفی پیرامون این موضوع ،کمبود کارکنان برای جایگزینی ،در
اولویت نبودن و عدم حمایت از سوی مدیریت اشاره
کرد(کارن 2و همکاران .)2002 ،این در حالی است که در
سالهای اخیر ،کادر درمان ایران و برخی کشورهای دیگر به
خاطر کاهش کیفیت مراقبت ،مورد انتقاد قرار گرفتهاند .در
ریشهیابی علت این امر ،برخی از تحقیقاتی که در داخل و
خارج از کشور صورت گرفته ،مشکل را به دانش ،مهارت و
تجربیات کاری ارتباط دادهاند(هامرس 7و همکاران1994 ،؛

که بتواند توانمندی منابع انسانی را ارتقا دهد عالوه بر تأثیر بر
رضایتمندی بیماران و ارتقای سطح کیفی مراقبتها ،باعث
تأثیرات مثبت حرفهای میشود(اریلی .)1993 ،10نبود یک
سیستم مناسب و مؤثر در حوزة توسعة منابع انسانی ،منجر به
ارائة خدمات ناکافی و ضعیف ،عدم کارایی و اثربخشی ،عدم
ارتقای کیفیت و در نهایت ،از هم پاشیدگی سالمت جامعه
میشود .بعالوه ،مسائلی از قبیل سرمایهگذاری کالن برای
بهرهگیری از فنّاوری گرانقیمت درمانی ،افزایش مداوم
هزینههای بیمارستانی و سهم بسیار باالی نیروی انسانی در
11

مخارج بیمارستان همه ایجاب میکنند تا با کاربرد شیوههای
علمی و عملی نوین ،به بهترین وجه ممکن از نیروی انسانی
بهره جست(طبیبی .)1382 ،از سویی ،سازمانها با فشار
فزایندهای برای کاهش هزینههای مالی و زمانی همراه با نیاز به
12

برنامههای آموزش سازمانی مواجهند(اتول و الولر :2002،
 .)172عوامل مذکور سبب شده که امروزه توجه زیادی به
سوی شرکت کارکنان در برنامههای خودتوسعهای 13صورت
گیرد(.اورویس و راتوانی)2010 ،14
با این وجود ،مطالعات اندک و پراکندهای در زمینة
12

خودتوسعهای منابع انسانی وجود دارد(اورویس و لفلر ،
2011؛ بویس

12

و همکاران2010 ،؛ ماورر

2008؛ ایکس یو،

18

17

و همکاران،

 )2007که به بررسی تأثیر عوامل

محدودی در این زمینه پرداختهاند .در ایران نیز کوششهایی
طی دو دهة اخیر با رویکرد توسعة منابع انسانی صورت
پذیرفته است .برای مثال ،طبیبی در پژوهش خود به بررسی

شانگو2002 8،؛ دهقان نیّری و همکاران .)1382 ،بسیاری از

عوامل کلیدی در توسعة نیروی انسانی پرداخته و به

آنها معتقدند با اینکه عوامل زیادی بر کیفیت مراقبت از

برنامهریزی نیروی انسانی و آموزش ،به عنوان عوامل کلیدی

بیماران مؤثر است ،اما توانمندی افراد بیش از هر عاملی بر

_____________________________________

_____________________________________
1. Human Resource Development
2. Ross
3. Pena and Castillo
4. Harden
5. Griscti & Jacono
6. Curran
7. Hamers
8. Shangwe

9. White
10. O Reilly
11. Hospital
12. Otoole & lawler
13. Employee Self Development
14. Orvis and Ratwani
15. Leffler
16. Boyce
17. Maurer
18. Xu
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توجه خاص مبذول داشته است(طبیبی .)1382 ،نصیرپور در

و ارتقای سطح کیفی مراقبتها ،باعث تأثیرات مثبت حرفهای

پژوهش خود به طراحی الگو و تعیین ابعاد و مؤلفههای

میشود(اریلی .)1993 ،افزایش رقابت ،جهانیسازی و سرعت

توسعة مدیریت پرداخته و یافتههای او حاکی از آن است که

تغییرات در مرزهای دانش ،ضرورت و اهمیت خودتوسعهای

در طراحی و برنامههای توسعه باید به دانش نظری ،توانایی و

را در نظام سالمت افزایش داده است(فولمر 2و همکاران،

ویژگیهای شخصیتی بهای الزم داد (نصیرپور 1384 ،به نقل

 .)1998هنگامی که کارکنان شروع به خودتوسعهای میکنند،

از دلگشایی و همکاران .)1382 ،نتایج پژوهش دیگری نیز

در حقیقت؛ فرایند یادگیری آغاز میشود و این مسئله برای

نشان داد که در بخش بهداشت و درمان ،توسعة منابع انسانی

شرکتکنندگان اهمیت پیدا میکند که آیا خواهند توانست

ضروری است و باید از سوی مدیران عالی مورد حمایت قرار

دورة آموزشی را به اتمام برسانند یا ناچار به رها کردن آن

گیرد(دلگشایی و همکاران.)317 :1382 ،

خواهند شد! این امر بر نتایج به دست آمده از خودتوسعهای

به این ترتیب ،نبود مطالعهای در مقولة خودتوسعهای منابع
انسانی ،انجام این پژوهش را از لحاظ مناسبت ،به موقع بودن
و جامعیت ،حائز اهمیت کرده است .لذا هدف اصلی طرح
حاضر ،طراحی و تبیین الگوی خودتوسعهای منابع انسانی
است .بر این اساس ،مسئلة اصلی در این پژوهش آن است که؛
عوامل مؤثر در خودتوسعهای منابع انسانی کدامند؟
اصلیترین هدف در رشتههای بالینی ،ارائة مراقبتهای
بالینی به بهترین شکل ممکن به بیماران است .در صورتی که
این هدف تحقق یابد ،نتایج آن نه تنها شامل حال بیماران
میشود ،بلکه ارائهدهندگان مراقبت و خود حرفه را نیز در بر
میگیرد .در واقع؛ نظام بهداشتی شایسته از طریق خدمات
مطلوب میتواند به هدف نهایی خود که تأمین سالمت
انسانهاست ،دست یابد .این در حالی است که در سالهای
اخیر ،کادر درمان ایران و برخی کشورهای دیگر به خاطر
کاهش کیفیت مراقبت ،مورد انتقاد قرار گرفتهاند .در ریشهیابی
علت این امر ،برخی تحقیقاتی که در داخل و خارج از کشور
صورت گرفته ،مشکل را به دانش ،مهارت و تجربیات کاری
ارتباط داده است(.هامرس و همکاران1994 ،؛ شانگو2002 ،؛
دهقان نیری و همکاران .)1382 ،بسیاری از آنان معتقدند با
اینکه عوامل زیادی بر کیفیت مراقبت از بیماران مؤثر است،
اما توانمندی افراد بیش از هر عاملی بر کیفیت مراقبت تأثیر
دارد(وایت .)20-113 :2003 ،1برنامهای که بتواند توانمندی
منابع انسانی را ارتقا دهد عالوه بر تأثیر بر رضایتمندی بیماران

تأثیرگذار است .اگر چه برخی عوامل فردی مانند انگیزش و
خودکارامدی هنوز مؤثرند ،اما عوامل دیگری نیز وجود دارند
که در توسعة کارکنان نقش مهمی ایفا میکنند .این عوامل به
خصوص به طور گستردهای بر روی قسمت دوم
تصمیمگیریها تأثیر میگذارند که آیا شرکتکننده از ادامة
دورة یادگیری خودداری کند یا چه زمانی این کار را انجام
دهد .عوامل مؤثر بر خودتوسعهای نه تنها در اصرار بر
یادگیری تأثیر میگذارند ،بلکه بر نتایج حاصل و تغییرات
رفتاری و نتایج آن بر کار نیز تأثیرگذارند .عوامل سازمانی
ممکن است شرکت فرد را در فعالیتهای توسعه کاهش داده یا
تسهیل کنند .سازمانهایی که اطالعات و منابع کافی را فراهم
میکنند ممکن است انگیزش کارکنان و مهارتهای آنها را برای
شرکت در خودتوسعهای افزایش دهند(وانگ و وانگ،

3

 .)2004بنابر این ،طراحی و تبیین الگوی خودتوسعهای منابع
انسانی به چند دلیل مهم است :نخست اینکه ،این امر میتواند
از لحاظ نظری نشان دهد نه تنها افرادی که در یادگیری
شرکت دارند ،بلکه زمینهها یا موقعیتهایی که ممکن است
شرکت افراد را تسهیل کنند نیز مهماند .فهم رفتار توسعه و
یادگیری ممکن است به توانا ساختن فرهنگ یادگیری در
سازمان کمک کند .از سویی میتواند به افراد کمک کند تا در
طراحی و اجرای برنامههای توسعه در سازمانها ،تصمیمهای
آگاهانهتری بگیرند .همچنین درک بهتری از تفاوتهای بین
افراد برای شرکت در فعالیتهای یادگیری و توسعه ارائه
_____________________________________

_____________________________________
1. White

2. Fulmer
3. Wang and Wang
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میدهد .با توجه به اینکه تا کنون هیچ گونه تحقیقی در ایران

برنامههای آموزشی نیاز دارد ،میتواند جنبة اقتصادی داشته

پیرامون خودتوسعهای منابع انسانی صورت نگرفته و در

باشد؛ زیرا چنین فعالیتهای خودمحور ،خودسرمایهگذاری و

مطالعات خارج از کشور نیز تنها تأثیر عوامل محدودی بر

تکمیلی میتوانند خارج از کار روزانه توسط کارکنان انجام

خودتوسعهای بررسی شده است ،محقق در صدد برآمد با

گیرند(الینگر .)2004 2،از سویی ،میتوانند منافع رو به

طراحی و تبیین الگوی خودتوسعهای منابع انسانی ،عوامل

افزایشی همچون :اثربخشی و پیشرفت شغلی(داونپورت و

مؤثر بر خودیادگیری و خودتوسعهای منابع انسانی را شناسایی

پروساک ،)1997، 3تعهد سازمانی و رضایت شغلی(میکلسن

4

کند .بر این اساس ،هدف اصلی این پژوهش ارائة الگوی

و همکاران )1999 ،را به همراه آورند .بعالوه با افزایش

خودتوسعهای منابع انسانی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن

یادگیری در محیطهای کار ،نظام سالمت و کیفیت مراقبتها

است .به منظور دستیابی به اهداف تحقیق ،پرسشهای پژوهش

2

عبارتند از:

پایدارتر خواهد شد(.هندرسون و همکاران)2010 ،
حوزة خودتوسعهای منابع انسانی دارای بیشترین تمرکز
بر رفتار است .برای تغییر رفتار نخست میبایست عواملی را

الف) پرسش اصلی تحقیق:
الگوی مفهومی خودتوسعهای منابع انسانی در بیمارستانها

که سبب میشوند کارکنان به شیوهای که میخواهند عمل

چگونه است؟

کنند ،شناسایی کرد .شناسایی علل رفتار کاری آسان نیست؛
زیرا عوامل مرتبط با هر رفتار ،متعدد و پیچیده و دشوارند .اما

ب) پرسشهای فرعی:
.1

عوامل فردی مؤثر بر تمایل به خودتوسعهای منابع

انسانی در بیمارستانها کدامند؟
.2

رابطة بین عوامل فردی مؤثر بر تمایل به

خودتوسعهای منابع انسانی در بیمارستانها چگونه است؟
.3

عوامل سازمانی مؤثر بر خودتوسعهای منابع انسانی

در بیمارستانها کدامند؟
.4

رابطة بین تمایل به خودتوسعهای با عوامل سازمانی

مؤثر بر خودتوسعهای منابع انسانی در بیمارستانها چگونه

زیرا این رفتارها بر پیامدهای شخصی و سازمانی اثرگذارند.
مطالعات نشان میدهند افرادی که آزادی عمل بیشتری برای
شرکت در آموزش دارند ،نسبت به کسانی که آزادی عمل
کمتری داشتند ،نتایج بهتری کسب میکنند؛ زیرا انگیزة
یادگیری تبدیل به محرک شخصی مهم میشود و نقش مثبت
و مهمی در نتایج حاصل از فعالیتهای یادگیری دارد(.نو و
ویلک)1993، 2
نگرش نیز از جمله عوامل فردی مهمی است که در رفتار

است؟
.2

با این وجود ،شناخت رفتار کارکنان و علل آن ضروری است؛

رابطة بین عوامل سازمانی مؤثر بر خودتوسعهای

کارکنان مؤثر است .نگرش ،احساس رضایت یا نارضایتی فرد
7

نسبت به برخی محرکهاست(ورنر و دسیمون .)28 :2009،

منابع انسانی در بیمارستانها چگونه است؟

8

تعهد حرفهای که به نگرش فرد به شغل خود(بالو  )1982 ،یا
به انگیزة فرد برای کار در شغل انتخابی اشاره دارد(کارسن و

مبانی نظری

9

خودتوسعهای ،مجموعهای از فعالیتهای داوطلبانه و غیر رسمی
مورد نیاز سازمان است که کارکنان انجام میدهند تا دانش و
مهارت شغلی الزم را کسب و حفظ کنند(تاگ.)1978 ،1
عنصری که فعالیت خودتوسعهای را متمایز میکند ،ماهیت
داوطلبانه بودن آن است .این امر برای سازمانی که به
_____________________________________
1. Tough

10

بدیان  ،)1994 ،بر رفتار فرد اثر میگذارد(چانگ .)1999 ،
_____________________________________
2. Ellinger
3. Davenport & Prusak
4. Mikkelsen
5. Henderson
6. Noe & Wilk
7. Werner & Desimon
8. Blau
9. Carson & Bedian
10. Chang

فصلناهم مدرییت سازمانهای دولت
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افراد با تعهد حرفهای باال ،تمایل به توسعه و تعقیب اهداف

شغلی ،تعیین اهداف شغلی و انتخاب راهبرد برای کسب اهداف

شغلیشان دارند(گولت و سینگ .)2002 ،1نظام ارزشها و

منعکس میشوند(الندن ،)1983 ،انتظار میرود افراد با سطوح

معنویت نیز در توسعة منابع انسانی مهماست(گیب.)2002 2،

باالی انگیزش شغلی ،نیاز به توسعه را درک کنند و تمایل

چنانچه فرد در زندگی خود در ارتباطات چهارگانه؛ ارتباط با

بیشتری به درگیر شدن در خودتوسعهای داشته باشند .عامل

خدا ،ارتباط با خود ،ارتباط با دیگران و ارتباط با محیط طبیعی را

کلیدی در خودتوسعهای ،تمایل به انجام چنین اموری است.

به طور متعادل رعایت کند ،رفتاری اثربخش در جهت توسعة

تمایالت با رفتار قابل مشاهده مربوطاند و معموالً عامل کلیدی

خود خواهد داشت(فرهی بوزنجانی و همکاران .)19 :1387 ،از

برای اصالح رفتار در نظر گرفته میشوند .تمایالت ،ساختارهای

سویی پرستاران ،انگیزة شرکت در آموزش را نیز مهم

کلیدی در رفتار توسعهاند؛ زیرا فرد ،تمایل به انجام اقداماتی برای

دانستهاند(جاللی و همکاران .)1382 ،انگیزش شغلی ،تمایل

رفع کمبود مهارت یا دانش خود دارد که نخستین گام مفید در

کارکنان برای غلبه بر موانع شغلی و سازگاری با وضعیت یا
وضعیت کاری در حال تغییر را توضیح میدهد(الندن.)1993، 3
این تمایل درونی با مجموعهای از عوامل شخصیتی ،نیازها و
عالقهمندیها که بسیار وابسته به زمینه شغلیاند ،توصیف شده
است که عبارتند از :هویت 4،بینش 2و انعطافپذیری شغلی.2

8

پیگیری توسعه است(.ماورر و پالمر )1999 ،
به نظر میرسد حمایت سازمان نیز نقش مؤثری در
خودتوسعهای کارکنان داشته باشد .افراد بر اساس ارزشی که
سازمان برای عضویتشان قائل میشود ،به خوب بودن و
نگرانیشان همچنین به عالقهمندیهایشان توجه میکنند،

هویت شغلی ،نشاندهندة درجهای است که افراد خود را با

باورهای خود را شکل میدهند و آن را حمایت سازمانی

کارشان و با سازمانی که در آن کار میکنند تعریف میکنند

میدانند .آنها فراوانی ،وسعت و انصاف در توزیع پاداشها (شامل

(الندن .)22 :1988 ،افرادی که دارای هویت شغلی باال میباشند،

ستایش و تصدیق ،جبران خدمت ،ارتقا ،مشارکت و طراحی

احتماالً در شغلها و سازمانشان مشارکت داشته ،اهداف شغلی را

شغل) را در نظر میگیرند و بر آن اساس ،نتیجه خواهند گرفت

دنبال میکنند که فرصتهای ترفیع ،افزایش حقوق یا نقشهای

که آیا سازمان نسبت به آنها خیرخواه است یا بدخواه .همچنین

رهبری را همراه دارد(.کینگ 7و همکاران)1998 ،

پی میبرند که آیا سازمان ،نیازهای عاطفی و اجتماعی ،مورد تأیید

بینش شغلی ،نشان میدهد که افراد نقاط قوّت و ضعف و
همچنین موقعیتهای سازمانیشان را میفهمند و اهداف شغلی
واضح و روشنی دارند.
سومین عنصر انگیزش شغلی ،انعطافپذیری است که به
توانایی فرد برای تطابق کاری با محیط شغلی متغیّر اشاره میکند.
کارکنان با انعطافپذیری باال ،خودکارامد و خطرپذیرند و از
سویی ،سیاستهای سازمان و محیط اجتماعی را به خوبی در
مییابند .از آنجا که سطوح انگیزش شغلی در رفتارهای مدیریت

قرار گرفتن و نیاز به احترام را برآورده خواهد کرد و به آنها به
خاطر افزایش تالش کاری و عملکردشان پاداش خواهد
داد؟(آیزنبرگر 9و همکاران.)1982 ،
عوامل مهمی وجود دارند که بر نحوة درک کارکنان از
حمایت سازمان تأثیر دارند .برای مثال ،حمایت سرپرست،
فراوانی و میزان پاداشهای سازمانی نظیر حقوق و دستمزد ،ترفیع
10

و استقالل ،رابطة مثبتی با حمایت سازمانی دارند(روداس و
آیزنبرگر .)2002 ،این یافتهها بیان میکند که نوع سیاستها و
فعالیتهای مدیریت که از سوی سازمان استفاده میشود ،میتواند

_____________________________________

اثر معناداری روی ادراکات کارکنان از حمایت سازمانی داشته

1. Goulet and Singh
2. Gibb
3. London
4. Career Identity
5. Career Insight
6. Career Resilience
7. King

_____________________________________
7.Maurer and Palmer
9. Eisenberger
10. Rhoades
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باشد(هانتر .)17 :2011 1،میزان دریافت حمایت سازمانی از سوی

انسانی دارای مقاله ،تألیف یا طرح پژوهشی بودند ،در خصوص

کارکنان ،بازتاب احساس درونی آنها نسبت به سازمان است.

عوامل مؤثر بر خودتوسعهای جمعآوری و سپس روابط بین

مطالعات گوناگونی نیز نشان دادهاند که حمایت سازمانی رابطة

متغیّرها بر اساس الگوی آجزن( )1991و الندن ( )2002طراحی

مثبتی با تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و عملکرد شغلی و رابطة

شد .نظریة رفتار برنامهریزی شدة آجزن ،الگوی کلی برای درک

منفی با غیبت و دیگر رفتارهای کنارهگیری دارد(روداس و

علت انجام فعالیتی معیّن است .این الگو بیان میکند که باورها

آیزنبرگر .)2002 ،حمایت سازمانی ،منابع سازمانی الزم برای

علت ایجاد تمایالتند و تمایالت نیز در نهایت ،منجر به رفتار

خودتوسعهای و فرهنگ سازمانی برای یادگیری را نیز نشان

میشوند(آجزن .)1991 ،3الگوی الندن نیز نشان میدهد که میزان

میدهد(.اورویس و راتوانی)2010 ،

شرکت افراد در فعالیتهای توسعهای ،نتیجة تعامل میان متغیّرهای

بعالوه ،مطالعات مختلف نشان میدهند که خصوصیات
جمعیتشناختی مانند سن ،جنسیت ،تأهل ،میزان تحصیالت و
در برخی موارد وضعیت مادی ،با انگیزههای یادگیری و شرکت
در فعالیتهای آموزشی ارتباط دارند .برای مثال ،ارشدیت بر انگیزة
شرکت در فعالیتهای توسعهای تأثیر دارد .نو و ویلک()1993
اذعان دارند که به نظر میرسد این تأثیر به فرصتهای کارکنان

فردی (بینش ،هویت و انعطافپذیری) و سازمانی (فرهنگ،
حمایت و پاداش) است .الندن بر این باور بود که سازمانهایی که
فرهنگ مبتنی بر توسعه ایجاد میکنند و انگیزة افراد را توسعه و
پرورش میدهند ،میزان باالتری از شرکت کارکنان را در
فعالیتهای توسعه تجربه خواهند کرد(الندن .)2002 ،بر این
اساس ،الگوی مفهومی پژوهش در قالب نمودار  1طراحی شد.

برای شرکت در توسعه ،مربوط باشد.
در تحقیق حاضر پس از بررسی ادبیات تحقیق ،برای تعیین
عوامل مؤثر بر خودتوسعهای منابع انسانی ،از طریق روش دلفی

2

نظر  20نفر از متخصصان و خبرگان مدیریت منابع انسانی ،رفتار
سازمانی و پرستاری ،شامل مدیران ،اساتید
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در زمینة توسعة منابع

نمودار  .1الگوی مفهومی خودتوسعهای منابع انسانی

_____________________________________
1. Hunter
2. Delphi

_____________________________________
3.Ajzen

فصلناهم مدرییت سازمانهای دولت
فرضیههای تحقیق
برای پاسخگویی به پرسشهای تحقیق ،فرضیههای ذیل
تدوین شد:
فرضیة  :1بین سن و تمایل به خودتوسعهای منابع انسانی
رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :2بین سطح تحصیالت و تمایل به خودتوسعهای
منابع انسانی رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :3بین نگرش اسالمی و تمایل به خودتوسعهای
منابع انسانی رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :4بین نیاز به موفقیت و تمایل به خودتوسعهای
منابع انسانی رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :2بین خودکارامدی و تمایل به خودتوسعهای
منابع انسانی رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :2بین نگرش خودتوسعهای و تمایل به
خودتوسعهای رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :7بین انگیزش شغلی و تمایل به خودتوسعهای
منابع انسانی رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :8بین تعهد حرفهای و تمایل به خودتوسعهای
منابع انسانی رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :9بین سن و نگرش اسالمی به کار رابطة معناداری
وجود دارد.
فرضیة  :10بین سن و نیاز به موفقیت رابطة معناداری
وجود دارد.
فرضیة  :11بین سن و خودکارامدی رابطة معناداری وجود
دارد.
فرضیة  :12بین سن و نگرش خودتوسعهای رابطة
معناداری وجود دارد.
فرضیة  :13بین سن و انگیزش شغلی رابطة معناداری
وجود دارد.
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فرضیة  :14بین سن و تعهد حرفهای رابطة معناداری
وجود دارد.
فرضیة  :12بین سطح تحصیالت و نگرش اسالمی به کار
رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :12بین سطح تحصیالت و نیاز به موفقیت رابطة
معناداری وجود دارد.
فرضیة  :17بین سطح تحصیالت و خودکارامدی رابطة
معناداری وجود دارد.
فرضیة  :18بین سطح تحصیالت و نگرش خودتوسعهای
رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :19بین سطح تحصیالت و انگیزش شغلی رابطة
معناداری وجود دارد.
فرضیة  :20بین سطح تحصیالت و تعهد حرفهای رابطة
معناداری وجود دارد.
فرضیة  :21بین نگرش اسالمی به کار و نیاز به موفقیت
رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :22بین نیاز به موفقیت و خودکارامدی رابطة
معناداری وجود دارد.
فرضیة  :23بین خودکارامدی و نگرش خودتوسعهای
رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :24بین انگیزش شغلی و نگرش خودتوسعهای
رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :22بین تعهد حرفهای و انگیزش شغلی رابطة
معناداری وجود دارد.
فرضیة  :22بین تمایل به خودتوسعهای منابع انسانی و
حمایت سازمان رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :27بین تمایل به خودتوسعهای و حمایت
سرپرست رابطة معناداری وجود دارد.
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فرضیة  :28بین حمایت سازمان و رفتار خودتوسعهای
منابع انسانی رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :29بین حمایت سرپرست و رفتار خودتوسعهای
منابع انسانی رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة  :30بین حمایت سازمان و حمایت سرپرست رابطة
معناداری وجود دارد.
فرضیة  :31بین تمایل به خودتوسعهای و رفتار
خودتوسعهای منابع انسانی رابطة معناداری وجود دارد.

حمایت سرپرست 2 ،پرسش نگرش خودتوسعهای 9 ،پرسش
تعهد حرفهای 17 ،پرسش نگرش اسالمی به کار 3 ،پرسش
تمایل به خودتوسعهای و  12پرسش رفتار خودتوسعهای را
بر اساس طیف پنج امتیازی لیکرت (کامالً موافقم ،موافقم ،نه
موافقم نه مخالفم ،مخالفم و کامالً مخالفم) مورد سنجش قرار
میداد .بدین منظور ،از پرسشنامة استاندارد انگیزش شغلی
الندن( ،)1983نیاز به موفقیت هرتز و ویلیامز،)2009(1
خودکارامدی ،حمایت سازمانی و حمایت سرپرست ماورر و
همکاران( ،)2003نگرش خودتوسعهای پرالت ،)2008(2تعهد
حرفهای راتول و آرنولد ،)2007(3نگرش اسالمی به کار

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،بنیادی -کاربردی و از لحاظ
روش ،توصیفی -پیمایشی است .جامعة آماری پژوهش را
کلیة پرستاران شاغل در بخشهای مختلف بیمارستانهای دولتی
بزرگ شهر تهران با حداقل یک سال سابقة خدمت که در سال
 1391مشغول به کار بودند ،تشکیل داد که در مجموع 1200
نفر بودند .نمونهگیری از جامعه با توجه به نسبت مربوطه
انجام شد و حجم نمونه با استفاده از روش مورگان 310 ،نفر
به دست آمد .به منظور افزایش دقت در ارزیابی بیشترین
تعداد نمونة محاسبه شده 920 ،نفر به عنوان نمونة منتخب
تعیین شد .نمونهگیری از جامعه به صورت تصادفی و با توجه
به نسبت مربوطه در هر بیمارستان انجام شد .با توجه به اینکه

درویش یوسف( )2000و تمایل به خودتوسعهای پرالت
( )2008و رفتار خودتوسعهای ایکسیو( )2007استفاده شد.
برای بررسی پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد .از آنجا که آلفای به دست آمده برای هر یک از
ابعاد پرسشنامه ،باالتر از معیار سنجش  0/70است(نونالی و
برنستین ،)1994 4،بنابر این ،ابزار سنجش از پایایی مناسبی
برخوردار است(.جدول )1
برای بررسی روایی نیز از روایی محتوا استفاده شد.
پرسشنامه به رؤیت تعدادی از اساتید صاحبنظر رسید و پس
از اصالحات الزم ،مورد تأیید قرار گرفت .سپس به طور
مقدماتی میان تعدادی از پاسخگویان توزیع و از نظرات آنان
در جهت رفع موارد مبهم و مجهول استفاده شد.

احتمال میرفت تعدادی از پرسشنامهها برگشت داده نشود یا

در مرحلة بعد ،پیمایش صورت گرفت و پس از آن عوامل

به صورت ناقص تکمیل شود ،نمونة محاسبهشده با حدود 10

تحقیق به کمک آزمون پیرسون و روش تحلیل مسیر ،مورد

درصد افزایش(یعنی  1020عدد) توزیع شد .با توجه به

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .این مطالعه با رعایت مالحظات

بازگشت  949پرسشنامه ،که نرخ بازگشت معنادار و تعداد

اخالقی و همچنین توضیح اهداف پژوهش به واحدهای مورد

قابل قبولی را نشان میدهد ،دادههای مزبور برای تحلیلهای

پژوهش ،محرمانه بودن اطالعات با عدم نوشتن نام و نام

بعدی مورد استفاده قرار گرفت.

خانوادگی در پرسشنامه ،تمایل به شرکت و حق انتخاب برای

ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامة

واحدهای مورد پژوهش انجام شد.

استاندارد بود که بخش نخست آن مربوط به مشخصات
فردی ،اجتماعی و شغلی پرستاران بود و بخش دوم21 ،
پرسش انگیزش شغلی 2 ،پرسش نیاز به موفقیت 12 ،پرسش
خودکارامدی 10 ،پرسش حمایت سازمانی 11 ،پرسش

_____________________________________
1. Hurtz & Williams
2. Perreault
3. Rothwell & Arnold
4. Nunnally and Bernstein
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جدول  .1پایایی پرسشنامه
آلفای

ابعاد پرسشنامه

تعداد پرسشهای

ضریب آلفای کرونباخ در

هر بُعد

مطالعة حاضر
0988

مأخذ

سال

نیاز به موفقیت

0990

هرتز و ویلیامز

2009

2

نگرش خودتوسعهای

0993

پرالت

2008

2

0982

تعهد حرفهای

0984

راتول و آرنولد

2007

9

0992

خودکارامدی

0990

ماورر و همکاران

2003

12

0972

نگرش اسالمی به کار

0989

درویش یوسف

2000

17

0974

انگیزش شغلی

0980

الندن

1983

21

0972

حمایت سازمان

0984

ماورر و همکاران

2003

10

0981

حمایت سرپرست

0992

ماورر و همکاران

2003

11

0974

تمایل به خودتوسعهای

0973

پرالت

2008

3

0977

رفتار خودتوسعهای

0989

ایکسیو

2007

12

0970

کرونباخ

یافتهها

به منظور تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق ،نخست از

در مطالعة حاضر ،اکثر افراد مورد مطالعه( 8392درصد) در

آزمون

گروه سنی  20-39سال قرار گرفتند  2392 .درصد نمونههای

اس.پی.اس.اس  ،12برای بررسی رابطة میان متغیّرهای الگو

مورد پژوهش دارای مدرک کاردانی و  2997درصد دارای

استفاده شد .سپس رابطة علّی بین متغیّرهای پژوهش با استفاده

مدرک کارشناسی بودند 1292 .درصد افراد نیز مدرک

از روش تحلیل مسیر و با کمک نرمافزار لیزرل  ، 8920آزمون

تحصیلی کارشناسی ارشد داشتند.

شد .نتایج آزمون همبستگی در جدول  2منعکس شده است.

همبستگی

با

پیرسون

استفاده

نرمافزار

از

جدول  .2همبستگی بین عوامل الگوی تحقیق
نیاز به موفقیت

خودتوسعهای

نگرش

تعهد حرفهای

خودکارامدی

انگیزش شغلی

به کار

نگرش اسالمی به کار

نگرش اسالمی

انگیزش شغلی

حمایت سازمان

خودکارامدی

**

0922

**

0929

**

0922

1

**

0922

0972
1

**0922
1

حمایت سازمان
حمایت سرپرست
تمایل به خودتوسعهای
رفتار خودتوسعهای

** = رابطه در سطح  0/01معنادار است.

سرپرست

1

تعهد حرفهای

1

0922

0922

0929

حمایت

0923

**

**

0920

**

0920

**

0922

خودتوسعهای

**

*

**

**

تمایل به

نگرش خودتوسعهای

1

0901

-0903

0901

0901

-0902

0900

0901

0903

**

0940

**

0940

**

0944

خودتوسعهای

نیاز به موفقیت

1

-0901

-0904

*-0908

*-0907

-0904

*-0902

*-0902

*-0907

-0903

رفتار

عوامل

**

0921

**

0921

**

0929

**0922

**0937

**0922

**

0922

**

0937

**

0922

1

**

0934

**

0923

1

**0940
1

*

= رابطه در سطح  0/02معنادار است.

(بدون ستاره)= رابطه معنادار نیست
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برای اطمینان از نرمال بودن متغیّرهای مورد مطالعه ،از

بر اساس یافتههای تحقیق ،سن با نگرش اسالمی به کار

آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .نتایج نشان که

( ،)β= -0911 , t=-3937انگیزش شغلی (-0908 , t= -3983

همة متغیّرها از نظر آماری با توزیع نرمال تفاوت معناداری

= )βو رفتار خودتوسعهای ( )β= -0909 , t= -4941رابطة

ندارند .از این رو ،فرض نرمال بودن متغیّرهای پژوهش مورد

معکوس و معنادار دارد .از سویی ،سن بر نیاز به موفقیت

تأیید قرار گرفت .پس از تأیید نرمال بودن ،خطی بودن و

( ،)β=0901, t= -2938تعهد حرفهای (-0902, t= -3993

همگن بودن واریانسها برای رابطة دوبهدو میان متغیّرها ،کلیة

= ،)βخودکارامدی( ،)β= -0907, t= -3934حمایت سازمانی

روابط میان متغیّرها مورد بررسی قرار گرفت.

( ،)β= -0909, t= -4922حمایت سرپرست(, t= -4912

گفتنی است برای تأیید الگوی ساختاری یا همان نمودار
مسیر ،نخست باید مقادیر تی 1و ضرایب استاندارد معنادار

 )β= -0909و تمایل به خودتوسعهای(-0902 , t= -4919
= )βبه صورت غیر مستقیم اثرگذار است.

باشند و سپس ،شاخصهای آن برازش مناسبی داشته باشند .بر

سطح تحصیالت نیز با نگرش اسالمی به کار (t =8999

این اساس ،مقادیر برآورد روابط مستقیم میان متغیّرهای الگو

 ،)β=0928,نیاز به موفقیت ( ،)β=0909, t=2970نگرش

که دارای مقدار معناداری از نظر آماری نیستند ( )P<0902باید

خودتوسعهای ( ،)β=0913, t =4903حمایت سازمانی (=2990

از الگوی اولیه حذف شوند تا مقادیر الگوی نهایی برآورد

 )β=0907, tو رفتار خود توسعهای()β=0922, t=10923

شود(.نمودار )2

رابطة مثبت دارد و بر تعهد حرفهای(،)β=0912, t=8921
خودکارامدی( ،)β=0919, t=8922انگیزش شغلی(, t=8970

نمودار  .2مقادیر استاندارد شده در الگوی نهایی تحقیق

_____________________________________
1. T-Value
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 ،)β=0921حمایت سرپرست ( )β=0919, t=8982و تمایل به

از دیگر یافتههای تحقیق ،آن است که بر اساس نمودار 2

خودتوسعهای( )β=0912, t=7924به صورت غیر مستقیم

و با توجه به مقدار  Rاسکوئر 32 ،درصد تغییرات رفتار

اثرگذار است.

خودتوسعهای مربوط به تأثیر متغیّرهایی خارج از الگو و 22

نگرش اسالمی به کار ،بر نیاز به موفقیت (, t= -3932
-0911

=،)β

تعهدحرفهای

(t=10900

،)β=0932,

درصد علل رفتار خودتوسعهای ناشی از تأثیر متغیّرهای
موجود در الگوست.

خودکارامدی ( ،)β=0922, t=22922انگیزش شغلی (, 17988

در نهایت ،نشانگرهای مربوط به برازش الگوی مسیر نهایی

= ،)β=0949 tحمایت سازمانی ( ،)β=0918 , t=4980حمایت

در جدول  3نشان داده شده که همة آنها نشاندهندة برازش بسیار

سرپرست ( ،)β=0929, t=7987تمایل به خودتوسعهای (3921

مطلوب الگوست .آزمون برازش الگو تعیین میکند که آیا

= )β= 0912, tو رفتار خودتوسعهای ( )β= 0912, t=2900به

الگوی پیشنهادی باید پذیرفته شود یا خیر .مقدار شاخصهای

صورت مستقیم اثرگذار است.

مربوط به برازش نشان میدهد الگوی تحقیق قابل قبول و

خودکارامدی با تعهد حرفهای (،)β=0931, t= 9903
انگیزش شغلی ( ،)β=0922, t= 9942حمایت سازمانی (2942

مطلوب است .برای برازش الگوی حاضر ،از شاخصهای ذیل
استفاده شده است:

= ،)β=0918, tحمایت سرپرست ( ،)β=0919, t= 2989تمایل

نسبت کای اسکوئر به درجة آزادی 1:این شاخص ،معیار

به خودتوسعهای ( )β=0912 , t=3927و رفتار خودتوسعهای

عدم تناسب قلمداد میشود و معنادار بودن ارزش کای -دو

( )β=0911, t=3994رابطة مثبت دارد.

به این مفهوم است که بین ساختار کوواریانس الگوی

انگیزش شغلی نیز با حمایت سازمان(،)β=0928, t=7932

پیشنهادی و ماتریس کوواریانس دادههای مشاهده شده تفاوت

حمایت سرپرست ( ،)β=0923, t= 2922تمایل به

معناداری وجود دارد .لذا الگوی پیشنهادی محقق رد

خودتوسعهای ( )β=0922, t= 4982و رفتار خودتوسعهای
( )β=0921, t= 2938رابطة مثبت دارد.

2

میشود(گارسون .)2003 ،با توجه به عدم معناداری()p> 0902
این مقیاس در تحقیق حاضر ،الگوی تحقیق تأیید میشود.

تعهد حرفهای با انگیزش شغلی ( )β=0914, t=2987و

شاخص نرمشدة برازندگی 3:بنتلر و بونت )1980(4مقادیر

حمایت سازمانی ( )β=0914, t=4929رابطة مثبت دارد .از

شاخص نرمشده برازندگی برابر یا بزرگتر از  099را در

سویی بر حمایت سرپرست ( ،)β=0902, t= 2922تمایل به

مقایسه با الگوی صفر به عنوان شاخص خوبی برای برازندگی

خودتوسعهای ( )β=0903, t=3974و رفتار خودتوسعهای

الگوهای نظری توصیه کردهاند(.هومن)1382 ،

( )β=0907 , t=2922به صورت غیر مستقیم اثرگذار است.

شاخص نرمنشدة برازندگی 2:در مورد شاخص نرمنشدة

تمایل به خودتوسعهای نیز با حمایت سازمانی (, t= 4929

برازندگی هر چند مقدار آن نسبت به تغییرات حجم گروه

 )β=0902و رفتار خودتوسعهای ( )β=0902, t=2924رابطة

نمونه مقاوم است ،اما چون دامنة آن محدود به صفر و یک

مثبت دارد.

نیست ،تفسیر آن نسبت به شاخص نرمشدة برازندگی دشوارتر

حمایت سازمانی نیز با حمایت سرپرست (, t =3992
 )β=0912و رفتار خودتوسعهای ( )β=0914, t= 2927رابطة
مثبت دارد .حمایت سرپرست با رفتار خودتوسعهای
( )β=0912رابطة مثبت دارد.

است .بر پایة قرارداد ،مقادیر کمتر از  099مستلزم تجدید نظر
در

الگوست(.همان)

_____________________________________
1. Chi–Square /degree of Freedem
2. Garson
3. NFI
4. Bentler & Bonett
5. NNFI

فروتنی و همکاران :طراحی و تبیین مدل خودتوسعهای منابع انسانی

66

شاخص برازندگی فزاینده 1:بر پایة قرارداد ،مقدار

در رابطه با فرضیة  :1بین سن و تمایل به خودتوسعهای

شاخص برازندگی فزاینده نیز باید دستکم  099باشد تا

منابع انسانی ،فرضیة  :10بین سن و نیاز به موفقیت ،فرضیة

الگوی مورد نظر

 :11بین سن و خودکارامدی ،فرضیة  :12بین سن و نگرش

پذیرفته شود(.همان)

شاخص نیکویی برازش 2و شاخص تعدیل شدة نیکویی
برازش 3:این دو شاخص تحت تأثیر حجم نمونه است و
میتواند برای الگوهایی که به گونة ضعیفی فرموله شدهاند،
بزرگ باشد .از آنجا که اغلب ،نیکویی برازش از سایر
شاخصهای اندازهگیری بزرگتر است ،مقدار آن باید برابر یا
بزرگتر از  099باشد تا الگوی تحقیق پذیرفته شود .البته منفی
بودن آن نشان میدهد الگوی مورد نظر بسیار ضعیف و بدتر
از نبودن آن است .مقدار تعدیلشدة شاخص برازندگی
نیکویی برازش نیز باید برابر یا بزرگتر از  099باشد تا
پذیرفته شود(.همان)

مستقیم معناداری وجود ندارد و تنها در رابطه با فرضیة  :9بین
سن و نگرش اسالمی به کار و فرضیة  :13بین سن و انگیزش
شغلی ،رابطة منفی و معناداری وجود دارد .البته سن به
صورت غیر مستقیم و معکوس بر نیاز به موفقیت ،تعهد
حرفهای ،خودکارامدی و تمایل به خودتوسعهای اثرگذار
است .در پژوهشهای دیگر نیز نشان داده شد که سن بر تمایل
افراد برای شرکت در فعالیتهای توسعه اثرگذار است(گارفانو و
ساالس281-304 :2002 ،4؛ اینگ 2و همکاران .)2013 ،بنابر
این ،میتوان گفت که شرکت در فعالیتهای آموزشی با افزایش
سن کاهش مییابد(بورن و همکاران .)2010 ،2ممکن است

جدول  .3نشانگرهای برازش الگوی نهایی خودتوسعهای منابع
انسانی
نشانگر برازش

خودتوسعهای و فرضیة  :14بین سن و تعهد حرفهای ،رابطة

این امر بدین علت باشد که کارکنان مسنتر انگیزة یادگیری
محدودتری نسبت به همکاران جوانتر خود دارند .همچنین

مقدار برازش

مقدار رضایتبخش

نتیجه

کارکنان مسنتر حمایت و تشویق کمتری را از جانب

1913

کوچکتر از 3

تأیید مدل

سرپرستان ،همکاران و دیگر افراد برای شرکت در یادگیری و

نرم شدة برازندگی

1

نزدیک به  099یا بیشتر

تأیید مدل

فعالیتهای توسعه دریافت میکنند .بعالوه ،فقدان حمایت کاری

نرم نشدة برازندگی

1

بزرگتر از 099

تأیید مدل

با گسترش به خانواده ،دوستان و دیگر عوامل خارج از محیط

0999

بزرگتر از 099

تأیید مدل

کار ،شرکت کارکنان مسنتر را برای توسعه تشویق نمیکند.

0998

بزرگتر از 099

تأیید مدل

1

بزرگتر از 099

تأیید مدل

نسبت کای اسکوئر
به درجة آزادی

شاخص نیکویی
برازش
تعدیل شدة نیکویی
برازش
برازندگی فزاینده

همچنین ،کارکنان مسنتر ممکن است اضطراب بیشتری را در
موقعیتهای یادگیری تجربه کنند .حتی ممکن است میان
افزایش سن و کاهش توانایی فرد برای یادگیری ،ارتباط وجود
داشته باشد.

نتیجهگیری و بحث

در رابطه با فرضیة  :12بین سطح تحصیالت و نگرش

این پژوهش بر ایدة ارتقای خودتوسعهای پرستاران از طریق

اسالمی به کار ،فرضیة  :12بین سطح تحصیالت و نیاز به

عوامل فردی و سازمانی استوار بود .نتایج نشان میدهد،

موفقیت و فرضیة  :18بین سطح تحصیالت و نگرش

بیشتر پرستاران مورد مطالعه ،جوان میباشند .همچنین اکثر

خودتوسعهای ،رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .اما در

نمونههای پژوهش ،زن ،متأهل و دارای سطح تحصیالت

مورد فرضیة  :2بین سطح تحصیالت و تمایل به خودتوسعهای

کارشناسی بودند.

منابع انسانی ،فرضیة  :17بین سطح تحصیالت و
خودکارامدی ،فرضیة  :19بین سطح تحصیالت و انگیزش

_____________________________________

_____________________________________

1. IFI
2. GFI
3. AGFI

4.Garfano and salas
5. Inge
6.Boeren and et al
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شغلی و فرضیة  :20بین سطح تحصیالت و تعهد حرفهای،

انگیزشی مؤثر در خودتوسعهای را خاطر نشان میکند .در

رابطة معناداری وجود ندارد .البته سطح تحصیالت به صورت

پژوهشی که بر روی  400نفر از رهبران مرتبة پایین ارتش

غیر مستقیم بر تمایل به خودتوسعهای ،خودکارامدی ،تعهد

انجام گرفت ،نتایج حاکی از آن بود که خصوصیات فردی

حرفهای و انگیزش شغلی اثرگذار است .بنابراین ،میتوان

همچون خودکارامدی ،با انگیزة خودتوسعهای ارتباط دارند و

گفت کارکنانی با سطح دانش باالتر ،تمایل بیشتری به شرکت

در واقع؛ سبب انگیزة بیشتر برای انجام خودتوسعهای

در آموزش دارند .یکی از علل این امر ،ممکن است آن باشد

میشود(بویس و همکاران .)129-178 :2010 ،ایکسیو در

که افراد با سطح دانش پایینتر ،موقعیتهای زیادی برای شرکت

رسالة دکتری خود نشان داد که خودکارامدی اثر مثبتی بر

در برنامههای تحصیلی و آموزشی ندارند و از سویی ،اشتیاق

روی شرکت فرد در خودتوسعهای دارد(.ایکسیو:2007 ،

کمتری نیز برای شرکت در آموزش دارند.

)24-28

در رابطه با فرضیة  :3بین نگرش اسالمی به کار و تمایل

در رابطه با فرضیة  :2بین نگرش خودتوسعهای و تمایل

به خودتوسعهای منابع انسانی و فرضیة  :21بین نگرش

به خودتوسعهای منابع انسانی ،رابطة معناداری وجود ندارد.

اسالمی به کار و نیاز به موفقیت ،رابطة معکوس و معناداری

هر چند هرتز و ویلیامز ( )2009در مطالعهای نشان دادند که

وجود دارد .در مطالعهای نیز که با عنوان تبیین و توصیف

نگرش بر توسعه تأثیرگذار است(هرتز و ویلیامز:2009 ،

الگوی توسعة منابع انسانی مبتنی بر ارتباطات چهارگانه و

 .)232-223به نظر میرسد خودتوسعهای به تنهایی برای

نگرش فطرتگرا انجام گرفت ،نتایج نشان داد چنانچه فرد در

پرستاران ایرانی لذتبخش نیست ،بلکه مزایا و پیشرفتهایی که

زندگی خود در ارتباطات چهارگانه؛ ارتباط با خدا ،ارتباط با

بر اثر خودتوسعهای در شغل خود به دست میآورند ،دارای

خود ،ارتباط با دیگران و ارتباط با محیط طبیعی را به طور

اهمیت است.

متعادل رعایت کند ،رفتاری اثربخش در جهت توسعة خود
خواهد داشت(.فرهی بوزنجانی و همکاران)19 :1387 ،

در رابطه با فرضیة  :7بین انگیزش شغلی و تمایل به
خودتوسعهای منابع انسانی ،رابطة مثبت و معناداری وجود

در رابطه با فرضیة  :4بین نیاز به موفقیت و تمایل به

دارد .در پژوهشهای دیگر نیز نتایج حاکی از آن بود که

خودتوسعهای منابع انسانی و فرضیة  :22بین نیاز به موفقیت و

خصوصیات فردی همچون انگیزش شغلی ،با انگیزة

خودکارامدی ،رابطة معناداری وجود ندارد .این امر میتواند

خودتوسعهای ارتباط دارند و در واقع؛ سبب انگیزة بیشتر برای

گویای آن باشد که ممکن است ویژگیهای شخصیتی همچون

انجام خودتوسعهای میشوند(بویس و همکاران-178 :2010 ،

نیاز به موفقیت ،با خودتوسعهای رابطه ندارند و در واقع؛

 .)129بررسی انگیزش به عنوان یکی از پیشبینیکنندههای

عوامل بیرونیِ مؤثر بر انگیزة یادگیری ،نقش بیشتری در ایجاد

شرکت افراد در فعالیتهای توسعه ،نشان داد که بر رفتار توسعه

رفتار خودتوسعهای داشته باشند.

تأثیرگذار است(هرتز و ویلیامز .)232-223 :2009 ،نتایج

در رابطه با فرضیة  :2بین خود کارامدی و تمایل به
خودتوسعهای منابع انسانی ،رابطة مستقیم ،مثبت و معناداری
وجود دارد؛ اما در مورد فرضیة  :23بین خودکارامدی و
نگرش خودتوسعهای ،رابطة معناداری وجود ندارد .در واقع؛
گویای آن است که باور فرد در مورد توانا نبودن خود برای
انجام وظایف ،سبب نمیشود که وی بر این عقیده باشد که
باید خودتوسعهای را انجام دهد .این امر نیز نقش عوامل

مطالعة جاللی و همکارانش نیز حاکی از آن بود که پرستاران
به طور کلی ،انگیزة شرکت در آموزش مداوم را مهم تلقی
میکنند(جاللی و همکاران)1382 ،؛ زیرا کارکنان با انگیزة باال،
اهداف شغلی چالشی را انتخاب میکنند و تالش زیادی در
انجام وظایفی دارند که به اهدافشان مرتبط میشود .افراد با
سطوح باالی انگیزة شغلی ،ارزش کاری باال و نیاز به توسعه
را درک میکنند .بنابر این ،تمایل بیشتری به درگیر شدن در
خودتوسعهای دارند.
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در رابطه با فرضیة  :8بین تعهد حرفهای و تمایل به
خودتوسعهای منابع انسانی و فرضیة  :24بین انگیزش شغلی و
نگرش خودتوسعهای ،رابطة مستقیم معناداری وجود ندارد .در
مورد فرضیة  :22بین تعهد حرفهای و انگیزش شغلی ،رابطة
مثبت و معناداری وجود دارد.
در رابطه با فرضیة  :22بین تمایل به خودتوسعهای منابع
انسانی و حمایت سازمان رابطة مستقیم و معناداری وجود
دارد .اما در مورد فرضیة  :27بین تمایل به خودتوسعهای منابع
انسانی و حمایت سرپرست ،رابطة معناداری وجود ندارد.
ایکسیو نیز در مطالعة خود بیان کرد که حمایت سازمان اثر
مثبتی روی شرکت افراد در خودتوسعهای دارد(ایکسیو،
 .)24-28 :2007کارکنان با ابراز تمایل برای افزایش و بهبود
دانش و مهارت شغلی خویش ،همچنین با تالشی که در این
راه از خود نشان میدهند ،سبب میشوند تا مدیران نیز ترغیب
شده ،حمایتهای الزم را در جهت توسعة کارکنان به عمل
آورند.
در رابطه با فرضیة  :28بین حمایت سازمان و رفتار
خودتوسعهای منابع انسانی و فرضیة  :29بین حمایت
سرپرست و رفتار خودتوسعهای منابع انسانی ،رابطة معناداری
وجود دارد .نتایج مطالعهای با عنوان «بررسی عوامل محتوایی
و فردی :رویکردی تعاملی جهت درک خودتوسعهای کارکنان»
نشان داد که در میان متغیّرها ،حمایت محل کار ،رابطة بیشتر و
قویتری با شرکت کارکنان در خودتوسعهای دارد(اورویس و
لفلر .)172-177 :2011 ،در مطالعة هرتز و ویلیامز( )2009نیز
کنترل مدیریت و سطوح باالی الزام به شرکت کارکنان ،رابطة
منفی با شرکت و تمایل به توسعه دارد(.هرتز و ویلیامز،
)232-223 :2009
در رابطه با فرضیة  :30بین حمایت سازمان و حمایت
سرپرست ،رابطة معناداری وجود دارد(.ایکسیو-22 :2007 ،
)24
در رابطه با فرضیة  :31بین تمایل به خودتوسعهای و رفتار
خودتوسعهای منابع انسانی ،رابطة معناداری وجود دارد.
ایکسیو نیز در رسالة خود نشان داد که تمایل به

خودتوسعهای با رفتار خودتوسعهای ارتباط دارد(.ایکسیو،
)28 :2007
نتایج نهایی تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش حاضر در
پاسخگویی به پرسشهای پژوهش به قرار ذیل است:
در پاسخ به پرسش نخست که عوامل فردی مؤثر بر تمایل
به خودتوسعهای منابع انسانی در بیمارستانها کدامند؛ مشخص
شد که نگرش اسالمی به کار ،خودکارامدی و انگیزش شغلی
به صورت مستقیم بر تمایل به خودتوسعهای اثرگذارند .البته
سن و سطح تحصیالت نیز به صورت غیر مستقیم بر تمایل به
خودتوسعهای اثرگذارند.
در ارتباط با پرسش دوم تحقیق ،مبنی بر چگونگی رابطة
بین عوامل فردی مؤثر بر تمایل به خودتوسعهای منابع انسانی
در بیمارستانها؛ نتایج نشان داد که سن با نگرش اسالمی به کار
و انگیزش شغلی ،رابطة معکوس و معناداری دارد .همچنین بر
نیاز به موفقیت ،تعهد حرفهای و خودکارامدی به صورت
غیرمستقیم اثرگذار است .سطح تحصیالت با نیاز به موفقیت،
نگرش خودتوسعهای و نگرش اسالمی به کار ،رابطة مثبت و
معناداری دارد و بر تعهد حرفهای ،خودکارامدی و انگیزش
شغلی به صورت غیر مستقیم اثرگذار است .نگرش اسالمی به
کار با نیاز به موفقیت ،رابطة معکوس دارد .نیاز به موفقیت با
خودکارامدی ،رابطة معناداری نداشت .خودکارامدی و
انگیزش شغلی و تعهد حرفهای با نگرش خودتوسعهای ،رابطة
معناداری ندارند .تعهد حرفهای با انگیزش شغلی و تمایل با
رفتار خودتوسعهای ،رابطة مثبت دارند.
در ارتباط با پرسش سوم تحقیق که ،عوامل سازمانی مؤثر
بر خودتوسعهای منابع انسانی در بیمارستانها کدامند؛ مشخص
شد که حمایت سازمانی و حمایت سرپرست ،عوامل سازمانی
مؤثر در خودتوسعهای منابع انسانی میباشند.
در ارتباط با پرسش چهارم تحقیق ،مبنی بر چگونگی
رابطة بین تمایل با عوامل سازمانی مؤثر بر خودتوسعهای منابع
انسانی در بیمارستانها؛ نتایج نشان داد که تمایل با حمایت
سازمان ،رابطة مثبت و معناداری دارد ،اما با حمایت
سرپرست ،رابطة معناداری ندارد.

فصلناهم مدرییت سازمانهای دولت
در خصوص پرسش پنجم تحقیق ،مبنی بر چگونگی رابطة
بین عوامل سازمانی مؤثر بر خودتوسعهای منابع انسانی در
بیمارستانها؛ مشخص شد که حمایت سازمان با حمایت
سرپرست ،رابطة مثبت و معناداری دارد.
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سرپرست نیز حمایت بیشتری از آنها به عمل میآورد و در
نهایت ،تمایل اثر زیادی بر روی رفتار خودتوسعهای دارد.
در مجموع؛ سن ،سطح تحصیالت ،نگرش اسالمی به کار،
خودکارامدی ،تعهد حرفهای ،و انگیزش شغلی بر رفتار

در مجموع ،نتایج تحقیق حاکی از آن است که :افراد مسن،
کمتر به دنبال خودتوسعهای هستند؛ از انگیزش شغلی مناسبی
برخوردار نیستند و به اخالق اسالمی در کار توجه چندانی
ندارند .در مقابل ،افراد جوان بیشتر رفتار خودتوسعهای را
پیگیری کرده ،از انگیزة الزم برای این امر برخوردارند،
همچنین باورهای دینی در آنها قویتر است .این در حالی
است که تعدادی از کارکنان مسنتر در سالهای آینده به
صورت فزایندهای در نیروی کار شرکت خواهند
داشت(والکر .)1999 ،1بنابر این ،ضروری به نظر میرسد که با
بهرهگیری از عوامل انگیزشی مناسب ،تمایل این گروه را برای
شرکت در برنامههای خودتوسعهای افزایش داد.

خودتوسعهای اثرگذارند؛ در حالی که حمایت سرپرست و
سازمان ،شدّت این رابطه را تحت تأثیر قرار میدهند.
نتایج این مطالعه ثابت کرد که عوامل سازمانی نقش مهمی
در ایجاد رفتار خودتوسعهای دارند؛ به نحوی که اگر فرد
تمایل الزم را برای خودتوسعهای داشته باشد ،اما از حمایت
کافی سازمان و سرپرست خود برخوردار نشود ،قادر نخواهد
بود به خوبی به سوی خودتوسعهای گام بردارد و در نهایت،
ممکن است از انجام یا حتی ادامة آن منصرف شود .این در
حالی است که بسیاری از پرستاران سازوکارهای حمایتی از
جانب سازمانها و مؤسسات درمانی را به صورت ناکافی
دریافت میکنند .در سازمانهایی که نمیتوانند حمایت الزم را

از سویی ،افراد با سطح تحصیالت باالتر ،نگرش دینی

فراهم کنند ،تعارض بین نیازهای پرستاران و آنچه دریافت

قوی ،نیاز به موفقیت بیشتر ،خودکارامدی ،نگرش

میکنند ،باعث ایجاد مشکالتی در آنها میشود .مدیرانی که در

خودتوسعهای ،انگیزش شغلی ،تعهد حرفهای و تمایل به

کشف چنین تفاوتهایی با شکست مواجه میشوند ،سطوح رو

خودتوسعهای باالتری دارند و بیشتر از افراد با سطح

به رشد نارضایتی کارکنان خود را تجربه خواهند کرد که این

تحصیالت پایینتر در جهت رفتار خودتوسعهای گام بر

امر در نهایت میتواند بر رشد ،توسعه و عملکرد طوالنیمدت

میدارند .همچنین یافتهها نشان میدهند افرادی که باورها و

افراد تأثیر منفی بگذارد.

نگرش دینی قویتری دارند ،تعهد حرفهای ،انگیزش شغلی،
نیاز به موفقیت ،خودکارامدی و تمایل بیشتری برای
خودتوسعهای دارند.

از دیگر یافتههای مهم تحقیق که در مطالعات پیشین بدان
پرداخته نشده ،نقش مؤثر ارزشها و باورهای دینی در ایجاد
تمایل و رفتار خودتوسعهای است .در علت این امر میتوان

پرستارانی که باور خودکارامدی در آنها بیشتر است ،تعهد

گفت که هدف از توسعه ،شکوفا شدن استعدادهای بالقوّة

حرفهای ،انگیزش شغلی و تمایل به خودتوسعهای باالتری

انسانهاست که در سایة تأمین نیازهای واقعی محقق میشود.

دارند .اما خودکارامدی افراد روی نگرش خودتوسعهای

انسان با نیازهای بیشماری به دنیا میآید .تالش برای ارضای

تأثیری ندارد .همچنین داشتن تحصیالت باال ،خودکارامدی،

این نیازها طبیعی است .هر چه این نیازها بهتر برآورده شود،

نگرش اسالمی به کار ،انگیزش شغلی و تعهد حرفهای سبب

زندگی انسان بهتر و آسودهتر است .هر اندازه زندگی انسان

افزایش حمایت سازمان و سرپرست میشود .در نتیجه،

مهیاتر باشد ،آسایش خاطر و خرسندی و احساس امنیت

افرادی که تمایل بیشتری برای خودتوسعهای دارند ،سازمان و

بیشتری میکند .از سویی ،اعتقاد قلبی و عملی به اصول و
ارزشهای دینی سبب میشود فرد در همه حال خدا را ناظر بر

_____________________________________
1. Walker

اعمال خویش ببیند و تالش کند در راستای تحصیل رضای
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پروردگار و تکامل و سعادت خویش گام بردارد و این امر

نظیر رضایت شغلی ،بهرهوری ،کیفیت زندگی کاری و غیره

میتواند در همة ابعاد وجودی وی ،از جمله عملکرد شغلی و

نیز بررسی شود.

رفتار خودتوسعهای متبلور شود.
پیشنهاد کاربردیای که میتوان بر پایة نتایج حاصل از این
مطالعه مطرح کرد ،این است که مدیران و سرپرستاران از
طریق خلق فرصتهای یادگیری غیر رسمی ،تشویق ،اعتقاد به
ارزش توسعه ،فراهم کردن زمان ،اطالعات ،همراهی ،منابع و
پاداش برای خودتوسعهای پرستاران ،میتوانند نقشی حیاتی

منابع
 جاللی،

رستم؛

پروانه

عبدالملکی

و

مهوش

کهریزی(" .)1382دیدگاه پرستاران در خصوص آموزش
مداوم (کرمانشاه ،")1382 -فصلنامه علمی پژوهشی

در زمینة یادگیری در محل کار ایفا کنند .از سویی ،واگذاری

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،دوره دهم ،ش ،1ص -72

مسئولیت شغلی باید بر اساس توانمندیهای افراد صورت

.27

گیرد تا فرد بتواند از عهدة وظیفة محوّله برآمده ،احساس مفید

 دلگشایی ،بهرام؛ سیدجمالالدین طبیبی و پریسا

بودن و مؤثر بودن داشته باشد .همچنین به افراد فرصت داده

پهلوان(" .)1382ارائة الگوی توسعة منابع انسانی در بخش

شود تا دانش فراگرفته شده را در عمل به کار گیرند و نیز

بهداشت و درمان ایران" ،مجلة پژوهش در پزشکی ،دوره

برنامههایی برای جلب پرستاران مسن به سوی برنامههای

سیویکم ،ش  ،4ص .317-322

خودتوسعهای طراحی شود.

 دهقان نیری ،ناهید؛ علیاکبر نظری ،مهوش صلصالی و

از مهمترین محدودیتها در اجرای تحقیق حاضر ،عدم

فضلاهلل احمدی(" .)1382نقش نیروی انسانی در

همکاری برخی از پرستاران به دلیل اعتقاد به عدم به کارگیری

بهرهوری پرستاری :تحقیق کیفی" ،مجله حیات ،دوره

نتایج حاصل از تحقیقات در عمل و انجام ندادن اقدامات

دوازدهم ،ش  ،3ص .2-12

مقتضی توسط مسئوالن بود .نکتة دیگر اینکه ،یافتههای مطالعة
حاضر فقط بر روی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی
انجام شده است و لذا نتایج حاصل را نمیتوان به منابع
انسانی سازمانهای دیگر تعمیم داد .پیشنهاد میشود در
تحقیقات آینده ،مطالعة مشابهی پیرامون خودتوسعهای در
سازمانهای دیگر صورت پذیرد و نتایج آن با تحقیق حاضر
مقایسه شود.
از آنجا که در مطالعة حاضر متغیّرهای محدودی بررسی
شده است ،پیشنهاد میشود متغیّرهای دیگری نظیر ویژگیهای
شخصیتی ،مهارت ،توانایی ،درگیری شغلی ،نیاز به یادگیری و
همچنین عوامل محیطی(جوّ یادگیری سازمان ،حمایت

 طبیبی ،سید جمالالدین()1382؛ "توسعة منابع انسانی در
بیمارستان" ،طب و تزکیه ،دوره یازدهم ،ش  ،20ص -77
.71
 فرهی بوزنجانی ،برزو؛ حسن عابدی جعفری و موسی

مهدوی(" .)1387طراحی و تبیین الگوی توسعة منابع
انسانی (استادان دانشگاه) مبتنی بر نگرش فطرتگرا و
توسعة ارتباطات چهارگانه" ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت
منابع انسانی ،سال اول ،ش  ،1ص .19-49

 هومن ،حیدرعلی ( ".)1382مدل یابی معادالت ساختاری
با کاربرد نرم افزار لیزرل" ،تهران :انتشارات سمت.

خانواده ،تعارض کار -خانواده ،حمایت همکاران) که
میتوانند رابطة زیادی با تمایل کارکنان برای شرکت در
خودتوسعهای داشته باشند ،بررسی شوند .پیشنهاد میشود در
مطالعات آینده ،اثر خودتوسعهای بر عملکرد فردی و سازمانی
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