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Abstract: The aim of this study was to identify the factors affecting the self-

development of faculty members of Islamic Azad University of Mazandaran, Gilan, 

and Golestan provinces. The study used an exploratory mixed-methods (quantitative-

qualitative) approach in which the quantitative phase was a descriptive survey and the 

qualitative phase was based on grounded theory. The statistical population included all 

2789 faculty members of Islamic Azad University of Mazandaran, Gilan, and Golestan 

provinces who are engaged in job duties in 2019. Stratified random sampling method 

was used, proportional to the volume of each of the three provinces. Data collection 

tools were standard self-development questionnaires, Scherer et al.'s Self-Efficacy 

Questionnaire, Emer's Professional Commitment Questionnaire, Shuffle et al.’s Job 

Career Questionnaire, Niehoff & Morman’s Organizational Justice Questionnaire, 

Allen and Meyer’s Organizational Commitment Questionnaire, and the Group 

Learning Questionnaire. Descriptive and inferential statistical methods were used in 

SPSS statistical software to analyze the research data. According to our results, factors 

affecting self-development of faculty members of Islamic Azad University of 

Mazandaran, Gilan and Golestan provinces include: individual factors (self-efficacy, 

job conflict, job motivation, professional commitment, need for success, responsibility, 

psychological empowerment, job resilience, self-actualization, economic/social status, 

cultural capital), organizational factors (organizational culture, organizational support, 

organizational justice, organizational commitment) and group factors (group learning). 
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 مقدمه

ت و نیاروی انااانو و ها اساامروز، دنیای ساازما دنیای      

ها به عنوا  باا ازز  رار م مناابا ساازمانو متولیا  سازما 

شوند. منابا اناانو به سازما  معنا و مفهوم ماو محاوب مو

نما اد های رحقق اهداف سازمانو زا فراهم موبخشد و زمینه

دز ا ااام میاااا ،  (.1394ری )بهااارام زادا، امیاااری و  اااد 

 کام اساتر  و فرساودیو شالهو، خاانوادیو، هایمشالهه

 برای کازکنا  کمبود های منفو، خاتگو،انگیزشو و نگر 

مد ر ت و  سوی از حما ت عدم نبود ، دز اولو ت جا گز نو،

 باه افاراد دسترساو کاه غیارا، از جمهاه عاوامهو هااتند

کااز  و همااازا  ) نما نادضروزی مو زا آموزشو هایبرنامه

 به سوی ز ادی روجه امروزا که شدا سبب امر (. ا م2016

 ییارد )فرورناو و د گارا  صوزت یاروسعه-خود هایبرنامه

1392.) 

فرآ ندی اجرا و است که از طر ق شناساا و و  روسعه فردی

، مشازکت او )کازمند( رامیم نیازهای آموزشو و پروزشو فرد

دهاد. ا ام برناماه مو ءازرقاادز موفقیت سازما  متبوعش زا 

 ک مدزک مدو  زسمو است که اهداف  اادییری و روساعه 

کناد. هار های فرد زا شناسا و و رعییم موها و  ابهیتمهازت

فرد به همراا مد ر  به صوزت مشترک ا م برنامه زا ردو م 

های زسامو و هاا و برناماهکنند. ا م برنامه شامل آموز مو

هاا و کناد راا مهازته کماک موغیرزسمو پروزشو است کا

روسااعه  های مااوزد نیاااز باارای رحقااق اهاادافشا اااتگو

(. دز ا ام 1393کاب و رقو ت شود )ابیهو و مازازی  فردی

شیوا جد دی دز روسعه مد ر ت اسات  ،ایخودروسعه ،میا 

( با هدف مشازکت مد را  1986) د گرا که روسط پیدلر و 

 اساتراحاو شداماد ر تو ط یهاادز جر ا  روساعه مهازت

دکتااار م ازراااش آمر ااااا  (.1986)پااادلر و همااااازا  

 ای زا  او از سه زکم روسعه زهبری عنوا  کارداخودروسعه

ا م سه زکم حالات پو اا داشاته و باا  ااد گر زواباط  ست.ا

اند  ندی رعر ف نموداآای زا فرخودروسعه هادزونو دازند. آ 

ی  بهاو هاههاا، داناش و ربرباافزود  بار مهازت با هدفکه 

دساتیابو باه اهاداف و  کاب شدا، کاساتم از نقااض ضاعف

(. 2012زابارت و همااازا  شاود )استفادا مو، روسعه فردی

، اسا  دکتر م ازراش آمر ااا بر(. 2007بو س و هماازا  )

ی  ک فرد ارفاا  هارواند دز سراسر فعالیت ای موخودروسعه

 اهایای و رقاضاا ی مؤساااههااابیافتااد و بااه وساایهه آموز 

)دپازرماا   زود، رامیال یارددعمهیارو که از فارد انتااازمو

 ناد آای فرخودروساعه(. بر ا م اساا ، 2015، ازرش آمر اا

ز زی شدا، چند بعدی، پیشاروندا و دامماو اسات کاه برنامه

ییرد را عمهارد  زا بهبود بخشاد و باه فرد آ  زا به کاز مو

ای خودروساعه دز وا اا، دست  ابد. مد نار ای اهداف روسعه

ی هاااو کازآموزی هااا ناادی مااداوم اساات و دزو  آموز آفر

ی هاااییاارد. فعالیتسااازمانو و راااالیف عمهااو جااای مو

اند که نیازها و اهاداف ای به ا م مناوز ا باد شداخودروسعه

 (. بناابرا م،2013)اوود ئرنو خاص فاردی زا محقاق ساازند

ماهیات  کناد،متما ز مو ای زاخودروسعه فعالیت که عنصری

باه  کاه ساازمانو بارای امار ا ام اسات. آ  بود  داوطهبانه

داشاته  ا تصادی جنبه رواندمو دازد، نیاز آموزشو هایبرنامه

 یذازی خود سرما ه خود محوز، هایفعالیت چنیم ز را باشد،

انباام  کازکنا  روسط زوزانه کاز از خازج روانندمو و رامیهو

 (. 2014الینگر ییرند )

 و ررکیااب ، مقا اااه فرآ نااد پیامااد خودکازآماادی ایباوزهاا

 بار کاه باشادمو فارد هاایروانا و موزد دز اطالعات ازز ابو

 یاذازد ماو اثار وظاا ف انباام بارای رال  میزا  ، انتخاب

 (.1395 ابراهیم نوا و عبدالهو از نقل به ییات)

 شااخ  عقا ااد زا خودکازآماادی( 2016) وهیااز اسااترارو 

 و حاواد  بر خود رأثیریذازی  ا مؤثر یتفعال و  دزت دزبازا

 سایف ررجماه الااو  و هرینها ) کنندمو رعر ف زخدادها

1397.) 
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 خاود روانامیهاای دزباازا فارد شخصو  ضاوت خودکازآمدی

 کاه باشادمو رااالیف دز موفاق عمهاارد و یاری آغاز برای

 شاال دز آ  حفا  و فارد راال  شاد  یاتردا به نیازمند

 (.1398 حیدزی و خداپناهو) ستا موانا با زو ازو و

 شالهو فرساودیو میزا  که دهدمو نشا  هاپژوهش نتا ج

دولتاو  های بازز دانشاگاا برخاو دز عهماو هیئت اعضای

 دز عهمو هیئت اعضای از نیمو حدود که است چنا  کشوز

موفقیات ندازناد )عاازفو و  هرماانو  احااا  خاود شالل

 عهماو، ئاتهی اعضای بالندیو وضعیت (. دز برزسو1389

و  آموزشاو حرفاه ای، فاردی، بعد دز هاآ  بالندیو وضعیت

اسات )جمشایدی شدا ازز اابو متوسط ز ر حد دز سازمانو

 راازا عهماو هیئات اعضاای مشااالت برزساو (. دز1395

 پژوهشاو، آموزشاو، ادازی، ساوو  دز مشاالرو استخدام،

ا ام  باا (.1392دازد )جهوی  محیوو وجود و ازرقا ازرباطو،

 عهمو هیئت اعضای با مرربط هایپژوهش از ، شواهدیوصف

 نشاا  اسات، یرفتاه صاوزت دهه یذشاته  ک طول دز که

دز  عهماو هیئت اعضای حرفه ای روسعه موضوع که دهدمو

 نیازهاای است الزم و است نگرفته  راز خود شا اته جا گاا

 نیازهاا آ  بارآوزد  بارای شناسا و و آنا  حرفه ای روسعه

 از ساو و، (.1392شاود )زاهادی و باززیاا   برناماه ز ازی

راار م   اااو از مهاام همااوازا روسااعه و پیشاارفت عهمااو

 کشاوزهای یوناایو  دز و سیاستمدازا  های دولتهادغدغه

ی هاارال  نیاز است. دز همیم خصاوص، دانشاگاهیا  بودا

و دز هاا دهند، ولو هموازا موانا و آفتچشمگیری انبام مو

هم وجاود دازد و سار ت عهماو از زمینه پیشرفت و روسعه ع

 دز حالو( 2015)پازک  ستها ارر م ا م آفت جمهه معروف

ی عهمو و به رباا آ  زشاد هاکه نرخ زشد مقاالت و پژوهش

 باه وو ازرباطاار وی اطالعارهاعهوم یونایو  با ظهوز فناوزی

شدت دز حال افزا ش است، پد دا سر ت عهمو نیز دز حاال 

 دز رحول رلییر و برای بنابرا م، (.2015افزا ش است )پازک 

 و خاال  متفاار، انااانو نیروی رربیت و آموزشو هایناام

 یرفت. رحقق بهرا های خاصوزو  و اصول از کازآفر م با د

 هاایچهازچوب و هاا الب از با استفادا وجه هیچ به امر ا م

 رحاول دز امار رار م یذشته اماا  پاذ ر نیاات. ضاروزی

 و روانمندساازی فرآ ناد دز نگر  رلییر آموزشو، هایناام

اسات ) نباری و  آموزشاو نااام دز مد را  اجرا و عمهارد

 به هم چنا  ای حرفه (. دز ا م میا ، روسعۀ1395محمدی 

ساالمتو  و اثربخشاو ازرقاای بارای ناخه رر م زا ج صوزت

میهیتاو  و )باراو  شاودمو یرفتاه نار دز آموزشو هایناام

2016.) 

 هاییشارفترحاوالت و پ ییارات،اب یرفتم رلشت  د،ررد وب

زا اجتنااب   ادجد یهاامهازت  ادییری  ک،و رانولوژ وعهم

 و،جامعاه دانشاگاه ینماودا اسات. باه خصاوص بارا  رناپذ

  اک  ادجد یهااعهوم و مهازت  ا پا وو ب یوستهپ  ادییری

جاما  به صوزت که یموالعه ا  ط،شرا  ما ضروزت است. دز

دانشاگاا  وعهما یتاعضاء هئ یاودروسعهخ ییمرب به یقو د 

 دزک باه ید بخشا عماق باا روانادوم بپردازد، وآزاد اسالم

شاناخت  و وآیااه ،یروساعه فارد یتو اهم  داهمگا  از فا

 آ  ازرقاء رحقق دز زا وسازمان یرو غ وسازمان از عوامل وکاف

و  وداخها مناابا وبرزس دز که  مبا روجه به ا  و،دهد. از سو

 یموالعاه ا یمچنا یر،دهه اخ  کل دستر  دز  اب وخازج

 و اهمیت شدا، ازامه موالب به روجه با بنابرا م نشد، مشاهدا

 هئیات اعضاء ایخودروسعه بر موثر عوامل شناسا و ضروزت

 و یایال  مازنادزا ، هایاساتا  اساالمو آزاد دانشگاا عهمو

 شناساا و حاضار پاژوهش از هدف لذا. است مشهود یهاتا 

 آزاد دانشگاا عهمو هئیت اعضاء ایخودروسعه بر ثرمو عوامل

 است.  یهاتا  و ییال  مازندزا ، هایاستا  اسالمو

از عوامال ماوثر بار  وفقدا  آیاه پژوهش،  ما ودغدغه اصه

 وآزاد اساالم یهادانشاگاا وعهم یتاعضاء هئ یاخودروسعه

که عوامل موثر بر  است آ  اصهو پرسش اسا ،  ما است. بر

 ودانشااگاا آزاد اسااالم وعهماا یااتاعضاااء هئ یاعهخودروساا

 کدام است؟ یهاتا  و ییال  مازندزا ، هایاستا 
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 روش کار

باودا و از لحااظ  یحاضر از لحاظ هدف کاازبرد پژوهش     

 روصایفو کمّاو، بخاش دز و اکتشاافو ناوع از آمیختهزو  

 ایزمیناه نار اه ناوع از روصیفو کیفو بخش دز و پیما شو

از خبریاا   یرعداد یجامعه آماز یفو، امت ک دز .باشدمو

 یال مازندزا ، ی یهااستا  ودانشگاا آزاد اسالم عهمویئته

 وشاله  فمشلول به انبام وظا 1398و یهاتا  که دز سال 

دز دستر  و باا دز ناار داشاتم حاد  یوابه ش که باشندوم

 یآوزنفار انتخااب شادا اناد. ابازاز جماا 30اشاباع   تکفا

مصاحبه باودا اسات کاه عوامال  یزمرحهه ن  مدز ا اطالعات

 یاند و برمبنااشادا  وکازکنا  شناسا یموثر بر خودروسعه ا

جامعاه  وشدا است. دز  اامت کما وآنها پرسشنامه طراح

اساتا  ودانشگاا آزاد اسالم عهمویئته یاعضا یهکه ی،آماز

مشالول  1398و یهاتا  که دز ساال  یال مازندزا ، ی یها

نفار  2789و رعدادشاا   باشاندوم وشاله  فوظاا به انبام

ساادا  واز ناوع رصاادف یاریمرحهه نمونه ی  م. دز اباشدوم

 یرییمرحهه از پژوهش حاضر از زو  نمونه ا م. دز باشدوم

از ساه   اکمتناسب با حبام هار  و،نابت یاطبقه ورصادف

که نخات بر اساا  حبام  صوزت  ماستا  استفادا شد، بد

ماوزدنار  یشدا، رعداد نمونه آمازمشخ  یزکل جامعه آما

.   دمشخ  یرد یزها ن از استا   کو سپس نمونه هر  ییمرع

نفار و حبام نموناه آ   1447کاه حبام جامعاه مازنادزا  

نفر بود کاه  828 یال ی  ینفر بدست امد. و جامعه اماز176

اساتا   یبارا یمنفار بدسات اماد هم نا 101حبم نموناه 

نفار  62نفر بود که حبام نموناه 514 ییهاتا  جامعه اماز

نفار باود  2789بدست آوزدا شد.  مبموع کل جامعه شامل 

 .نفر  بدست اوزدا شد 339که حبم نمونه 

 هایپرسشنامه نیز کمّو مرحهه دز اطالعات آوزی جما ابزاز

 :باشندمو ذ ل

 پرسشانامه از اساتفادا با عهمو هیات اعضای ایروسعه خود

 اساتشدا ییری اندازا( 1392) ژادن عاگری ایروسعه خود

 سانبش ابازاز اعتمااد  ابهیات برزساو برای موالعه ا م دز

 اساتفادا کرونبااخ آلفاای ضار ب از استفادا موزد( ها طیف)

 از خودکازآمادی، ییری اندازا مناوز به یم.  هم ناستشدا

. اساتشدا استفادا هماازا  و شرز خودکازآمدی پرسشنامه

 نیماه دو زو  از اساتفادا با مقیا  پا ا و ضر ب هم نیم

 آلفاای ضر ب از استفادا با و 76/0 برابر یارمم آزمو  کرد 

 .است آمدا دست به 79/0 کرونباخ

 پرسشانامه از اساتفادا باا شالهو دزییاری پاژوهش ا م دز

 سااخته( 2002) ساال دز کاه همااازا  و شوفهو استاندازد

 آلفاای) پا اا و ضار ب. یرفات  راز سنبش موزد استشدا

 .است آمدا بدست 86/0 پرسشنامه ا م( کرونباخ

 از عهمااو هیااات اعضااای شاالهو انگیااز  ساانبش باارای

 بااز اولایم برای که( 2004) زا ت شلهو انگیز  پرسشنامه

 رناایم اجارا بارای و ررجماه فازسو زبا  دز ازشدی روسط

 .آمد بدست 71/0 مقیا  ا م پا ا و. شد استفادا استشدا

 پرسشانامه از اساتفادا با عهمو هیات عضایا ای حرفه رعهد

. شاد ییاری اندازا استشدا ساخته 2003 سال دز که ابمر

 پرسشانامه ا ام( 85/0) پا ا و و( محتوا و و صوزی) زوا و

 است یرفته  راز را ید موزد  بهو هایپژو  روسط

 موفقیات باه نیااز پرسشانامه از اساتفادا باا موفقیت به نیاز

 ا ام پا اا و. اساتشدا ییاری اندازا( 1392) نژاد عاگری

 .استشدا محاسبه 82/0 مقیا 

 پرسشانامه از اساتفادا باا پاذ ری مائولیت پژوهش ا م دز

 یرفتااه  ااراز ساانبش مااوزد( 1390) برزیاار خودساااخته

 .استشدا محاسبه 82/0 مقیا  ا م پا ا و. استشدا

 پرسشاانامهبااا اسااتفادا از  وزوانشااناخت یروانمنااد ساااز

 یمااوزد نااار روانمنااد ساااز وزوانشااناخت یزروانمندسااا

روما  و ولتهو   یبر اسا  الگو واناان یروین وزوانشناخت

( انادازا 1999) کمرو  و ورم و( 1995) ترز(، اسپر1990)

 .شد محاسبه 91/0 ابزاز ا م پا ا واست. شدا یریی
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 پرسشانامه از اساتفادا باا شالهو آوزی راب پژوهش ا م دز

 سااخته( 2003) ساال دز کاه و دساو د  و کاانر استاندازد

 آلفاای) پا اا و ضار ب. یرفات  راز سنبش موزد استشدا

 .است آمدا بدست 92/0 پرسشنامه ا م( کرونباخ

( 2001) جاری کاری پرسشنامه از استفادا با خودشاوفا و

 است.شدا ییری اندازاشدا ساخته

  هباا اساتفادا از پرسشانامه سارما وفرهنگا  هسارما متلیر

 آلفاای ضار ب. شاودوم یدا( سانب2005)  وبوزد وفرهنگ

 باا برابار آ  مقاداز که شد محاسبه پرسشنامه برای کرونباخ

 .آمد بدست دزصد ۷/۸۵

 اساتفادا از پرسشانامه اساتاندازد با وسازمان فرهنگ متلیر

 ا ام. شاودوم یدا( سانب2000) یاو دن وفرهنگ سازمان

 و شادا زاعتباا را یاد( 1389) حیدزآبادی روسط پرسشنامه

 .استشدا یزاز  78/0 نیز آ  پا ا و

 با اساتفادا از پرسشانامه اساتاندازد وسازمان  تحما متلیر

 یدا( ساانب1986و هماااازا  )  زنبریاارآ وسااازمان  ااتحما

 را یاد( 1389) حیادزآبادی روساط پرسشنامه ا م. شودوم

 .استشدا یزاز  78/0 نیز آ  پا ا و و شدا اعتباز

 باا اساتفادا از پرسشانامه اساتاندازد وعدالت سازمان متلیر

. شاودمو سنبیدا( 1993و موزمم ) یهوفن وعدالت سازمان

 و شدا اعتباز را ید( 1388) محمدی روسط پرسشنامه ا م. 

 .استشدا یزاز  82/0 نیز آ  پا ا و

استفادا از پرسشنامه استاندازد رعهد  با وسازمان رعهد متلیر

 ا اام. شااودمو بیداساان( 1995)  رآلاام و مااا وسااازمان

 و شادا اعتبااز را یاد( 1389) سااعت و روساط پرسشنامه

 .استشدا یزاز  83/0 نیز آ  پا ا و

با اساتفادا از پرسشانامه اساتاندازد  یروهو متلیر  ادییری

 ا اام. شااودمو ساانبیدا(1997لااوز  ) ویروهاا  ااادییری

 پا ا و و شدا اعتباز را ید( 1390) مقیمو روسط پرسشنامه

 .استشدا یزاز  79/0 نیز آ 

 آمااز هاایزو  از رحقیاق هاایدادا رحهیل و ربز ه جهت

 SPSS آمااازی افزازهااای ناارم دز اسااتنباطو و روصاایفو

 .استشدا استفادا

به بار ناار خبریاا  و محاسا وهاا مبتناپرسشانامه  زوا و

همااه   ااراشاادا اساات ز  یاادرا CVIو  CVR یهاشاااخ 

 وراام یها برارسشنامهپ  ا وبودا اند. پا 1به   کنزد  رمقاد

 ا ام دز .شادهاا موهاوب یازاز   ییرها و خردا متل یرمتل

 رضامیم آیاهانه، زضا ت اخذ شامل اخال و مواز م پژوهش

 رامیل زما  هم نیم. شد زعا ت زازدازی و خصوصو حر م

 شرکت ها، سؤال رمامو رامیل به رأکید ضمم ها پرسشنامه

 ازاماه و زماا  هار دز پاژوهش از خاروج ماوزد دز کنندیا 

 کاه شاد دادا اطمینا  آنها به و بودند مختاز فردی اطالعات

 .شاد زعا ات کاامالً نیاز امر ا م و میماند محرمانه اطالعات

 اخاااااااال  کاااااااد باااااااا حاضااااااار پاااااااژوهش

IR.IAU.TMU.REC.1399.337 شد. ثبت 

  ها یافته

ها دز پاژوهش اطالعات جمعیت شاناختو پاساد دهنادا  

 است.  آوزدا شدا 1حاضر دز جدول 

 
 هااطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهنده .1جدول 

Table 1. Demographic information of the respondents 
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی  متفیر

 جنسیت

 10 10 34 زن

 100 90 305 مرد

 100 0 0 عدم پاسخ

  100 339 کل

 تجمعی درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی  
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 سن

 13 13 44 30کمتر از 

40-30 105 31 44 

50-40 163 48 92 

 100 8 27 به باال 50

  100 339 کل

 مدرک تحصیلی

 11 11 39 کارشناسی

 84 73 247 کارشناسی ارشد

 100 16 53 دکتری

  100 339 کل

 حوزه

 52 52 176 مازندران

 82 30 101 گیالن

 100 18 62 گلستان

  100 339 کل

های روصیفو برای متلیرهاای پاژوهش دز هم نیم شاخ 

 آوزدا شدا است : 2جدول 

 

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص. 2جدول 

Table 2. Descriptive indicators of research variables

 

 کشیدگی چولگی واریانس ف استاندارداانحر میانگین متغیرهای تحقیق

 0.367 0.489 9.24 3.04 40.69 ایخودتوسعه

 0.254 0.410 10.11 3.18 44.55 یخود کارآمد

 0.318 0.438 9.73 3.12 45.90 یشغل یریدرگ

 0.337 0.454 9.54 3.09 15.89 یشغل زشیانگ

 0.296 0.446 9.61 3.10 10.75 ایتعهد حرفه

 0.354 0.464 8.06 2.84 5.25 تیبه موفق ازین

 0.341 0.473 4.45 2.11 13.65 یریپذ تیمسئول

 0.367 0.431 9.54 3.09 40.95 یروانشناخت یتوانمندساز

 0.379 0.419 9.73 3.12 69.80 یشغل یتاب آور

 0.342 0.454 9.61 3.10 41.38 ییخودشکوفا

 0.348 0.465 4.45 2.11 15 یاجتماع/یاقتصاد گاهیپا

 0.395 0.481 5.11 2.26 55.85 یفرهنگ هیسرما

 0.397 0.446 3.96 1.98 97.70 یازمانفرهنگ س

 0.353 0.462 5.90 2.43 20.65 یسازمان تیحما

 0.371 0.428 7.24 2.69 53.95 یعدالت سازمان

 0.361 0.442 9.06 3.01 64.75 یتعهد سازمان

 0.352 0.428 3.42 1.85 30.22 یادگیری گروهی
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دز   یققرح یرهایاز متل  کو انحراف استاندازد هر  یانگیمم

شاامل  و دو ساتو  آخار یرددوستو  دوم و سوم مشاهدا م

باشااند، کمتاار بااود  مقاااد ر ا اام چااولگو و کشاایدیو مو

.کنادمو رامیادنرماال باود  مشااهدات زا  5/0ها از شاخ 

 
 t-value ضرایب معناداری حالت در پژوهش مدل .1 شکل

Figure 1. Research model in the significant mode of t-value coefficients 

 

-t) ضارا ب معناادازی حالات دز زا پاژوهش . مادل1 شال

value ) ضارا ب حالات دز مدل.  دهدمو نشا t حالات  اا 

 دز  ضاوت برای که دهدمو نشا  زا t آمازا مقاد ر معنادازی،

 ایار کاه صوزت ا م به. زوندمو کاز به زوابط معنادازی موزد

 و 96/1 بایم دزصاد 95 اطمیناا  ساو  دز t آمازا مقاد ر

 باه منبر و نیاتند معناداز ضرا ب باشند، داشته  راز -96/1

 ا ام از خاازج کاه حالتو دز و شوندمو پژوهش فرضیات زد

 .باشندمو معناداز باشند، محدودا
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 های برازش مدلشاخص .3 جدول

Table 3. Model fit indices 
 حد مجاز برآوردهای مدل نام شاخص

 3کمتر از  57/2 ی آزادی(دو بر درجه)کای 

 80/0باالتر از  89/0 (GFI) شاخص برازندگی

 80/0باالتر از  84/0 (AGFI) شاخص تعدیل برازندگی

 090/0کمتر از  068/0 (RMSEA) ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

 90/0باالتر از  92/0 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی )

 90/0باالتر از  93/0 (NFIگی )شده برازندشاخص نرم

 90/0باالتر از  94/0 (NNFIنشده برازندگی )شاخص نرم

 90/0باالتر از  94/0 (IFIشاخص برازندگی فزاینده )

 

منادزج دز جادول بااال  وبرازندی یهاطوز که مشخصههما 

و  وا ام پاژوهش باا سااختاز عاامه یهاادادا دهد،ونشا  م

دازد و ا ام بیاانگر  ومناساب رحقیاق باراز  ینار یز ربنا

 .است ینار یهاهماو بود  سؤاالت با سازا

 بحث و نتیجه گیری

-خاود بار ماوثر عوامل شناسا و حاضر پژوهش از هدف      

 اساتانهای اسالمو آزاد دانشگاا عهمو هئیت اعضاء ایروسعه

هاا طباق ربز اه و رحهیل. باود یهااتا  و یایال  مازندزا ،

اعضااء ماوثر بار خاود روساعه ای  مشخ  یرد د که عوامل

 ال یمازندزا ، یا یاستانها ودانشگاا آزاد اسالم وعهم تیهئ

عبازرند از : عوامل فردی )خودکازامادی، دزییاری  و یهاتا 

شلهو، انگیز  شالهو، رعهاد حرفاه ای، نیااز باه موفقیات، 

مائولیت پذ ری، روانمندساازی زوا  شاناختو، رااب آوزی 

اا ا تصااادی/اجتماعو، ساارما ه شاالهو، خودشاااوفا و، پا گاا

فرهنگااو(، عواماال سااازمانو)فرهنگ سااازمانو، حما اات 

سازمانو، عدالت سازمانو، رعهد ساازمانو( و عوامال یروهاو 

 قیا( دز رحق139۷پوز و همااازا  ) و ه ) ادییری یروهو(.

برناماه روساعه فاردی  م الگاوی رادو میایخود با عناوا  رب

 باهینت م اازی باه امنابا انااانو دز صانعت بانااد را  مد

 فرهنگ سازمانو به عنوا   او از عوامل سازمانو  که دندیزس

 

 

باشاند کاه همااو باا مد را  راثیریاذاز مو روسعه فردیبر 

( 1396) گارا  و د یاحمدباشد. هم نیم پژوهش حاضر مو

و  یروساعه ا-زابوه زفتاز خاود ورحت عنوا  برزس وپژوهش

 ونا  معاونت نیروی اناانکازک یعوامل مؤثر بر آ  با بهرا وز

 انمنادنشاا  داد کاه رو نتا ج ا م موالعه ناجا،  انبام دادند. 

 ت احمای و رعهاد حرفاه ا ،وشاله ز یکازکنا ، انگ یساز

باشاند از عوامل موثر بر خودروساعه ای کازکناا  مو سازما 

( دز 1394) وفرورنا باشاد.که هماو باا پاژوهش حاضار مو

 ای ماؤثر دز زفتااز خودروساعهخود با عنوا  عوامال  قیرحق

 به اسالمو نگر  و سازما  حما ت نقش بر رأکید با کازکنا 

 و ای خودکازآمدی، رعهد حرفاهکه  دایزس بهینت ما  به کاز

 زفتاااز و رما اال باار سااازما ، حما اات و شاالهو انگیااز 

اثریذازناد کاه همااو باا پاژوهش  کازکناا  ای¬خودروسعه

ق خاود یا( دز رحق1393و هماازا  ) وفرورن باشد.حاضر مو

و عوامل مؤثر بارآ  باا  وزابوه انگیز  شله وبا عنوا  برزس

 ازیاکه ن دندیزس بهینت م ای پرستازا  به ازفتاز خود روسعه

بااا  سااااازما  ت ااحما ،یخودکازآمااااد اااات،یبااه موفق

که هماو باا  داشتند یزابوه معنادازخودروسعه ای کازکنا  

دز ( 1392و هماااازا  ) وفرورناا د.باشااپااژوهش حاضاار مو
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 ایبا زفتاز خود روساعه وو سازمان یزابوه عوامل فرد وبرزس

نگر   یعوامل فرد ا یکه م دندیزس بهینت م پرستازا  به ا

عوامال  میفرد، هم نا ل ای و رمابه کاز، رعهد حرفه واسالم

سرپرست باا زفتااز خاود  ت سازما  و حما ت حما وسازمان

که همااو  وجود داشت یمعناداز زرباضا  اای پرستازروسعه

 باشد.با پژوهش حاضر مو

 ساری  اک  الاب دز کازکنا  ای روسعه خود بر موثر عوامل

 کاه زماانو فهاذا. باشاندمو یروهو و سازمانو فردی، عوامل

رعهد  شلهو، انگیز  ، وشله یریدزی خودکازامدی، کازکنا 

 پاذ ری لیتماائو بااال، سو  دز موفقیت به نیاز ، یحرفه ا

 ، باااال آوزی راااب ، باااال شااناختو زوا  روانمندسااازی باااال،

 دز اجتمااعو ا تصاادی پا گااا بااال، ساو  دز خودشاوفا و

از جاناب  و سازمانو فرهنگ فرهنگو، سرما ه موهوب، سو 

 جانااب از ،داشااته باشااند  وباااال وسااازمان  ااتحما  را مااد

 رعهااد و نما نااد ربربااه زا ز ااادی سااازمانو عاادالت سااازما 

 یروهاو ساو  دز  اادییری و باشاند داشته باال و سازمانو

 رار زاحت نیز آنها ای خودروسعه یردد سازی پیادا آنها برای

 .ییردمو صوزت

حاصال از  ج نتاا ه اروا  بار پا وکه م یکازبرد یشنهادهایپ

و سرپرستا ، از  را  مد است که م موالعه مور  کرد، ا م ا

رشو ق، اعتقااد  ،وزسم ریغ یریادی  یهاخهق فرصت ق طر

 ،وبه ازز  روساعه، فاراهم کارد  زماا ، اطالعاات، همراها

 ناهیدز زم واریاح وروانند نقش ومنابا و پادا ، م  یرخص

 کند.  فا ، اکازکنا  یخود روسعه ا

افاراد  یهایبر اسا  روانمناد د با وشله تیمائول یوایذاز

ر آمادا، محولاه با فاهیرا فرد بتواند از عهدا وظ ردیصوزت ی

 بود  و مؤثربود  داشته باشد دیاحاا  مف

به افراد فرصت دادا شود را دانش فرایرفته شادا زا دز عمال 

ماام باه  کازکنا جهب  یبرا  وهابرنامه زیو ن رندیبه کاز ی

 شود وطراح یخود روسعه ا یهابرنامه یسر

کازکناا  و  ونا د یباوزهاا میرحاا یشاود بارامو شنهادیپ

 – وفرهنگا یهاازابواه، کازیاا م ام دز االز یفرهنگ سااز

 تیاکاز دز اساالم و اهم واززش وبریزاز شود و مبان وآموزش

 یروین یهاآموز  و روسعه مهازت تیاهم زیکاز و رال  و ن

 شود. مییکازکنا  رب یانبام کاز، برا تیفیکاز دز ک

شادا  وبرزسا یمحدود یرهایمتل ق،یرحق م آنبا که دز ا از

 یهااوژی و ریانا یگر د یرهایشود متلمو شنهادیاست، پ

 میو هم نا یریادی اباه  ازیان ، ومهاازت، رواناا ،وتیشخص

خاانوادا،  ت اساازما ، حما یریادی ا)جاو  ووایعوامل مح

زابواه  دروانن وهماازا ( که م ت خانوادا، حما -رعازض کاز

 یشارکت دز خاود روساعه ا یکازکناا  بارا ل با رما یاد ز

شاود دز موالعاات مو شانهادید. پشاون وداشته باشند، برزس

 ریانا وو ساازمان یبر عمهارد فرد یاثر خود روسعه ا ندا، آ

 زیان رایاو غ یکااز وزندی تیفیک ،یبهرا وز ،وشله ت زضا

 . شود وبرزس

 یحاضار، عادم هماااز یقها دز رحق  تمحدود  ماز مهمتر

  جنتاا یاریاعتقاد به عدم به کاز ی یلبه دل کازکنا از  وبرخ

 ودز عمل و انبام نداد  ا ادامات مقتضا یقاترحق حاصل از

موالعاه  یهاا  افتاه  نااه،ا  گارروسط مائوال  بود. ناته د

 یاساتانها ودانشاگاا آزاد اساالم کازکناا  یحاضر فقاط زو

باه   جو یهاتا  انبام شادا اسات، لاذا نتاا یال مازندزا ، ی

  گارد یسازما  هاا وروا  به منابا اناان ودست آمدا زا نم

 داد. میرعم

 جامعه بود  محدود به روا  مو پژوهش ضعف نقاض جمهه از

. کارد اشاازا یهاتا  و ییال  مازندزا ، هایاستا  به آمازی

 از راوا  ماو زا پاژوهش کاازبردی و جاما موضوع هم نیم

 .دانات پژوهش  وت نقاض
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 ا را . کرج، اسالمو، آزاد دانشگاا کرج، رربیتو، واحد عهوم یروا ضو هیئت عهمو،ع مسؤول: سندهینو*

  

           Email: Parisairannejad@yahoo.com

دانشگاا آزاد  وعهم تیای اعضاء هئروسعه-خود هدف از پژوهش حاضر شناسا و عوامل موثر بر چکیده:

از نوع  ختهیآم ا  وفیک واز نار زو  کمبود. زو  رحقیق  و یهاتا  ال یمازندزا ، ی یاستانها واسالم

. جامعه است یا نهیزم ه از نوع نار وفیروص وفیو دز بخش ک وش مایپ وفیروص ودز بخش کم و،اکتشاف

 1398و یهاتا  که دز سال  ال یمازندزا ، ی یاستانها ودانشگاا آزاد اسالم وعهمئتیه یاعضا هیکهآمازی نیز 

دز پژوهش حاضر از زو   میهم ن باشد. ونفر م 2789و رعدادشا   باشندوم وشله ف مشلول به انبام وظا

. ابزاز یردآوزی اطالعات از سه استا  استفادا شد ک متناسب با حبم هر  ،ونابت یاطبقه ورصادف یریینمونه

ای ، پرسشنامه رعهد حرفهشرز و هماازا  یپرسشنامه خودکازآمدهای استاندازد خود روسعه ای، نیز پرسشنامه

سشنامه انگیز  ا مر، پرسشنامه دزییری شلهو شوفهو و هماازا ، پرسشنامه نیاز به موفقیت عاگری نژاد، پر

شهو زا ت، پرسشنامه حما ت سازمانو آ زنبر ، پرسشنامه مائولیت پذ ری برزیر، پرسشنامه راب آوزی شلهو 

اجتماعو، پرسشنامه سرما ه   و کری جری، پرسشنامه پا گاا ا تصادیپرسشنامه خودشاوفا،  دسو  و کانر و د

امه حما ت سازمانو آ زنبریر و هماازا ، فرهنگ سازمانو دنیاو ، پرسشن فرهنگو بوزد و، پرسشنامه

پرسشنامه عدالت سازمانو  نیهوف و موزمم، پرسشنامه رعهد سازمانو آلم و ما ر، پرسشنامه  ادییری یروهو 

 آمازی افزازهای نرم دز استنباطو و روصیفو آماز هایزو  از رحقیق هایدادا رحهیل و ربز ه بودا اند. جهت

SPSS یاستانها ودانشگاا آزاد اسالم وعهم تیاعضاء هئ یوامل موثر بر خود روسعه اع .استشدا استفادا 

رعهد حرفه  ،وشله ز یانگ ،وشله یریدزی ،ی)خودکازامد ییهاتا  عبازرند از عوامل فرد و ال یمازندزا ، ی

 گاا پا ، وخودشاوفا ،وشله یراب آوز ،وزوا  شناخت یروانمندساز ،یر پذ تیمائول ت،یبه موفق ازین ،یا

رعهد  ،وعدالت سازمان ،وسازمان ت حما ،و)فرهنگ سازمانو(، عوامل سازمانوفرهنگ ه سرما ،واجتماع/یا تصاد

 .(ویروه یریادی ) و( و عوامل یروهوسازمان

 .دانشگاا عهمو یروهو، هیات ، عوامل فردی، عوامل سازمانو، عوامل یاروسعه-خود یلگوا کلیدی: واژگان

 

 
 
 

 

 
 

 

 


