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  مقدمه
 ةعرص در انساني ارتباطات بيشتر هچهر گسترش مسير در حركت ناظرِ كه شدن جهاني عصر در

 ،آفرين ارزش و خالق ،توانمند انساني منابع داشتن نظران صاحب از بسياري باور به ،است جهاني
 چنين بتواند كه بود خواهد سازماني آنِ از آينده درواقع، .دبو خواهد رقابت در مديران اصلي سالح
 )1994( ويلسون و الدو چنانكه ،فضايي چنين در .كند ايجاد خود يانسان منابع در را هايي ظرفيت
 اساسي نقش پايدار رقابتي مزيت ايجاد در جامع انساني منابع مديريت نظاموجود  كنند، مي بيان
 و پيچيده جتماعيا ماهيت دليل به سازمان انساني ةسرماي نيز، 1محور منابع ديدگاه اساس بر .دارد

 نيروي به مربوط امور كهچنان ).2004 داير، و هاچ( است ثرؤم سازمان رقابتي مزيت در آن خاص
به نوعي  محور، مهارت پرداخت و آموزش توسعه، استخدام، كردن، اجتماعي انتخاب، مانند انساني
 سازمان براي رقابتي مزيت يقو منبع انساني نيروي ،شود تلقي سازماني مهم گذاريِ سرمايه
 فرد فرد به ارزشمند، سازمانيِ دانش كهاين ،ديگر مهم مسئلة ).1994 ويلسون، و الدو( بود خواهد

 لرد، و رنفت ؛2003 كالرك، و كولينز( دارد بستگي سازمان در آنها اجتماعي ةشبك و كاركنان
 شود مي محسوب رقابتي برتري كسب در ياساس عاملي انساني نيروي ترتيب، اين به و )2000

  .)2004 داير، و چها  ؛2004 استتروف، و باون(
 محسوب سازماني منبع و سرمايه ترين ارزش با و ترين گران حال، عين در انساني نيروي

 نقش زماني،سا عوامل سايربا ايجاد هماهنگي در  كه است شعوري ذي عنصر تنها و شود مي
 دستيابي كارآمد، افراد بدون كه كرد بيان سادگي به توان مي .دارد عوامل ةكلي ميان را اصلي

 پويايي رشد، در اساسي نقش يافته توسعه انساني منابع رو اين از .است ممكننا سازماني اهداف به
 اگر سويي، از ).1388 ،رايج و شريفي ،دينجواسيد( دارند سازمان نابودي و شكست يا بالندگي و

 ،كنيم اشاره آنها يافتگي توسعه نقش و امروزي هايسازمان انساني نيروي اهميت به بخواهيم
 و است دانايي حيث از هاسازمان و جوامع ميان فاصله كنندة تعيين امروزه انساني نيروي گفت بايد

  .داناست و توانا انساني ينيرو چالش هاسازمان ميان اصلي چالش
 كشـورها  ست وها سازمان در موفقيت به يابيدست نياز پيش دليل به انساني منابعتوسعة  اهميت

 سياسـي،  و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، پايدار ةتوسع به يافتن براي دست تا است داشته آن بر را
 نيـز  فـردي  سـطح  در .دهنـد  قرار كار دستور در خود انساني منابعتوسعة  جهت در را ييها راهبرد
 .ندنيازمند آفرين ارزش و خالق نيروهاي به ،رشد و بقا براي ها سازمان

 انساني منابع مديريت هاي فعاليت برترين هزينه از حال عين در و ترين متعارف از انساني ةتوسع
 رفتارها و موجود هايمهارت بهبود جديد، هايمهارت فراگيري شامل فعاليت اين .رود شمار مي به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Resource Base View 
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 .دارد نزديكي ارتباط ها سازمان در انساني نيروي آموزش با و است كار انجام ثرؤم هايروش و
 و ها تمهار و اطالعات دانش، سطح بايد ،انساني منابع مناسب و توسعه مديريت اهداف تحقق براي
 .نياز دارد مند نظام و شده ريزي برنامههاي  كاركنان ارتقا يابد و اين امر به آموزش هايقابليت
 ايجاد را خاصي فرهنگي شرايط تا كند مي كمك ها سازمان به انساني منابع ةتوسع يها فعاليت
 يها سازمان .يابند دست خودلقوة با يها ظرفيت سطح باالترين به كاركنان آن، در كه كنند
  .بينند مي سازمان ةجانب همه ةتوسع با راستا هم و هماهنگ را خود انساني منابع ةتوسع ،موفق

 ويژه هب ،شوند محسوب مي اجتماعي هاي سازمان كه يكي از ها كتابخانه ميان اين در
 اصل اين از ،اند جامعه متخصصان و فرهيخته ادافر هاآن مخاطبان كه دانشگاهي يها كتابخانه
 در انساني منابع ةتوسع مدل تبيين سپس و طراحي به داردپژوهش تالش  اين لذا نيستند؛ امستثن
 . ة منتخب بپردازدجامع

 در انســاني ابعمنــ مطلــوب ةتوســع بــراي مــدلي طراحــي پــژوهش پــيش رو، اصــلي هــدف
  :شوند محقق بايد نيز فرعي هدف دو منظور اين براي .است دانشگاهي يها كتابخانه
 ؛دانشگاهي يها كتابخانه انساني منابع ةتوسع بر ثرؤم عوامل تشخيص .1

 .مدل در عوامل اين از يكهر اهميت و وزن تعيين .2

هاي آن به  ، ابتدا بايد پاسخي براي پرسشپژوهش اين لةمسئ براي پاسخي در مسير يافتن 
   :شرح زير دست يافت

 كدامند؟ دانشگاهي هاي كتابخانه در انساني منابع ةتوسع بر مؤثر متغيرهاي .1

 ؟نقش دارند متغيرها اين تأثيرگذاري بر عواملي چه .2

 هاي كتابخانه انساني منابع مطلوب ةتوسع در آنها بر تأثيرگذار عوامل و متغيرها اين .3
 دارند؟ وزني چه دانشگاهي

  :است نظر مد حاضر پژوهش براي زير شرح به ييها فرضيه ،اساس اين بر
  :دارد مثبت و معنادار تأثير سازمان انساني منابع ةتوسع بر سازماني ساختار .1

  ؛دارد مثبت و معنادار تأثير كاركنان نگرش بر سازماني ساختار •
  ؛دارد مثبت و معنادار تأثير كاركنان رفتار بر سازماني ساختار •
  .دارد مثبت و معنادار تأثير كاركنان خالقيت بر سازماني ساختار •

  :دارد مثبت و معنادار تأثير سازمان انساني منابع ةتوسع بر سازماني فرهنگ. 2
 ؛دارد مثبت و معنادار تأثير كاركنان گرشن بر سازماني فرهنگ •
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  ؛دارد مثبت و معنادار تأثير كاركنان رفتار بر سازماني فرهنگ •
  .دارد مثبت و معنادار تأثير كاركنان خالقيت بر سازماني فرهنگ •

  :دارد مثبت و معنادار تأثير سازمان انساني منابع ةتوسع بر سازمان رهبري. 3
  ؛دارد مثبت و معنادار تأثير كاركنان شنگر بر سازمان رهبري •
  ؛دارد مثبت و معنادار تأثير كاركنان رفتار بر سازمان رهبري •
  .دارد مثبت و معنادار تأثير كاركنان خالقيت بر سازمان رهبري •

  :دارد مثبت و معنادار تأثير سازمان انساني منابعتوسعة  بر سازمان راهبردي انداز چشم. 4
  ؛دارد مثبت و معنادار تأثير كاركنان نگرش بر سازمان راهبردي انداز چشم •
  ؛دارد مثبت و معنادار تأثير كاركنان رفتار بر سازمان راهبردي انداز چشم •
 .دارد مثبت و معنادار تأثير كاركنان خالقيت بر سازمان راهبردي انداز چشم •

  پژوهش ةپيشين
  نظري ةپيشين
 سـاختار   ،راهبـردي  گيـري  جهـت  ،دگـذار  مي تأثير سازمان انساني منابع ةتوسع بر ي كهعاملچهار 

  . شود كه در ادامه به شرح هريك پرداخته مي است رهبري و سازماني فرهنگ  سازمان،

  رديراهب گيري جهت
 ،آن اهميت و اولويت و انساني منابع راهبردي ةتوسع عمليات كاركرد بر ،شركت گيري جهت

 برعمده  طور به ،كنند مي دنبال را محور هزينههاي  راهبرد كه هايي شركت .است اثرگذار شدت به
 كه هايي شركت دريافتند اسنل و ليپاك .شود مي وري بهره موجب كه دارند تأكيد هايي مهارت
 بيشترِ و كنند مي گذاري سرمايه رهبري و مديريت ةتوسع درندرت  به ،دارند اي هزينه گيري جهت

 ليپاك( تمركز دارد ها شركت اين مرسوم ومنظم  اجراي بر ،انساني منابع راهبرديتوسعة   عمليات
 را خود انساني منابع ةتوسع هاي فعاليت است ممكن ،هزينه بر  مبتني ايه شركت ).2003 اسنل، و
 اين با .همراه دارد به آنها برايرا  هايي سودآوري و جويي صرفه احتماالً كه كنند مينأت خارج از

 هاي فعاليت ،محور هزينه هاي فعاليت داراي هاي شركت بيشتر ،گويند مي اسنل و ليپاك حال
   .)1998 اسنل، و ليپاك( دهند مي انجام داخلي منابع از استفاده با را خود انساني منابع ةتوسع

 سازي ظرفيت و تغيير ايجاد پي در معموالً ،كنند مي دنبال را نوآورانه راهبردهاي كه هايي شركت
و  اكـليپ .باشند تغيير به كنشوا و انعطاف براي داخلي ظرفيت داراي بايد آنها .هستند تغيير براي

 كـار  بـه  را انسـاني  منـابع  راهبـردي  ةتوسع از عملياتي ها شركت اين همكارانش بر اين باورند كه
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 ةتوسـع ماننـد   انساني منابع ةتوسع  عمليات و است سازماني ةگسترد تغيير آن تمركز كه گيرند مي
 را دانش مديريت و سازماني ةتوسع كاري، طراحي و ريزي برنامه سازماني، غييرت  رهبري، و مديريت

 نـوآور  شـركت  نيازهـاي  پـيش  جملـه از ،مديريتي استعداد پيگيري و توسعه اتخاذ، .گيرند مي كار به
 در خـود  بقـاي  تضـمين  براي باال استعدادهاي دنبال به  خارج در همواره نوآور هاي شركت .است
  ).2005 ارهارت، و بارتول ليپاك،( هستند جديد  رقابتپر يها محيط

  سازماني ساختار
 ابعـاد  از يكـي  .رود مـي  شـمار  بـه  داخلـي  چارچوب در مهم عنصري ،شركت يك سازماني ساختار
 داراي كـه  هـايي  شـركت  .جهـاني  يـا  اسـت  داخلـي  شـركت  كه است اين شركت ساختار كليدي

. راهبردي منابع برخوردارند ةتوسع  عمليات براي بيشتري هاي گزينه از ،هستند داخلي ساختارهاي
 جهـاني  سـاختارهاي  داراي هـاي  شركت با مقايسه در را تري ساده  عمليات اغلب آنها ،حال اين با

 و گيرنـد  در پـيش مـي   را تـري  گسـترده  تجـاري  هـاي  روش جهـاني  هاي شركت .كنند مي اتخاذ
 انساني منابع راهبردي ةتوسع عمليات اجراي ةزمين در محدودتري هاي گزينه اغلب آنها واحدهاي

  .دارند
 از سـطحي  را ساختاري گيري جهت سلمر .شود مي مربوط گيري جهت به ساختار ديگر ويژگي
 راهبـردي  ةتوسـع  عمليات كه كند مي تعريف هايي چارچوب و سازمان فرايندهاي ميان همپوشاني

 زماني ساختاري عمودي گيري جهت .پردازد مي رفتار بروز به فرايندها اين تايراس در انساني منابع
 داشـته  همپوشاني يكديگر با سازماني مختلف فرايندهايو راهبردهاي  ،اهداف كه شود مي حاصل

 ،انسـاني  منـابع  راهبـردي توسـعة   عمليات كه است اي محدوده در افقي گيري جهت تمركز .باشند 
 منـابع راهبردي توسعة  .دهند مياز خود بروز  را سازماني موفقيت به دستيابي براي الزم رهايرفتا

 ةتوسـع  ،نيـز  و كـاري  نيروهاي تقويت  مجدد، هاي آموزش مهارتي، هاي آموزش طريق از انساني
راهبردي توسعة  يدگو مي )2000( وي ).1997 سلمر،( كند مي كمك افقي گيري جهت به مديريتي

 بـراي  كارمنـد  مناسب رفتارهاي ةكنند تضمين كه تعهد و انگيزه ايجاد فرايندهاي به انساني منابع
  .كند مي كمك هستند،راهبرد  اين از حمايت

  سازماني فرهنگ
 منـابع راهبردي توسعة  هاي سيستمپيوستة  و يكپارچهتوسعة  مسير ةكنند تعيين ،سازماني فرهنگ
نفع  و افراد ذي انساني منابع ةتوسع كارشناسان كه هستند ييها معيار ارزش، و هدف .است انساني
 را فرهنگـي  گيـري  جهـت  گراتـون  و تراس .كنند مي استفاده داخلي كارآمدي ارزيابي برايديگر، 
 و كند مي كمك سازماني فرهنگ به انساني منابعبردي راهتوسعة  كه كنند مي تعريف اي محدوده
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 كـه  اسـت  اي محـدوده  بر عمودي گيري جهت تمركز. كند مي حمايت سازماني اهداف وراهبرد  از

ميزان همپوشاني ميـان   بر افقي گيري جهت .كنند مي حمايت سازماني اهداف از ها ارزش و باورها
فضـا اشـاره بـه درك روزانـه از     ). 1996اشنايدر، بريف و گازو، (د فرهنگ شركت و فضا تأكيد دار

 و كارمنـدان  انتظـارات  بـه  پاسخگويي طريق از انساني منابعراهبردي توسعة . روحية كاري است
  .كند مي كمك افقي گيري جهت به ،آموزش براي تقاضا

   رهبري
 كه هستند رهبران اين .است حياتي ياربس فرهنگ ةتوسع نيز و ها ارزش و هدف اجراي در رهبري
 انساني منابعراهبردي توسعة  هاي فعاليت به و كنند مي تعيين كاري ة برنام سازمان براي

معموالً توسط كارشناسان توسعة منابع انساني هنگام  ،شركت رهبري نفوذ .دهند مي مشروعيت
 سازماني رهبران .شود مي داده نشان تجاري شراكت هاي روش اتخاذبازتاب نتايج نهايي و نيز 

در  را آن نتايج دارند انتظار و هستند انيـانس ابعـمن ةتوسع كارآمدي خواستاراي  فزاينده طور به
 ايجاد  كاري،  وفاداري ايجاد انساني،سرماية  تقويت  سودآوري، افزايش جملهاز ،مختلف هاي بخش

 انيـانس ابعـمن ةتوسعردهاي ـراهب و اريـتج كلي ردـراهبز، ارتباط ميان ـني و نيپايداري سازما
 كارايي تقويت موجب انيـانس ابعـمنراهبردي توسعة  گويند مي كالرك و كالينز .كنند اهدهـمش

رغيب ـو خارجي ت داخلي ماعيـاجت هاي شبكه ايجاد به را شركت رانـرهب زيرا ؛شود مي شركت
   ).2003 كالرك، و كالينز(ركت خواهد شد ـمالي ش عملكردكنند كه موجب تقويت  مي

  تجربي ةپيشين
پـژوهش   و نگرفتـه  صـورت  هـا  كتابخانهزمينة  در عنوان اين باپژوهشي تاكنون  ،است شايان ذكر

 بـا  نزديكـي  ارتباط كهمطالعاتي  از برخي اينجا در ، امااست برخوردار بداعت از خود نوع در حاضر
  .شود بررسي مي ،دارند حاضرپژوهش  موضوع
دانشكدة  در انساني منابع ةتوسع سيستم عملكرد بررسي« عنوان باپژوهشي  در )1381( ابيلي

 ابعـمن ةتوسع از ييها جنبه بررسي را پژوهش هدف ،»تهران دانشگاه اجتماعي و اريـرفت علوم
 كرده است اظهار يو. كرد بيان تهران دانشگاه اجتماعي و رفتاري علوم يها دانشكده در انيـانس

نياز  انيـانس ابعـمن ةتوسع ريزي برنامهبه  خويش اهداف تحقق منظور به تهران دانشگاه از آنجاكه
 بهبودبراي  علمي و منطقي يها روش به اتكا و انساني منابعتوسعة  در رايج الگوهاي از بايد ،دارد

 يها صشاخ پژوهش اين .گيري شود بهره ،سازماني اهداف تحقق و انيـانس ابعـمن كيفيت
 ضمن و است داده رارـق نظر مد را شغليكارراهة  و عملكرد ارزشيابي شغلي، رخشـچ آموزش،

 ةتوسع داد انـنشپژوهش  يها هـيافت .است هـپرداخت مطلوب و ودـموج وضعيتبه بررسي  ،آن
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 عهـتوس اهداف از و برد ر نميـبس مطلوبي وضعيتدر  آموزشي خدمات بخش در انيـانس منابع
 و آموزش به توجه ،انيـانس ابعـمن بودن راهبردي بر كيدأت ضمن پژوهش اين در .دارد فاصله

  .است گرفته قرار نظر مد خالقيت يادگيري
 انسـاني  منـابع  ةتوسع الگوي ةارائ« عنوان باپژوهشي  در )1386( پهلوان و طبيبي دلگشايي،

 موفقيـت  جهـاني،  يهـا  چـالش  بـه  مربوط مسائل بررسي ضمن ،»ايران درمان و بهداشت وزارت
 انساني منابع ةتوسع يالگوارائة  ،پژوهش اصلي هدف .ندداد نسبت دانشي نيروهاي به را سازماني

ارزيابي  ،اي كتابخانه و توصيفي مطالعات انجام با پژوهشگران .است بوده ايران بهداشت وزارت در
 بـا  ،انساني منابع ةتوسع شاخص ةرتب و اقتصادي و بهداشتي يها شاخص براساس كشورها برخي
ـ  و بررسـي  بـه  ،ويژه متخصصان تربيت و ريزي بودجه ،ريزي برنامه ،تحقيق اهداف به رويكرد  ةارائ
 و خبرگـان جـويي از   بـا بهـره   ،اوليـه  الگـوي  به يافتن ستد از پسآنان  .ندپرداخت نظر دم يالگو

 مـؤثر  اصلي متغيرهاي .نداعمال كرد ي اوليهروي الگو را اصالحينظرهاي  ،دلفي كمك روش هب
 ؛مـالي  نـتأميـ . 3 ؛يفيزيك ابعـنم و امكانات. 2 ؛ساختار طراحي. 1 :املـش  الگو اين طراحي براي

 ةتوسـع  نگـرش  بـا  بـوده اسـت كـه    انـداز  چشـم  اهـداف  و موريـت مأ. 5و  انساني منابع تأمين. 4
  .استشده  ارائه خدمات كيفيت و رقابتي توان افزايش هدف با و محور دانايي

كند  بيان مي ،»سازماني يها رزشا و انساني منابع ةتوسع« عنوان باپژوهشي  در عارف
 ،ورزند مي تأكيد اصولي يها ارزشاين  بر و گيرند مي نظراصولي را در  ،مأموريت براي ها سازمان
 رفتار هاآن با چگونه و اند يافته پرورش كاركنان چگونه كه داردبستگي  اين به ها ارزش اين القاي
 سازماني يها ارزش و انساني منابعتوسعة  يها شيوه بين كه رسد مي نظر به نتيجه در .شود مي

 نشان ها يافته و بود شركت هشت از نفره 239 اي نمونه داراي پژوهش اين .دارد وجود قوي رابطة
 و عملكرد اصول ،آموزش ،رييادگي ،ارزيابي ،پيشرفت مانند انساني منابع توسعة يها شيوه كه داد

 ،كيفيت خالقيت، ،همكاري شامل ها ارزش اين و رددا مثبت رابطة سازماني يها ارزش با توسعه
 ةتوسع مؤثر يها برنامه طراحي پژوهش اين كاربردينتيجة  .است انساني يها نگرش و انتخاب
  ).2007 عارف،( دشو مي سازماني يها ارزش پيشرفت سبب كه است انساني نيروي
 نقش بررسي و استراتژيك انساني منابع ةتوسع هايروش« عنوان با پژوهشي در نگها  و چن
 با ارتباط در دانش مديريت هاي توانايي بررسي به ،»تايواني هاي شركت در دانش مديريت
 اين .ندپرداخت دانش توليد به مربوط نوآوري و عملكرد وراهبردي  انساني منابع ةتوسع يها روش

 مديريت بررسي به انساني، منابع توسعة و مديريت به مربوط نظري ادبيات بررسي ضمنپژوهش 
 نشان نتايج .است پرداخته نفري 146 ةنمون در تايواني شركت 500 در نوآوري و عملكرد و دانش
 ايجاد در شـدان مديريت واناييـت با شك يب ،راهبردي انيـسان منابع ةـتوسع يها روش دهد مي
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 و مفيد رـتأثي راهبرديـ  انيـانس ابعـمن يها روش اينبر عالوه .است مرتبط ردـعملك و نوآوري
 يها نقش همچنين .دارد دانش فراگيري در توانايي طريق از نوآوران عملكرد بر توجهيشايان 
 نيز، و استشده  آشكارتر هم با هاآن تعامل و دانش مديريت و انساني منابع يتمدير مهم
 عملكرد ارزيابي ،كاركنان مشاركت گيري شكل ،يابيكارمند درراهبردي  انساني منابع يها روش

   ).2009 نگ،ها  و چن( شد خواهد نوآوران عملكرد افزايش موجب ،پاداش مديريت و مناسب
 هـدف  ،»انسـاني  منابعتوسعة  در نوين يها روش« عنوان با خودپژوهش  در گريگز و هولدن

 يـادگيري  و تـدريس ــ   آمـوزش  جديد يها روش زمينة در ويژه مباحث بررسي راپژوهش  اصلي
 توسـعة  آمـوزش  با افرادي روي پيش كه مشكالتي به توجه با .كنند مي بيان انساني منابعتوسعة 
 اين شدن اي حرفه و نوآوري ،نوسازي بر را خود اصلي تمركز پژوهش اين ،وجود دارد انساني منابع
 رقابت را انساني منابع ةتوسع كنونيوضعيت  عاملِ ترين مهم پژوهش، نتايج .است داده قرار حوزه

 و يـادگيري  رويكـرد  ،انسـاني  منـابع توسـعة   و رقابت بحث در موفقيت براي و معرفي كرده است
 جديـد  يهـا  روش سـمت  به سنتي شكل از حركت و تغيير مديريت و جديد يها شيوه به آموزش

 ديد توسـعة منـابع  ج يها شيوه در مؤثر عوامل آنان. است كرده مطرح را IT از گيري بهره جملهاز
 بـراي  الزم يهـا  سـاخت زير ةتوسع. 2؛ محيطي شرايط بررسي. 1 :اند برشمرده گونه اين را انساني

  ؛انديشـيدن  بـه  اقـدام . 5؛ مجـازي  محـيط  در يـادگيري . 4راهبرد؛  تدوين. 3؛ جديد يها وريافن
   ).2010 گريگز، و هولدن( تغيير مديريت. 7؛ ريزي برنامه يها شيوه .6

 ،»انسـاني  منابعتوسعة  يادگيري نوين يها روش« عنوان با پژوهشي در استون كنس و وتون
 از تـوان  مـي  چگونـه  :است پرسشدستيابي به پاسخي براي اين  پژوهش اين هدف كنند مي بيان

 محـيط  در دانش تعاملي نقش افزايش در زمينة گيري تصميمهنگام  اي حرفه يها مهارت آموزش
 از يگروهـ  پـژوهش  ايـن  ؟كـرد  اسـتفاده  انساني منابع ةتوسع و توانمنديبراي  مجازي يادگيري

 محـيط  از سـتفاده ا بـا  كردنـد،  مـي  دنبال را اي حرفه توسعة يها برنامه كهرا  وقت پاره دانشجويان
 و پيشـرفته  هـاي  فنـاوري  از اسـتفاده  دهـد  مـي  نشـان  نتايج .بررسي كرده است مجازي يادگيري

 اقتصـادي  بحـران  بـه  توجه با آموزشي منعطف يها روش از استفاده و ارتباطات وريهمچنين فنا
 درنهايـت . اسـت  مـؤثر  انسـاني  منـابع  توسـعة  يادگيري در ،كشور تصادياقوضعيت  و شدهايجاد

 را مديريتي يها فرصت از اي مجموعه آميخته، همدر و منعطف مجازي يادگيري محيط از استفاده
 استون، كنس و وتون( آورد مي وجود به اخالقي و فني يها مهارت توسعة با HRD گسترش براي

2010.(  
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   مفهومي دلم
 و تلخـيص  بـا  ميـانجي  متغيرهـاي  و ادبيـات  از مسـتقل  متغيرهاي ، پژوهش ةپيشين مروري بر با

ايـن چـارچوب مفهـومي بـه     . استخراج شد) 1388(پژوهش سيدجوادين و ديگران  سازي خالصه
  : شرح زير است

  

  
 پژوهش مفهومي مدل .1 شكل

  پژوهش شناسي روش
ـ  و گرفـت  انجـام  مـوردي  ةمطالع رويكرد با و تحليلي پيمايشي روش به جاري پژوهش  ةكتابخان
 كـه  ثريؤمـ  نقش دليل به كتابخانه اين .برگزيد خودمطالعة  مورد براي را تهران دانشگاه مركزي
 كشـور  دانشـگاهي  هـاي  كتابخانـه  ترين مطرح از يكي دارد، ركشو علميجامعة  در تهران دانشگاه
 محـدوديت  به توجه با .رود مي شمار به موردكاوي براي مناسبي ةنمون رو اين از ،شود مي محسوب

 درپژوهش  ةنمون ،آن در شاغل كاركنانكلية  ،دانشگاه اين مركزي ةكتابخان در شاغل افراد تعداد
 نفـر  108 بـه تعـداد   آمـاري  ةجامعـ  كـل  را پژوهش آمارينمونة  ،ديگر بيان به .شدند گرفته نظر

 شناسـي  جمعيت اطالعات گردآوري به نخست بخش .بود بخش سه شامل  پرسشنامه .دادتشكيل 
   .داشت اختصاص

 سازماني ساختار

 سازماني فرهنگ

 رهبري

 برديراه انداز چشم

 كاركنان نگرش

 كاركنان رفتار

 كاركنان خالقيت

 انساني منابع ةتوسع
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 بـراي  الزم يهـا  داده گـردآوري  بـه  پرسش دو هر كه شد طراحي پرسش 24 دوم بخش در
 موفقيت كه بود پرسش هشت شامل سوم بخش .شد مي مربوط فرعي هاي فرضيه از يكي آزمون
  .سنجيد مي را پژوهش اصلي متغيرهاي از يكهر و انساني منابع ةتوسع در دانشگاه
 ازبدين ترتيب كه . شد استفاده اي گزينه پنج مقياس با ليكرت طيف از ها پاسخ سنجش براي

 5 تا )مخالفم كامالً( 1 ارقام از يكي پرسش، ارتباط به توجه با تا شددرخواست  دهندگان پاسخ
  . كنندانتخاب  دهي نمرهبراي  را )موافقم كامالً(

 با همچنين. است شده تعيين متخصصان و خبرگان قضاوت صوري روش به پرسشنامه روايي
 ،آنها اساس بر و شد دريافت دهندگان پاسخ از الزم هاي بازخور )Pilot( مقدماتي مطالعة از ستفادها

 .شدند تنظيمباز شفاف و روان صورت به بورزم هاي سؤال مبهم و نامفهومهاي  سؤال حذف پس از
به تأييد  پرسشنامههاي  سؤال دروني همبستگي ةمحاسب روش زا استفاده با نيز پرسشنامه پايايي

 از يكهر براي كرونباخ يآلفا ضريب SPSS افزار نرم از گيري بهره بابدين ترتيب كه رسيد؛ 
  . دهد ابزار پژوهش را نشان مي اعتماد قابليت كهدست آمد  به 7/0 بااليپژوهش  يرهايمتغ

آماري روي   تحليلو  شد داده برگشت پرسشنامه 103 شده، پخش هاي پرسشنامه كل ميان از
 همبستگي ضريب و اي نمونه تك T آزمون دو از آماري تحليل انجام براي .آنها انجام گرفت

 ارتباط، هاي فرعي اي روي فرضيه نمونه تكابتدا با اجراي آزمون  .ه استشد استفاده اسپيرمن
 متغير مشخص شد و ميزان تأثير انساني منابع ةتوسع با بعد هر به متعلق ميانجي متغيرهاي ميان

  .دست آمد به آن با مستقل
 بررسي به اسپيرمن همبستگي ضريب از استفاده با ،رابطه معناداري ميزان كشف از پس
 متغيرها ةكلي براي اسپيرمن اي آرايه جدول و شد پرداخته يكديگر با متغيرها همبستگي ميزان

 به مدل اثرگذاري مسير تا شد تالش مسير تحليل آزمون از استفاده با مرحله آخرين در .ايجاد شد
  . شود تبيين پيشنهادي مدل نتيجه در و بيايد دست

  پژوهش هاي يافته
  سازمان انساني منابع ةتوسع بر سازماني ساختار ميان ةرابط
  :شود مي بيان زير شرح به 1 يةفرض رابطه اين آزمون براي

	:1  .دارد معنادار تأثير سازمان انساني منابع ةتوسع بر سازماني ساختار > 3 

 .شـود  مـي  سـنجيده  ميـانجي  متغيرهاي از يك هر و سازماني ساختار ميان معنادار ةرابط ابتدا
  . ه استبيان شد 1جدول  شرح به اي نمونه تك T آزمون از حاصل نتايج
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  سازمان ساختار بر ميانجي متغيرهايرابطة  سنجش براي اي نمونه تك آزمون .1 جدول
 T آزادي ةدرج  Sig باال حد  پايين حد  ميانگين اختالف  

  9038/0  2962/0  6000/0  000/0  102  039/4  نگرش
  059/1  5741/0  81667/0  000/0  102  885/6  رفتار

  9069/0  3238/0  61667/0  000/0  102  306/4 خالقيت
 

 كه كرد برداشت چنين توان مي است، 05/0 از كوچكتر متغيرها تمام براي sig كه آنجا از
 توان مي آمده دست به نتايج به توجه با .ددار 3 عدد با داريامعن اختالف هاآن از يكهر ميانگين
   .دارند مشاركت سازماني ساختار با ميانجي متغيرهايهمة  كه گفت

 با .است زير شرح به )وابسته متغير( سازماني ةتوسع با اي نمونه تك T آزمون از حاصل ةنتيج
 ةرابط رو اين از ،)05/0 ازكوچكتر ( استدست آمده  به 040/0 ساختار سازماني sig اينكه به توجه
  .شود مي تأييد دانشگاهي ةكتابخان در انساني منابع ةتوسع با سازماني ساختار ميان

 انساني منابع ةتوسع و سازماني ساختار ميان اي نمونه تك آزمون .2 جدول

 T آزادي ةدرج  Sig باال حد  پايين حد  ميانگين اختالف  

  0210/0  8457/0  4333/0  040/0  102  149/2  سازماني ساختار
 

  انساني منابع ةتوسع با يسازمان فرهنگ ميان ةرابط
  :شود مي بيان زير شرح به 1 يةفرض رابطه اين آزمون براي

	:1  .دارد معنادار تأثير سازمان انساني منابع ةتوسع بر سازماني فرهنگ > 3 

 تأثير سنجش براي اي نمونه تك T آزمون ازبار ديگر  ها، پاسخ توزيع بودن نرمال به توجه با
  .اند شده نمايش داده 3 جدول در حاصل نتايج .شده است استفاده ارمعناد

 يسازمان فرهنگ بر يانجيم يرهايمتغ ةرابط سنجش يبرا يا نمونه تك آزمون .3جدول

 T آزادي ةدرج  Sig باال حد  پايين حد  ميانگين اختالف  
  3108/1  9225/0  11667/1  000/0  102  762/11  نگرش
  1459/1  6207/0  8833/0  000/0  102  880/6  رفتار

  1622/1  6711/0  91667/0  000/0  102  635/7 خالقيت
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 كه كرد برداشت چنين توان مي است، 05/0 از كوچكتر متغيرها تمام براي sig كه آنجا از

 توان مي آمده دست به نتايج به توجه اب .ددار 3 عدد با داريامعن اختالف هاآن از يكهر ميانگين
   .دارند مشاركت سازماني فرهنگ با ميانجي متغيرهاي ةهم كه گفت

 با .است زير شرح به )وابسته متغير( سازماني ةتوسع با اي نمونه تك T آزمون از حاصل ةنتيج
 رو اين از ،است كوچكتر 05/0 از )024/0(آمده از فرهنگ سازماني  دست به sig اينكه به توجه

 .شود مي تأييد دانشگاهي ةكتابخان در انساني منابع ةتوسع با سازماني فرهنگ ميانرابطة 

 يانسان منابع ةتوسع و يسازمان فرهنگ انيم يا نمونه تك آزمون .4 جدول

 T آزادي ةدرج  Sig باال حد  ايينپ حد  ميانگين اختالف  

  655/0  8678/0  4666/0  024/0  102  379/2 2.379  سازماني فرهنگ

 

  انساني منابع ةتوسع با سازمان رهبري ميان ةرابط
 :شود مي بيان زير شرح به 1 يةفرض رابطه اين آزمون براي

	:1  .دارد معنادار تأثير سازمان انساني منابع ةتوسع بر سازمان رهبري > 3 

 رهبري بر يانجيم يرهايمتغ ةرابط سنجش يبرا يا نمونه تك آزمون .5 جدول

 T آزادي ةدرج  Sig باال حد  پايين حد  ميانگين اختالف  

  8779/0  2888/0  5833/0  000/0  102  051/4  نگرش
  1718/1  6615/0  9166/0  000/0  102  347/7  رفتار

  7304/0  2029/0  466/0  001/0  102  619/3 خالقيت
 

 كه كرد برداشت چنين توان مي است، 05/0 از كوچكتر متغيرها تمام براي sig كه آنجا از
 توان مي آمده دست به نتايج به توجه با .ددار 3 عدد با داريامعن اختالف هاآن از يكهر ميانگين
   .دارند مشاركت رهبري با ميانجي متغيرهاي ةهم كه گفت

 با .است زير شرح به )وابسته متغير( سازماني ةتوسع با اي نمونه تك T آزمون از حاصل ةنتيج
 رهبري ميان ةرابط ،)05/0 ازكوچكتر (و  استدست آمده  به 001/0 عدد sig اينكه به توجه

 .شود مي تأييد دانشگاهي ةكتابخان در انساني منابع ةتوسع با سازماني
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 يانسان منابع ةتوسع و رهبري انيم يا نمونه تك آزمون .6 جدول

 T آزادي ةدرج  Sig باال حد  پايين حد  ميانگين اختالف  

  066/3  160/1  7333/0  001/0  102  515/3  رهبري

  انساني منابع ةتوسع با سازمان راهبردي انداز چشم ميان ةرابط
  :شود مي بيان زير شرح به 1 يةفرض رابطه اين آزمون براي
	:1  .دارد معنادار تأثير سازمان انساني منابع ةتوسع بر سازمان راهبردي انداز چشم > 3 

 راهبردي انداز چشم بر يانجيم يرهايمتغ ةرابط سنجش يبرا يا نمونه تك آزمون .7 جدول

 T آزادي ةدرج  Sig باال حد  پايين حد  ميانگين اختالف  

  8941/0  4725/0  6833/0  000/0 102  630/6  نگرش

  4365/1  8635/0  1500/1  000/0 102  209/8  رفتار

  2158/1  7508/0  7508/0  000/0 102  651/8 خالقيت

 
 كه كرد برداشت چنين توان مي است، 05/0 زا كوچكتر متغيرها تمام براي sig كه آنجا از

 توان مي آمده دست به نتايج به توجه با .ددار 3 عدد با داريامعن اختالف هاآن از يكهر ميانگين
   .دارند مشاركت سازمان راهبردي انداز چشم با ميانجي متغيرهاي ةهم كه گفت

 .است زير شرح به )وابسته متغير( سازماني ةتوسع با اي نمونه تك T آزمون از حاصل ةنتيج
 سازمان راهبردي انداز چشم ميان ةرابط ،)05/0 كوچكتر( است 021/0 عدد sig اينكه به توجه با
  .شود مي تأييد دانشگاهي ةكتابخان در انساني منابع ةتوسع با

 يانسان منابع ةتوسع و راهبردي انداز چشم انيم يا نمونه تك آزمون .8 جدول

 T آزادي ةدرج  Sig باال حد  پايين حد  ميانگين اختالف  

  7961/0  706/0  3333/4  021/0  102  433/2  راهبردي انداز چشم

 آزمون ةنتيج 9 ولجد .است ميانجي و مستقل متغيرهاي ميان همبستگي سنجش بعد ةمرحل
 زير متغيرها تمام براي sig ميزان .دهد مي نمايشپژوهش را  اصلي متغيرهاي ميان همبستگي
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 ةتوسع با شده مطرح متغيرهاي ميان معنادار همبستگي وجود ةنشان كه استمحاسبه شده  05/0

  .است انساني منابع

 اسپيرمن همبستگي ضرايب .9 جدول

 ساختار  
  سازماني

 فرهنگ
  سازماني

 رهبري
  سازماني

   انداز چشم
  راهبردي

 بعد
  نگرشي

 بعد
  رفتاري

 بعد
 خالقيتي

 ةتوسع
  منابع

  004/0  661/0  135/0  923/0  157/0  077/0  791/0  1  سازماني ساختار
  85/0  433/0  073/0  963/0  74/0  008/0  1    سازماني فرهنگ
  050/0  052/0  087/0  018/0  302/0  1      سازمان رهبري
  029/0  271/0  156/0  106/0  1        راهبردي انداز چشم
  45/0  550/0  84/0  1          نگرشي بعد
  117/0  271/0  1            رفتاري بعد
  45/0  1              خالقيتي بعد

  1               انساني منابع ةتوسع
 

 وزن و رابطـه  تعيـين  بـراي  متغيرهـا،  ميـان  همبسـتگي  تأييد و مدهآ دست به نتايج به توجه با
 بـه  كشـور،  دانشـگاهي  هـاي  كتابخانـه  در انساني منابع ةتوسع مدل به دستيابي در آنها از يكهر

 ازكـار   ايـن  بـراي  .اسـت  نيـاز  شـده  مطرح مدل طريق از انساني ةتوسع به دستيابي مسير تحليل
 براساس انساني ةتوسع مسير .كنيم مي آغاز انساني منابع ةتوسع با ميانجي غيرهايمت مسير تحليل

   :از است عبارت ،است شده بيان نيز 2 شكل در كه نحوي به ميانجي متغيرهاي
 خالقيت 0313/0 + رفتار 3832/0 + نگرش 5853/0 =انساني منابع ةتوسع

 
 انساني منابع ةتوسع بر ميانجي متغيرهاي مسير .2 شكل

 كاركنان نگرش

 كاركنان رفتار

 كاركنان خالقيت

 انسانيمنابعةتوسع

5853/0 

3832/0 

0313/0 
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 حاصل كاركنان نگرش ارتقاي از انساني منابع ةتوسع درصد 58 دهد مي نشان اي نتيجه چنين
دست  به كاركنان خالقيت ارتقاي مسير از آن درصد 3 فقط و كاركنان رفتار از درصد 38 شود، مي
   .آيد مي

در گام بعدي بايد مسير دستيابي به توسعة مطلوب، از مسـير هريـك از متغيرهـاي ميـانجي     
دهد كه از مسير متغير ميانجي نگرش، وزن هريـك از متغيرهـاي    نشان مي 3شكل . بررسي شود

  : مستقل به شرح زير است
  رهبري 1919/0+ فرهنگ  1607/0+ ساختار 2991/0= نگرش كاركنان

  راهبردي انداز چشم3482/0+ 

  
  نگرش ميانجي متغير از مستقل متغيرهاي مسير .3 شكل

درصد از ارتقاي نگرش كاركنان از ساختار سازماني  29شود  با توجه به اين مسير مشخص مي
انـداز   درصـد از چشـم   34ز رهبـري و  درصد ا 19درصد از فرهنگ سازماني مناسب،  16مناسب، 

با نشان دادن آيندة مشخص و اميدواركننده براي كتابخانـه،  شود كه  راهبردي مناسب حاصل مي
  . دهد هاي كاركنان براي رسيدن به آن جهت مي به تالش

ميانجي رفتار كاركنان، وزن هريك از متغيرهاي مستقل  دهد از مسير متغير نشان مي 4شكل 
  : به شرح زير است
  رهبري 2756/0+ فرهنگ سازماني  2297/0+ ساختار سازماني  3506/0= رفتاري

  راهبردي انداز چشم 1439/0+  
  

 سازماني ساختار

 سازماني فرهنگ

 رهبري

 راهبردي انداز چشم

 كاركنان نگرش

2991/0

1607/0

1919/0

3482/0
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  كاركنان رفتار يانجيم ريمتغ از مستقل يرهايمتغ ريمس .4 شكل

 را آن درصد 23 نزديك سازماني، ساختار به را كاركنان رفتاري ارتقاي از درصد 35 نتيجه اين
 انـداز  چشم به را آن درصد 14 و كتابخانه مديريت و رهبري به را آن درصد 27 سازماني، فرهنگ به

  .داند مي مرتبط راهبردي
ر متغير ميانجي رفتار كاركنان، وزن هريك از متغيرهاي مستقل دهد از مسي نشان مي 5شكل 

  : به شرح زير است
  رهبري 2985/0+ فرهنگ سازماني  5062/0+ ساختار سازماني  0243/0= خالقيت كاركنان 

  راهبردي انداز چشم 1709/0+  

 
  كاركنان خالقيت يانجيم ريمتغ از مستقل يرهايمتغ ريمس .5 شكل

سازماني ساختار  

 سازماني فرهنگ

 رهبري

 راهبردي انداز چشم

 كاركنان خالقيت

0243/0 

5062/0 

2985/0 

1709/0

 سازماني ساختار

 سازماني فرهنگ

 رهبري

 راهبرديانداز  چشم

 كاركنان رفتار

3506/0 

2297/0 

2756/0 

1439/0 
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 سازماني فرهنگ را كاركنان خالقيت افزايش از سهم بيشترين شود مي مشخص نتيجهدر
 ترتيب به را مانده باقي درصد 50 .شود مي شامل را قيتخال ارتقاي درصد 50 كه دارد برعهده
 17 با راهبردي انداز چشم و درصد 2 با سازماني ساختار درصد، 30 نزديك با سازمان رهبري
  .دهند مي تشكيل درصد
 متغيرهاي براساس نهايي مسير تحليل مدل نهايي، مسير تعيين از پيش مرحله آخرين در
  :آمد دست به زير شرح به نتيجه كه شد محاسبه ميانجي متغيرهاي كردن لحاظ بدون و مستقل
 + رهبري 2161/0 + سازماني فرهنگ 1868/0 + سازماني ساختار 3101/0 = انساني منابع ةتوسع

 راهبردي انداز چشم 2585/0

  

  
  مدل ينهاي مسير تحليل. 6 شكل

 نيز ميانجي متغيرهاي خود و دست آمد به ميانجي متغيرهاي از يك هر مسير كه اكنون
  :شود مي بيان زير شرح به نهايي مسير تحليل ،شدند مسير تحليل

 + )انداز چشم 3482/0 + رهبري 1919/0 + فرهنگ 1607/0 + ساختار2991/0( 5853/0
 1439/0 + رهبري 2756/0 + سازماني فرهنگ 2297/0 + سازماني ساختار 3506/0( 3832/0
 رهبري 2985/0 + سازماني فرهنگ 5062/0 + سازماني ساختار 0243/0( 0313/0 + )انداز چشم

  )انداز چشم 1709/0 +
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  پيشنهادها و گيري نتيجه
هاي دانشگاهي  در كتابخانه نسانيا منابع ةتوسع براي مدلي تبيين و طراحي هدف با پژوهش اين

 كتابخانـه،  در رايـج  سـازمان  فرهنگ كتابخانه، سازماني ساختار مستقلمتغير چهار . انجام گرفت
انداز راهبردي، عوامل تأثيرگذار در توسعة منابع انساني در نظر  و چشم كتابخانه مديريت و رهبري

بررسـي  از آنها در مدل پيشـنهادي،   شدن ميزان تأثيرگذاري هريك گرفته شدند و براي مشخص
 نگـرش  بعـد  سـه  از عوامـل  ايـن  تـأثير  چگونگي داد نشان موضوعسوي ديگر، ادبيات از . شدند

 مـدل  شناسـايي  بـراي  رو ايـن  از .پـذيرد  مـي  تـأثير  ،كاركنان خالقيت و كاركنان رفتار كاركنان،
ـ  شناسايي براي متغيرها اين مسير تحليل از ،مطلوب  انسـاني  ةتوسـع  بـه  دسـتيابي  در هـا آن أثيرت
   .شد استفاده

هاي دانشگاهي بايد چهار عامـل   در كتابخانه انساني منابع ةتوسع براي داد نشان مسير تحليل
 آن در كـه  نحوي به ،سازماني ساختار تحول وطراحي نخست . در كانون توجه مديريت قرار گيرد

. باشد و رفتار مناسب در آنان شكل گيرد پذير امكان خود وظايف به نسبت كاركنان نگرش ارتقاي
 در نـوآوري  فراينـدهاي  تقويت تواند سبب ارتقاي خالقيت كاركنان و درنتيجه ساختاري ميچنين 

 اثرگـذاري  چگـونگي  بـر  خود نيز عامل سه اين كه كرد فراموش نبايد حال اين با .شود كتابخانه
   .گذارند مي تأثير انساني منابع ةتوسع بر ختارسا

 ،سـازمان  هـر  انساني منابع ةتوسع به دستيابي در مهم بسيار عوامل جمله از سازماني فرهنگ
 دسـتيابي  براي را مناسب تعامل هاي شيوه كاركنان براي سازماني فرهنگ .هاست كتابخانه ويژه به
 شكل سرآمد رفتار سوي به را كاركنان رفتار فرهنگ اين .آورد مي فراهم مد نظر مطلوب سطح به
 افـراد  نگـرش  كه دهد مي اجازه سازماني فرهنگ اين وجود .نهد مي ارج را آنها خالقيت و دهد مي
  .كند تغيير تعالي سوي به

كننـده در   سازمان عامل تعيـين مديريت  .دارد رفيعي جايگاه مديريت مطالعات تمام در رهبري
 تغييرات مختلف عوامل كنترل با تواند مي مديريت .است سازمان حركتساختار، فرهنگ و جهت 

 بـا  كـامأل  ،كاركنـان  خالقيـت  و رفتـار  نگـرش،  .آورد وجـود  بهمطلوب يا نامطلوبي را در سازمان 
  .كنند مي ايفا نقشه توسع ايجاد در و دارند معناداري ةرابط سازمان مديريت
 ،كنـد   طـي  بهتر ةآيند سوي به بايدرا كه  مسيري و سازمان حركت جهت راهبردي انداز چشم

 كنـد  مـي  ترسيم كه مطلوبي انداز چشم مطابق سازماني هر مسير كه رود مي انتظار .دهد مي نشان
 راهبـردي  انـداز  چشم از هم كه است عاملي سه آنان خالقيت و كاركنان رفتار نگرش، .برود پيش
  .گذارند مي تأثير آن به رسيدن ةنحو بر هم و شوند مي متأثر



  455   ـــــــــــــــــــــــ... دانشگاهي  هاي كتابخانه انساني منابع توسعة مدل بيينت و طراحي

 ،انسـاني  منـابع  ةتوسـع  بر چهارگانه ابعاد اين از يكهر تأثيرگذاري سنجش با جاري پژوهش
نتايج نشان  .كند فراهم اي توسعه چنين براي عامل چهار اين از استفادهمنظور  به مدليتالش كرد 

ي استفاده اما برا دارند، ثريؤم نقش انساني منابع ةتوسع به دستيابي در مذكور عامل چهارداد هر 
 توجـه  نيـز  كاركنـان  خالقيـت  و رفتـار  نگـرش،  ميانجي عواملاز تأثير مناسب آنها بايد به نقش 

   .داشت
 انسـاني  بعمنـا  ةتوسـع  در توانند مي كه ديگري عوامل آينده مطالعات در كه شود مي پيشنهاد

 هاي يافته از استفاده با پژوهش اين در شده مطرح مدل تا شود مطالعه و بررسي نيز كنند ايفا نقش
 .شود تكميل آنها
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