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 چکیده

ابع من يراهبرد تیریمد يگریانجیاستان کرمان با م یدولت يهادانشگاه یعلوم ورزش يهاگروه یو سرمایۀ انسان يخودرهبر ۀدر پژوهش حاضر رابط

هیأت  ياعضاپژوهش را تمامی  اینجامعۀ آماري  .ه استگرفتانجام  یدانیکه به شکل م است همبستگی–شد. این پژوهش از نوع توصیفی  یبررس یانسان

اي تخصیصی نفر به روش طبقه 120آنها  نیکه از ب )N=175دادند ( لیهاي دولتی استان کرمان تشکانشگاهعلوم ورزشی د يهاو کارکنان گروه یعلم

ی انسان يهاهیسرما ،)1393، ابیلی و مزاريي (خودرهبر هاياز پرسشنامه ییایو پا ییروا دییها پس از تأداده يگردآور يبرا .عنوان نمونه انتخاب شدندبه

و آزمون سوبل  یها به کمک روش حداقل مربعات جزئ. دادهشد) استفاده 2009، انگ و چنوهه (شد) و مدیریت راهبردي منابع انسانی تعدیل1390ي،ادرن(

 يخودرهبردار است و مثبت و معنا یدولت يهادانشگاه یعلوم ورزش يهاگروه یو سرمایۀ انسان يخودرهبر ۀرابطکه  شد. نتایج حاکی از آن است لیتحل

 ،ير خودرهبرب یمبتن يرفتارها يگرفت که ارتقا جهیتوان نتیم .دارد یسرمایۀ انسان شیدر افزا یمثبت ۀجیمدیریت راهبردي منابع انسانی نت ۀواسطبه

. بنابراین کندیم لیتسه یمنابع انسان يراهبرد تیریمد ۀواسطرا به یسرمایۀ انسان يکند، بلکه توانمندسازیرا فراهم م یتنها موجبات رشد سرمایۀ انساننه

ر د يشتریب يکه فرد با تسلط و توانمند شودیمی سبب مهارتشناختی و  ی،شناختروان ي مختلف مانندهادر جنبه يبا تحقق توسعۀ فرد يخودرهبر

 کند.ن را فراهم سازما ةندیو فزا داریتوسعۀ پا جهیرفتار کند و در نت یو سازمان یشغل ،يفرد يهاتیمواجهه با موقع
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 مقدمه

 یها مرهون وجود منابع انسانسازمان ۀامروزه توسع

ها و روش يریکارگاست که با به يو توانمند افتهیتوسعه

و  ياقدامات فرد یاثربخش ،یو منطق یعلم يهاهیرو

 يهاو حضور در رقابت دهندمی شیخود را افزا یسازمان

به . )3کنند (یم سریها مسازمان يرا برا یو فرامل یجهان

 يها، توسعه و بهسازسازمان ةندیۀ فزاتوسعموازات رشد و 

 ،يادانشگر و حرفه يروهاین يسوو حرکت به یمنابع انسان

 یانسان يروهایبه ن یابیاست و دست افتهی يشتریضرورت ب

 ياتوسعه يهاانداز تالشمتخصص و متعهد، چشم

نقش و  ةدهندنشان قاتی). تحق3( ها شده استسازمان

هاست و بر در رشد و توسعۀ سازمان یانسان يرویاهمیت ن

یابد، مگر اي توسعه نمیدارد که هیچ جامعه دیاین نکته تأک

 ۀ). توسع8( آنکه به توسعۀ منابع انسانی خود پرداخته باشد

 ژهیوها بهمهم سازمان فیاز وظا یانسان يهاهیمنابع و سرما

 نیاز ا زین یدولت يهااست. دانشگاه یآموزش يهاسازمان

 ی. بلکه با در نظر گرفتن نقش اساسستندیقاعده مستثنا ن

 یمحصوالت مبتن دیها در امر آموزش و تولگونه سازماننیا

 تیآنها اهم یانسان يهاهیبر دانش، توسعۀ منابع و سرما

) نیز در تحقیق 1398همکاران ( لو وخادم. ابدییم يشتریب

 جلبها براي خود به این نکته اشاره دارند که دانشگاه

 هايیستمس يسازنهیبهباید به  ودخمخاطب  ۀجامع یترضا

 يتوانمندسازو  یستگیکاربرد مطلوب از شا ی،منابع انسان

توسعۀ  منظوربهي ضرور يهاآموزش ۀبا ارائ یمنابع انسان

 ). 9منابع انسانی خود توجه داشته باشند (

که جامعه  ستنده یینهادها نیترها از باارزشدانشگاه

 سو کیها از دارد. دانشگاه اریو توسعه در اخت شرفتیپ يبرا

حاکم بر  يهاو ارزش یفرهنگ راثیم ةدهندحافظ و انتقال

 يبرا یاجتماع يازهاین يپاسخگو گر،ید يجامعه و از سو

). 30هستند ( يکسب، اشاعه و توسعۀ دانش و فناور

عمل بپوشاند که  ۀنقش جام نیبه ا تواندیم یدانشگاه زمان

متخصص و متعهد برخوردار باشد.  یخود از افراد و کارکنان

 ،یو آموزش عال یاست که مراکز آموزش يضرور رونیزاا

خودساخته و  ،یمتعال یانسان يهاهیواجد سرما زیخود ن

جامعه  یانسان يهاهیتوانمند باشند تا بتوانند به توسعۀ سرما

با توجه به تنوع و پیچیدگی  نیکنند. همچن مکک

هاي علمی و آموزشی و گسترش دانش، مراکز فعالیت

به  که بود، خواهند موفق وقتی دانشگاهی پژوهشی–علمی

 رایز ،منطبق بر نیازهاي خود بپردازند انسانی منابعتوسعۀ 

 -یامر سبب ایجاد تسهیالت بیشتري در امور علم نیا

نوع  نیاساس باید زمینۀ الزم براي ا اینشود. برآموزشی می

منظور مدیریت مؤثر منابع و ارتقاي کارایی در توسعه به

 نیپژوهشی فراهم شود. در چن-یهاي علمیتانجام فعال

 یمختلف علم يهاو کارکنان گروه تادانشرایطی اس

دانش و  ،یباید همگام با تغییر و تحوالت علم زیدانشگاه ن

هاي آموزشی و پژوهشی فعالیت برايهاي جدید را مهارت

 ). 21( خود کسب کنند

در هر کشوري  زیهاي تربیت بدنی و علوم ورزشی نگروه

زیرا با پیشرفت فناوري و  ،رسالتی مضاعف بر عهده دارند

شدن آن توجه به حفظ  ینیو ماش یزندگ طیتغییر در شرا

جامعه از اهمیت  فسالمت و آمادگی جسمانی اقشار مختل

زیادي برخوردار است. همچنین تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 رایز ،ستهاي آموزشی ابخش تکمیلی و جدانشدنی از نظام

بر مرتفع ساختن نیازهاي مختلف آموزشی، در جهت عالوه

حل مشکالت اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی افراد جامعه 

). بنابراین ضرورت تربیت 23دارد ( یمهم ارینیز نقش بس

 یو علوم ورزش یبدن تینیروهاي متخصص و شایستۀ ترب

 نیترعنوان بارزبه یسرمایۀ انسان. است ریناپذامري اجتناب

 يدانش اعضا یرةنامشهود، شامل ذخ يهاییشکل از دارا

کارکنان  يها و طرز فکرهایستگیسازمان است که شا کی

 انی) ب1390( يطورکه نادر). همان17( ردیگیرا در برم

در سه بعد دانش و را  یتوان سرمایۀ انسانیکرده است، م
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و  یفراشناخت يهامهارت ،یناختش يهامهارت

در نظر گرفت که پژوهش  یارتباط-یعاطف يهایستگیشا

ابیلی و  یی. از سو)22( دارد دیابعاد تأک نیبر ا زیحاضر ن

) اشاره کردند که مسئلۀ شایان توجه، 1393مزاري (

راهبردهاي توسعۀ سرمایۀ انسانی است که خود چالشی 

نوین توسعۀ  ردهايهاست و از جمله رویکفراروي سازمان

 . )3( یکرد خودرهبري استهاي انسانی، روسرمایه

است که افراد به کمک آنها  يندیفرا يخودرهبر

 يخودرهبر يخود را کنترل کنند. تئور يتوانند رفتارهایم

 نیاست که هدف از ا ییهاياز استراتژ يشامل شمار

و  یبهبود اثربخش منظوربه ییراهکارها ۀارائ هاياستراتژ

 رییتغ يتوانند برایکه م ییهاياست. استراتژ يعملکرد فرد

و آنها را قادر  شودرفتار و شناخت افراد استفاده  الت،یدر تما

نتیجه  ینهزم ین). در هم15تر عمل کنند (سازد تا موفق

دهد که آموزش ) نشان می2019( 1تحقیق بوزیگیت

 یزةشناخت و انگ، رفتار از یآگاهخودرهبري موجب افزایش 

 دانشجویان مدیریت ورزشی در عملکرد یتموفق و کار

مکانیسم ). 26شود (نسبت به سایر دانشجویان می

دهی است؛ با این تفاوت یافتۀ خودنظمخودمدیریتی، توسعه

هایی را معرفی کرده است که از که خودمدیریتی مکانیسم

توانند خود را با معیارها انطباق دهند طریق آن، افراد می

 یانسان يهاهیو سرما ، در توسعۀ منابعرونی). ازا2(

 از يدیجد يو سازوکارها کردهایها پرداختن به روسازمان

و  يریپذتیکه ناظر بر مسئول ،يجمله خودرهبر

خودشان  یتوسعه و بالندگ ندیافراد در فرا یزشیخودانگ

 يامروز يهابا سازمانمقبولیت و سازگاري بیشتري است، 

 ).19خواهد داشت (

تواند در توسعۀ سرمایۀ یکه م گرید يراهبردها از

 یمنابع انسان يراهبرد تیریمد ،باشد رگذاریتأث یانسان

اي ) در مطالعه1389( همکاران و طورکه بهرامیاست. همان

                                                           
1. Bozyigit  

نشان دادند که رابطۀ بین کارکردهاي مدیریت راهبردي 

. )5( است اي معنادارمنابع انسانی با سرمایۀ انسانی رابطه

و  یمنابع انسان شدهيزیربرنامه يالگو يراهبرد به معنا نیا

در جهت تحقق اهداف  یمنابع انسان تیریمد يهاتیفعال

 ،یمنابع انسان يراهبرد تیری). مد31سازمان است (

منابع  تیریمد ۀنیدر زم دیجد تحول نسبتاً ةدهندنشان

 یاساس قشن یمنابع انسان دگاهید نیاست. براساس ا یانسان

 ر،یاخ يهادهه ی). ط40دارد (ها در عملکرد سازمان

 یمنابع انسان تیریبه مد یها توجه روزافزونسازمان

در  یو سرمایۀ انسان يموضوعات خودرهبر رایز ،اندداشته

 ياژهیو گاهیجا ت،یریشاخه از مد نیا دیمطالعات جد

نهادها  نیا یفن ۀو هست یرکن اصل هکنیا لیدلبه ،اندافتهی

 ۀدر هم نیدهد. همچنیم لیتشک یانسان يرویرا ن

و  نیترمهم ،یآموزش يهاها از جمله سازمانسازمان

به اهداف  دنیرس يبرا یرکن منابع انسان نیرگذارتریتأث

 است. تیریمد ،یاثربخش گرید ریو به تعب یسازمان

به  يادیتوان شکست هر سازمان را تا حدود زیم 

آن سازمان مربوط دانست. به  مدارکاریغ يو رهبر تیریمد

 يهارا در پست يکنند افرادیامروزه تالش م لیدل نیهم

و  ییاثربخش، توانا يرهبر يبگمارند که برا تیریمد

و  یانسباست. )1الزم را داشته باشند ( يهایستگیشا

 یرتأث کنند کهاین زمینه بیان میدر نیز ) 2020( یعظمت

 یشموجب افزا ینبر عملکرد سرمایۀ انسا يسبک رهبر

 ).39شود (یسازمان م ییکارا

آنها در توسعۀ  ۀبا توجه به نقش برجست زیها نر دانشگاهد

ترین وظایف مدیران از مهم  ،یو خدمات یپژوهش ،یآموزش

ارشد، تعیین راهبرد سازماندهی و مدیریت منابع انسانی 

مبتنی بر شایستگی است که عالوه بر توسعۀ منابع انسانی 

 يارتقا قیمزیت رقابتی باثبات و پایدار، از طربر 

و کارکنان تأکید  تادانهاي کلیدي و بنیادي اسشایستگی
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طلب و و کارکنان استقالل دیظهور اسات رونی. ازادکن

را طلب  يتوسعۀ فرد يکردهایرو ر،یپذتیخودمسئول

رفتار  یتیریو خودمد يکه خودرهبر ییکردهایکند. رویم

را در  یند، فرهنگاو در تالش کنندمی یارزش تلق کیرا 

بتوانند  نافراد سازما کیکایسازند که  نهیسازمان نهاد

 ،یسازمان يفرد ياانداز توسعهرسالت و چشم کیبراساس 

ین زمینه در هم). 3خود بپردازند ( يبه توسعه و توانمندساز

) نشان داد که 1399نتایج تحقیق یاوري و همکاران (

خودکارامدي اعضاي هیأت علمی موجب  و در عملاستقالل 

سرمایۀ انسانی  توسعۀ بالندگی و توسعۀ فردي و در نتیجه

 ).24شود (هاي تربیت بدنی میدانشکده

هاي علوم هدف عمده از توسعۀ سرمایۀ انسانی گروه    

یفیت مداوم بهبود کیفی خدمات و و کورزشی افزایش کمی 

در سایۀ خودکارامدي، تواند هاست. این مهم میدر این گروه

خودرهبري و  ۀعنوان نتیجبه استقالل عمل و نوآوري

کارکنان و اعضاي هیأت  یمنابع انسان يراهبرد یریتمد

رشد ، حاصل شود. از سویی با هاي علوم ورزشیگروهعلمی 

هاي پیشرفته ها و تغییرات روزافزون فناوريیع دانشگاهسر

هاي علوم ویژه گروهبه هالزوم توسعۀ سرمایۀ انسانی دانشگاه

یت و تربکند. همچنین آموزش ورزشی ضرورت پیدا می

نیروي متخصص در زمینۀ ورزش، تولید و توسعۀ علوم 

هاي علوم ها و گروهة دانشکدهبر عهدنیز  در کشورورزشی 

که مطالعات  ي استضروررو ینازاهاست. ورزشی دانشگاه

اي علوم هگروه منابع انسانی الزم در خصوص وضعیت

ورزشی انجام پذیرد تا اینکه کیفیت آموزشی نیروهاي 

مطابق با استانداردهاي آموزشی باشد و  یلالتحصفارغ

بتوانند نیازهاي جامعه را در بخش  یلالتحصنیروهاي فارغ

این  امر مسلم. ندکنتربیت بدنی و علوم ورزشی برطرف 

اگونی ها داراي نیازهاي گوناست که منابع انسانی این گروه

و ی دانش روزرسانبهمانند نیاز مستمر به پیشرفت و 

                                                           
1. Zeffane 

انسانی  ۀهاي توسعۀ سرمایبرنامهي خود هستند. هامهارت

از ی منابع انسان يراهبرد یریتهمچون خودرهبري و مد

نقش  تواندیق آموزش، ایجاد انگیزش، پاداش و غیره میطر

ی تحوالت از طرفباشد.  داشته یازهاندر رفع این مهمی 

هاي ها، ابتکارات و برنامههاي آینده نیز به شایستگیدانشگاه

امروزي توسعۀ کارکنان و اعضاي هیأت علمی بستگی دارد 

بیان  )1399( شعبانی بهار و همکاران ). همچنین10(

بر گرفته، انجام مطالعات یشتربکردند که تمرکز و توجه 

 معطوف بوده استیس و پژوهش اعضاي هیأت علمی تدر

)12(. 

ورزش  یریتمد ینشباورها و بدر تحول  یجادا براي

سرمایۀ توانمندسازي نو به  ینگاه گشودن یجهکشور و در نت

انجام هاي علوم ورزشی گروه ییتوانا سطح ارتقايو  انسانی

توسعۀ  در رویکردهاي نویننقش دربارة پژوهش 

 يراهبرد تیریخودرهبري و مد همچونهاي انسانی سرمایه

رسد. ینظر مها ضروري بههگرو ینسطح ا ی درمنابع انسان

حال ین خصوص تا به در اتوان گفت انجام پژوهش اما می

کمتر مورد توجه محققان قرارگرفته است، زیرا پژوهشی که 

ي ورزشی هادر سازمانیماً روابط بین این متغیرها را مستق

 هايپژوهشدر . قرار نگرفتمحقق  در دسترسبیان کند، 

ثیر أها تنها ارتباط و تسازمان گونهنیه در اگرفتانجاماندك 

) با مدیریت راهبردي منابع انسانییکی از این متغیرها (

ی) بررسی شده است که عملکرد سازمانمتغیر غیرمرتبط (

با عنوان  )1396( همکاران وي اسدتوان به پژوهش می

 دگاهیاز د یبا عملکرد سازمان یمنابع انسان تیریمد ۀرابط«

، »رانیا جوانان وزارت ورزش و ستاديکارشناسان 

تأثیر بررسی «عنوان  با) 1395و همکاران ( یرکمالیم

مدیریت راهبردي منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش 

هاي تربیت بدنی و علوم دانشکده سرمایۀ انسانی در میانجی

ا ب )2015(1زفانو » تهران هاي دولتیورزشی دانشگاه



 
 31                                         ...یۀو سرما يخودرهبر ارتباط بیندر  یمنابع انسان يراهبرد تیریمد یانجینقش متبیین 

 

 

تعیین ارتباط بین مدیریت راهبردي منابع انسانی « عنوان

و عملکرد سازمانی در بین کارکنان دو دانشکدة تربیت بدنی 

دیگر  قاتیدر تحق). 4،20،43اشاره کرد (» ودر ایالت اوهای

گیري به طراحی مدل اندازه )1395( همکاران وی قربان

اقدام کردند هاي ورزشی توسعۀ سرمایۀ انسانی در فدراسیون

 ي برخود رهبر ریتأث) نیز به بررسی 2017(1و سان

ی پرداخته است کز ورزشامر انیمرب یسازمان یاثربخش

هاي گرفته در سازمانهاي انجام). از پژوهش16،41(

اشاره توان به پژوهش میرکمالی و همکاران غیرورزشی می

 یانسان يهاهیبر سرما ينقش خودرهبر نییتبکه به  کرد

پرداختند و نشان دادند که  یکنان مراکز آموزش عالکار

هاي انسانی کارکنان رابطۀ مثبت سرمایه باخودرهبري 

نقش نیز  )1395و همکاران ( یلیاب معناداري دارد. همچنین

هاي انسانی خودرهبري و خودمدیریتی بر سرمایه

را بررسی کردند و نتیجۀ  خدماتی دولتی هايسازمان

 يهاهیبا سرما يخودرهبرپژوهش بر رابطۀ مثبت و معنادار 

 ). 2تأکید دارد ( یانسان

ها نیز پژوهش نیدر اشود که مالحظه میطورهمان  

هاي تنها رابطه بین دو متغیر بررسی شده است. در پژوهش

 ۀمطالع«با عنوان ) 1394و همکاران ( یرکمالیمدیگر مانند 

ي خودرهبر ۀدر رابط یانسان يهاهیسرما ياش واسطهنق

) با عنوان 2018(2، لی»مدارس یسازمان یو چابک کارکنان

و اعتماد  یسازمان یبر اثربخش يخود رهبر راتیتأث«

خود  ریتأث«) با عنوان 2016( 3، پارك و همکاران»یسازمان

 یو تعهد سازمان یشغل تی، رضايبر خودکارآمد يرهبر

تحت عنوان ) 2006( 4کونگ و تامسونو » کارکنان هتل

بررسی مدیریت منابع انسانی در خدمات اجتماعی «

ثیر و ارتباط یکی از أ، ت»ایدر استرالهاي غیردولتی سازمان

پژوهش حاضر بر متغیرهاي غیر مرتبط  موردنظرسه متغیر 

                                                           
1.  SON 
2. Lee 

اغلب عبارت دیگر ). به19،39،38،35بررسی شده است (

هاي سازمان ةانجام شده در حوز یو داخل یمطالعات خارج

 دو ای کیحداکثر نقش  یبررس ی بهرورزشیغی و ورزش

با عنایت  و محدود شده است پژوهش يرهایاز متغ ریمتغ

 لحاظ به هاسازمان بین فاحشی هايتفاوت نکهیابه 

در  جدي یخأل پژوهش دارد وجود فرهنگی و ساختاري

سرمایۀ انسانی با نقش  بر توسعۀثیر خودرهبري أتخصوص 

در سطح میانجی مدیریت راهبردي منابع انسانی 

 یعلوم ورزش يهاگروهویژه هاي ورزشی بهسازمان

ورزش کشور،  یاصل انمتولی عنوانبه هاي دولتیدانشگاه

مورد  نیآن به ا لیبتوان از دال دیشا. کامالً مشهود است

و  رییتغ ییشناسا يبرا يزیآمتیاشاره کرد که تالش موفق

 يریگو بهره یاثرگذار در حوزه آموزش عال سائلتحول و م

در  تیریو تحول در جهت بهبود امر مد رییتغ نیاز ا

طورکه طبق است. همان رفتهیصورت نپذ ریاخ يهاسال

سازمان  16از  شی) ب1389( هیعیو شف یروانیش قیتحق

 یسرمایۀ انسان تیریمد فیاز رشد ضع یبخش دولت

 قاتیتحق نیبه ا جهبا تو نی. بنابرا)13( برخوردار بودند

 يهاموضوع پژوهش در تحقق اهداف گروه تیاندك و اهم

حاضر  قیانجام تحق یدولت يهادانشگاه یعلوم ورزش

 رسد. ینظر مبه يضرور

 کیعنوان به یو علوم ورزش یبدن تیترب ییسو از  

و علوم  هیاز جهات مختلف با علوم پا یدانشگاه ۀرشت

 یو اثر و نقش آن در رابطه با توانبخش افتهی وندیپ یتندرست

است.  ناپذیرافراد جامعه  انکار یو روان یو بهسازي جسم

در امر  یو علوم ورزش یبدن تیترب ییو کارا تیفعال ۀدامن

 عیوس اریبس یو پرورش، بهداشت فردي و اجتماع آموزش

 شیرا از پ یسنهاي که تمام گروهطوريهب ،و گسترده است

 نیبه ا تی. با عناردیگیدر برم یسالخوردگ ةاز تولد تا دور

3. Park, Yang, & Jeong 
4. Kong & Thomson 
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قانون  3اصل  3به بند  دنیمنظور تحقق بخشمهم و به

و  عهدمت یانسان رويین تیترب ،یجمهوري اسالم یاساس

 زی) ن1395(ی رشته ضروري است. معصوم نیمتخصص در ا

علوم از  ریبا سا یبدن تیترب وندیاشاره دارد که با توجه به پ

آن از سوي  یاجتماع -اقتصادي عیسو و کاربرد وس کی

افراد  تیترب ۀنیدر زم شتريیدقت و وسواس ب یدبا گر،ید

 انینشجوشده به داخدمات ارائه رایز ،ردیمستعد صورت پذ

 یآت یانسان يرویدر پرورش ن ياکنندهنییتواند نقش تعیم

چراکه اگر  )،18( داشته باشد یو علوم ورزش یبدن تیترب

و  هیسرما نیشتریاز ب یعلوم ورزش يهاها و گروهدانشگاه

 يرویو امکانات برخوردار باشند، اما فاقد ن يفناور نیبهتر

 يمهارت و دانش الزم برا نیو همچن زهیمولد و باانگ یانسان

تعامل در درون و برون دانشگاه باشند، به هدف خود  جادیا

بهبود عملکرد کارکنان  يدر راستا نی. بنابرادید رسننخواه

 یاصل ۀمسئل ییبود. از سو یمناسب يدنبال راهکارهابه دیبا

نبود  ،یعلوم ورزش يهاگروه یسرمایۀ انسانۀ در توسع

 نیا یطراح يبنامناسب است که م يساختار ستمیس

 ینوع توسعۀ روابط اجتماع نیدر ا ندهایو فرا ستمیس

 یعلم يهاگروه رینسبت به سا انیتر با دانشجوگسترده

قرار  ينظر يهاو مدل یمطالعات تخصص یۀاست که بر پا

 دارد.

اند نتوانسته گرفتهانجامتاکنون مطالعات  ینا رغمیعل

 یسرمایۀ انسان ۀتوسع یانب منظوربه یمناسب ساختار

 یقتحق متغیرهاي ینۀدر زم یژهوبه یعلوم ورزش يهاگروه

توجهی به توجهی یا بیدلیل کمبه روازاینحاضر ارائه دهند. 

سرمایۀ  ۀمربوط به توسع یقاتدر تحق این نوع ساختار

محقق را بر آن داشت تا با  ی،علوم ورزش يهاگروه یانسان

به تبیین  ،هاگروهاین و کارکنان  تاداناس يبر نظرها اتکا

 درصددپژوهش حاضر  یجۀ. در نتموردنظر بپردازد ساختار

منابع  يراهبرد یریتمد یانجینقش م یبه بررسبرآمد تا 

 يهاگروه یو سرمایۀ انسان يخودرهبر ۀدر رابط یانسان

استان  یدولت يهادانشگاه یو علوم ورزش یبدن یتترب

 یریتمد یاپاسخ دهد که آ پرسش ینکرمان پرداخته و به ا

و  يخودرهبر ینب ۀرابط ییندر تب یمنابع انسان يراهبرد

 یو علوم ورزش یبدن یتترب يهاگروه انیسرمایۀ انس

 استان کرمان نقش دارد؟ یدولت يهادانشگاه

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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 پژوهش یشناسروش

-یفیتوص يهاپژوهش حاضر، از نوع پژوهش     

و از نظر  ياست. به لحاظ هدف، کاربرد یهمبستگ

است با توجه به هدف پژوهش،  یدانمی ها،داده آوريجمع

 ی و استادانهیأت علم ياعضا تمامی يآمار ۀجامع

و  یبدن تیترب يهاوقت و کارکنان گروهوقت و نیمهتمام

استان کرمان (وابسته به  یدولت يهادانشگاه یرزشعلوم و

است که  1398در سال  حقیقات و فناوري)وزارت علوم، ت

حجم  نییتع ينفر اعالم شد. برا 175شده براساس آمار ارائه

عنوان حجم نفر به 120نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

اي با حجم طبقه يریگنمونه انتخاب شد. روش نمونه

در  پژوهش يهاپرسشنامهصورت که بدینبود.  تناسبم

کرمان، گروه  باهنر دانشگاه شهید یبدن یتترب ةدانشکد

(عج) رفسنجان، دانشکده عصریعلوم ورزشی دانشگاه ول

، علوم تربیتی و تربیت بدنی دانشگاه پیام نور واحد کرمان

یرفت، دانشگاه پیام نور سیرجان، دانشگاه نور جدانشگاه پیام 

و گروه تربیت بدنی پیام نور بم، دانشگاه پیام نور رفسنجان 

متناسب با حجم نمونه توسط  کرمان یوزش عالآم ۀسسؤم

تعداد  .شد يآورتوزیع و جمعي صورت حضوربه محقق

. ها کامل بودهاي برگشتی در تمام دانشگاهپرسشنامه

سه پرسشنامه از  از،یمورد ن يهاداده يآورمنظور جمعبه

 براساس شدهساخته )1393(ي و مزار یلیاب يخودرهبر

در  هیگو 18) مشتمل بر 2002(هاگتون و نگ  هاينظر

و فکر  افتهی رکزمت رفتار ،یعیپاداش طب ۀلفؤمسه قالب 

) مشتمل 1390( ينادر یسرمایۀ انسان ۀپرسشنام، سازنده

 دانش، مهارت و تخصصو در قالب سه مؤلفۀ سؤال  28بر 

مدیریت راهبردي منابع  یسؤال 40 تعدیل شده پرسشنامهو 

 نشیگز یبعد اصل 6 قالب در) 2009انسانی چن و هوانگ (

                                                           
1. Loehlin 
2 . Kline 
3. AMOS  

 ،يکار طیشرا شرفت،یو استخدام، مشارکت، آمـوزش و پ

تفاده و نظام پاداش اس یستگیبـر شا یعملکرد مبتن یابیارز

و در  کرتیل یارزش 5 اسمقیبراساس  هانامهپرسش شد.

 ییذکر است که روا شایانشده بود.  میتنظ 5تا  1 ۀدامن

 ) و1395همکاران ( هاي ابیلی وپژوهش در هانامهپرسش

 زیآنها ن ییایو پا دییتأ )1395میرکمالی و همکاران (

گزارش شده است که در سطح 92/0و  95/0، 94/0 بیترتبه

 ییروا نییتع يبرا .)2،17شود (یم یابیقابل قبول ارز

 ییمحتوا ییروا یفکی روش از هانامهپرسش ییمحتوا

 نهیزم نینظر در اصاحب تادانتن از اس 10 هايبراساس نظر

ابزارهاي  دییمحتوا براي تأ ییاستفاده شد. عالوه بر روا

واگرا و براي تعیین  ییهمگرا و روا روایی از گیرياندازه

آلفاي  بیعاملی، ضر بارهاي معیار سه از هانامهپرسش ییایپا

الکر  -مرکب، طبق نظر فورنل  ییایپا بیکرونباخ و ضر

 آمار از هاداده فیجهت توص .) بهره گرفته شد1981(

آزمون سوبل و  از هاداده یاستنباط لیتحل يو برا یفتوصی

حداقل مربعات  کردروی با ساختاري معادالت مدلسازي

) و 2004(1نیلوه استفاده شد. با توجه به نظر یجزئ

تر از بر مطلوب بودن نمونه بزرگ ی) مبن2011(  2نیکال

منظور به يمعادالت ساختار يمدلساز ينفر برا 200

 ۀچون نمون ،4زرلیو ل 3موسیا یی مانندافزارهااستفاده از نرم

افزار اسمارت نفر است و نرم200پژوهش کمتر از  نیا يآمار

 نیو همچن ستینسبت به حجم نمونه حساس ن 5ال اس یپ

محسوب  يمحاسبات معادالت ساختار يبرا قیدق يابزار

 يافزارهانرم از ادشدهی هايزمونانجام آ منظور، بهشودیم

ال اس  یو اسمارت پ 23 ۀنسخ 6اس اس یاس پ يآمار

 د.بهره گرفته ش 2 ۀنسخ
  

4. Lisrel  
5. Smart PLS 
6. SPSS 
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 قیتحق يهاافتهی 

شناختی ي جمعیتهایژگیو توزیع و درصد فراوانی

به  با توجه .ارائه شده است 1جدول  در انیپاسخگو

 8/40مرد و ۀ تحقیق درصد از افراد نمون 2/59 ،1جدول 

درصد 8/15 لزن بودند. با توجه به جدو درصد از افراد نمونه

 درصد 30سال و  40تا  31درصد  2/54 سال و کمتر، 30

درصد  3/18 التیسال داشتند. از نظر تحص 40از شیب

و  سانسیلفوق درصد9 /2، سانسیل درصد 8/55 ،پلمیدفوق

 سال 10کمتر از  درصد3/38 درصد دکتري بودند.7/16

 21درصد  10سابقه و  سال 20تا  11درصد 7/51، سابقه

از  هاسنجهبار عاملی  .ۀ خدمت داشتندسابق شتریسال و ب

معیارهاي ارزیابی پایایی ابزار است؛ مقدار مالك براي 

 . است 5/0مناسب بودن ضرایب بارهاي عاملی 

 شناختیجمعیت يهایژگیفراوانی و درصد توزیع و .1جدول 
 یدرصد فراوان فراوانی شناختیجمعیت يهایژگیو 

 جنسیت
8/40 49 زن  
2/59 71 مرد  

 سن
8/15 19 سال و کمتر 30  
2/54 65 سال 40تا  31  
0/30 36 شتریسال و ب 41  

 التیتحص زانیم

3/18 22 پلمیدفوق  
8/55 67 سانسیل  

  سانسیلفوق
 دکتري

11 
20 

2/9  
7/16  

 خدمت ۀسابق
3/38 46 سال 10کمتر از   

7/51 62 سال 20تا  11  
0/10 12 شتریسال و ب 21  

 
 اول ۀدر سطح مرتب پژوهش یعامل يبارها بیضرا. 2جدول

 یعامل يبارها متغیرها
 85/0 يخودرهبر

 67/0 یسرمایۀ انسان
 66/0 یمنابع انسان يراهبرد تیریمد

 بارهاي است، مشاهده قابل 2جدول  در که طورآن

بوده است  5/0مدل پژوهش باالتر از  يحاصل از اجرا یعامل

. مقدار آلفاي را دارد اریمع نیکه نشان از مناسب بودن ا

بیانگر پایایی قابل  7/0و پایایی ترکیبی باالتر از  1کرونباخ

یري است، اما برتري پایایی ترکیبی نسبت گاندازهقبول ابزار 

 صورتبهنه  هاسازهدر این است که پایایی  به آلفاي کرونباخ

                                                           
آلفاي کرونباخ وشاخص هاي ضریب  براي PLSافزار خروجی در نرم .1

CRوAVE کند. متغیرهاي اصلی است و ابعاد را گزارش نمی شامل فقط
دلیل اینکه در برخی ابعاد تعداد سؤاالت پایین است ضریب آلفاي از طرفی به

یش با یکدیگر هاسازهمطلق، بلکه با توجه به همبستگی 

شود. روایی همگرا معیار دیگري است که براي یممحاسبه 

ي معادالت مدلسازیري در روش گاندازهبرازش مدل 

شود و میزان همبستگی یک سازه یمبرده  کاربهساختاري 

دهد که هرچه این یمنشان  ي خود راهاشاخصبا 

همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. فورنل و 

قابل شود، بنابراین براي دستیابی به نتایج محاسبه می 7/0کرونباخ کمتر از 
 شود.اعتمادتر فقط متغیرهاي اصلی گزارش می
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را  1شدهاستخراج) معیار میانگین واریانس 1981الرکر (

که  اندداشتهبراي سنجش روایی همگرا معرفی کرده و بیان 

روایی همگراي قابل قبول را نشان  5/0مقدار باالي 

   دهند.یم

 . گزارش معیارهاي آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگراي متغیرهاي پژوهش3جدول 

 
 متغیرها

 
 ابعاد

 آلفاي ضریب
 کرونباخ

)Alpha ≥ 0/7( 

 پایایی ضریب
 ترکیبی

)CR ≥ 0/7( 

 واریانس میانگین
 شدهاستخراج

)AVE ≥ 0/5( 

 خودرهبري

   748/0 تمرکزیافته رفتار
 805/0 925/0 755/0 طبیعی پاداش استراتژي

   755/0 سازنده فکر استراتژي
   773/0 گزینش و استخدام

   814/0 مشارکت

مدیریت راهبردي منابع 
 انسانی

 661/0 916/0 873/0 شرفتیآموزش و پ
   774/0 يکار طیشرا

   714/0 عملکرد  یابیارز
   880/0 نظام پاداش

   841/0 دانش

 انسانی سرمایۀ
 677/0 860/0 705/0 مهارت
   797/0 تخصص

توان یم 3شده در جدولهاي گزارشبه شاخص با توجه

مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگراي متغیرهاي 

منظور بررسی روایی واگراي مدل پژوهش را تأیید کرد. به

یري از معیار فورنل و الرکر و آزمون بار مقطعی گاندازه

کنند که روایی واگرا یماستفاده شد. فورنل و الرکر بیان 

وقتی در سطح قابل قبولی است که میزان میانگین واریانس 

براي هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین  شدهاستخراج

 ي دیگر در مدل باشد.هاسازهآن سازه و 

 
 گیري براساس معیار فورنل و الرکر. روایی واگراي مدل اندازه4جدول 
يخودرهبر متغیرها یسرمایۀ انسان  یراهبرد منابع انسان تیریمد   
يخودرهبر  96/0    

یانسان سرمایۀ  38/0  82/0   
یراهبرد منابع انسان تیریمد  55/0  41/0  81/0  

شده در استخراج انسیوار نیانگیم ریبه مقاد با توجه

 هاکه در پژوهش حاضر سازه گفت توانی، م4 جدول

 هايبا شاخص يشتریمکنون) در مدل تعامل ب يرهامتغی(

 یبار مقطع اری. براساس معگرید هايخود دارند تا با سازه

شده مربوط مشاهده يرهایهر کدام از متغ یعامل يبارها زین

                                                           
1. Average Variance Extracted (AVE) 

 يرهایمتغ گرید یعامل يان متناظرش، از بارهاپنه ریبه متغ

 .بود شتریشده بمشاهده

نوبت به  ،یريگاندازه يهابرازش مدل یپس از بررس    

. در پژوهش حاضر رسدیپژوهش م يبرازش مدل ساختار

استفاده شد.  استاندارد بیضر ،يمعنادار بیضر اریمع دواز 
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استاندارد مدل  ریمس بیضراو  ریمس بیضرا يمعنادار

 .داده شده است نشان 3  و 2هاي اجراشده در شکل

 
 برازش مدل ساختاري با استفاده از ضرایب معناداري. 2شکل 

 

 
 استاندارد بیضرا نیپژوهش در حالت تخم يمدل ساختار. 3شکل 

 (شکل یت ریپژوهش از مقاد يهافرضیه یبررس يبرا

 يدارامسیر و معن ياعداد رو یعنی(بتا)  مسیر بی) ضرایک

) 2 شده (شکلتبیین انسیوار ای 2R ریمقاد و ریمس بیضر

خطوط مسیر و نیز خطوط  ياستفاده شده است. اعداد رو

بیش  ریهستند. اگر مقاد یت ریمقاد یعامل يمربوط به بارها

 باشند 58/2از  شیو اگر ب 05/0در سطح  دباشن 96/1از 

ی ند. با توجه به مقدار ارزش تدارمعنا 01/0در سطح 

توان یمی و سرمایۀ انسان يبین خودرهبر ۀدر رابط )12/3(

منظور به نیهمچن دار است.رابطه معنا نینتیجه گرفت ا

 یمنابع انسان يراهبرد تیریمد یانجیم رینقش متغ یبررس

از آزمون سوبل  یسرمایۀ انسان با يخودرهبر نیدر رابطه ب

 ریتأث يسنجش معنادار يآزمون برا نیاستفاده شد. از ا

استفاده  گرید ریدو متغ انیدر رابطۀ م ریمتغ کی یانجیم

 Z ي معنادار بیدر آزمون سوبل، مقدار ضرا .شودیم
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 شتریآمده بدستمقدار به کهی و درصورت شودیمحاسبه م

درصد معنادار بودن  95 نانیباشد، در سطح اطم 96/1 از

 زانیبه م تیبا عنا .شودیم دییتأ ریمتغ کی یانجیم ریتأث

 است، 96/1آمده که باالتر از دست) بهz=52/3( مقدار

 يراهبرد تیریمد رونیازا شود.می دأییپژوهش ت یۀفرض

ی سرمایۀ انسان با يخودرهبر نیب ۀدر رابط یمنابع انسان

صورت بهي خودرهبرعبارتی ، بهکندیم فایا یانجینقش م

با  یمنابع انسان يراهبرد تیریغیرمستقیم و از طریق مد

ي علوم ورزشی هاگروه یسرمایۀ انسان بر 17/0 مسیر ضریب

همراه  هاهیمربوط به آزمون فرض جیخالصه نتااثرگذاراست. 

ارائه شده  5 در جدول یت ةمسیر و مقدار آمار بیبا ضر

 است.

 جیو نتا هاهیفرض .5جدول 
هاهیفرض ریمس بیضرا   R2 یارزش ت هاهیرد فرض /رشیپذ   

یانسان سرمایۀبر  يخودرهبر ریتأث  22/0  150/0  21/3 رشیپذ   
یمنابع انسان يراهبرد تیریبر مد يخودرهبر ریتأث  57/0  318/0  82/6 رشیپذ   
یانسان سرمایۀبر  یمنابع انسان يراهبرد تیریمد ریتأث  29/0  170/0  21/4 رشیپذ   

مقدار ضرایب معناداري باید معادل یا بیشتر از شاخص 

 96/1که مقدار این اعداد از باشد. درصورتی 96/1معناداري 

ها و در نتیجه بیشتر شود، نشان از صحت رابطه بین سازه

معناداري هاي پژوهش است. مقادیر ضرایب تأیید فرضیه

شود، گویاي تأیید مشاهده می 1مدل پژوهش که در شکل 

هاي پژوهش مبنی بر اثر مثبت و معنادار خود رهبري فرضیه

 منابع يراهبرد تیریبر مد يودرهبربر سرمایۀ انسانی، خ

در سطح منابع  يراهبرد تیریبر مد یسرمایۀ انسانی و انسان

برازش مدل . در نهایت براي بررسی 1است %99اطمینان 

استفاده شد. با توجه  3از معیار نیکویی برازش 2کلی پژوهش

عنوان مقادیر که به 36/0و  25/0، 01/0به سه مقدار 

ضعیف، متوسط و قوي براي نیکویی برازش معرفی شده 

برازش بسیار مناسب مدل کلی  43/0است، حصول مقدار 

 کند.پژوهش را تأیید می

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = �𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����������� × 𝑅𝑅2���� 
 
 

  يریگجهیو نت بحث

                                                           
 64/1آمده معناداري ضرایب مسیر، باالتر از دست. چنانچه مقادیر به1 

باشد  58/2و باالتر  %95، در سطح 96/1، باالتر از %90باشد، در سطح 
 معنادار است. %99در سطح 

مین أسسات آموزش عالی تؤها و مرسالت اصلی دانشگاه

 اشاعۀو  انسانی متخصص و متعهد، تولید و تربیت نیروي

 دانش و نیز کمک به ایجاد مشاغل گوناگون در جامعه است

 هاي. گروهراه کشور به خودکفایی سوق داده شود نیتا از ا

بخش تکمیلی و جدانشدنی از  عنواننیز به علوم ورزشی

تربیت نیروهاي متخصص و  قیاز طر آموزشی هاينظام

شایستۀ تربیت بدنی و ورزش در کشور عالوه بر مرتفع 

جهت حل  ، درو ورزشی ساختن نیازهاي مختلف آموزشی

مشکالت اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی افراد جامعه نیز 

و توجه به  ییشناسا). 23کنند (ایفا میمهمی  نقش بسیار

اعضاي هیأت علمی و  هاي مختلفیها و آگاهمهارت

 تیریمد یاساس فیاز وظاها کارکنان این گروه

 نیتراز مهم یکیحداقل  ای نیترست. مهمهادانشگاه

به موضوع توسعۀ منابع  تنپرداخ ،توجه نای هايعرصه

و  تیاست که به مدد آن موفق ی مانند سرمایۀ انسانیانسان

). 7( شودیم نیتضم هاي علوم ورزشیگروهمدي اکار

 یانجیمنظور تبیین نقش مپژوهش حاضر به رونیازا

برازش مدل معادالت هاي مربوط به شاخص PLSافزار نرم 2. نسخۀ 2
را  و غیره RMSEA,CFI,IFI GFI,ي مانند ساختار
 کند.نمی گزارش

3. Goodness of Fit (GOF) 
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و  يخودرهبر ۀدر رابط یمنابع انسان يراهبرد تیریمد

 یو علوم ورزش یبدن تیترب يهاگروه یسرمایۀ انسان

استان کرمان انجام شده است. نتایج  یدولت يهادانشگاه

 یو سرمایۀ انسان يهبرخودر نیتحقیق نشان داد که ب

 یدولت يهادانشگاه یورزش ومو عل یبدن تیترب يهاگروه

 یوجود دارد. به عبارت يمعنادار ۀاستان کرمان رابط

است.  یبر سرمایۀ انسان میمستق ریتأث يدارا يخودرهبر

) 1397و همکاران ( یرکمالیهاي محاضر، با پژوهش ۀیافت

) مزاري و 1393) ابیلی و مزاري(1395و همکاران ( یلیاب

 ) همراستاست 2003(  1کاریلو و )2014همکاران (

توان گفت که یم افتهی نیا نییدر تب. )21،2،3،37،27(

، بهبود تواناییتوجه مداوم به ارتقاي سطح دانش، تخصص و 

 -هاي عاطفیهاي فراشناختی و تقویت شایستگیمهارت

هاي علوم گروه و اعضاي هیأت علمیکارکنان  ارتباطی

این هاي انسانی تالشی براي توسعۀ سرمایه ورزشی

) و 1393ابیلی و مزاري (طبق تحقیقات  رایز ،ستهاگروه

 يها) کارکنان در سازمان2010(2داکیولیت و پینچوك

در فرایندهاي توسعه و بالندگی خود استقالل و  يامروز

 یاز طرف. )3،28( کنندخودگردانی بیشتري طلب می

ها و هاي دانشگاههاي علوم ورزشی از زیرمجموعهگروه

 در جهتهاي آنها مؤسسات آموزش عالی هستند که فعالیت

گیرد. این اهداف در تحقق اهداف گوناگون صورت می

هاي اصلی آموزش عالی است و کارکنان و راستاي مأموریت

ارند که د بر عهدهمضاعفی  آنها رسالتاعضاي هیأت علمی 

عالوه بر توجه به بعد معنوي، فرهنگی، اجتماعی و روانی 

باید نسبت به باال بردن سطح آمادگی علمی ورزشی 

که سیدعامري و طورهماندانشجویان وارد عمل شوند. 

یت، بهبود و تربیق خود تعلیم در تحق) نیز 1398امرایی (

کیفیت زندگی دانشجویان، آماده کردن دانشجویان براي 

                                                           
1. Carrillo 
2. Daciulyite & Pinchuck 

هاي گی و خدمت بهتر در آینده را از اهداف دانشکدهزند

شک توانمندسازي ). بنابراین بی11دانند(تربیت بدنی می

 کههاي علوم ورزشی کارکنان و اعضاي هیأت علمی گروه

ناشی از تأثیر خودرهبري بر توسعۀ سرمایه انسانی آنها است 

هاي علوم ورزشی بخشی به عملکرد گروهیفیتکموجب 

هاي ي ازجمله گروهامروز يهاسازمان. همچنین شودمی

 یرقابت طیدر مح ياسابقهیب يهاچالش اب علوم ورزشی

نظر طلبد و بهیرا م ياز رهبر ینوع متفاوتکه  روبرو هستند

 یتوجهقابل لیتواند چالش و پتانسیم ،يرسد خودرهبریم

 هاي انسانیتوسعۀ سرمایه رایز ،باشد آنهااستفاده در  يبرا

خودرهبري مناسبت باالیی با  نداز مسیر سازوکارهایی مان

. هاي امروزي و کارکنان خودراهبر آنان داردسازمان

) ابیلی و همکاران  2014طورکه مزاري و همکاران ( همان

اند، ) عنوان کرده2003( 3) و هاگتون و همکاران1393(

خودرهبري بر عملکرد شغلی، سازمانی و مدیریتی افراد 

با تحقق  ،يخودرهبر رایز )،3،32،37( رگذار استتأثی

 -یو عاطف یفراشناخت ،یشناخت يهادر جنبه يتوسعۀ فرد

 يشوند که فرد، با تسلط و توانمندیسبب م یارتباط

 یو سازمان یشغل ،يفرد يهاتیدر مواجهه با موقع يشتریب

سازمان، آراسته به  یمنابع انسان کهیهنگام .رفتار کند

خود و در  داریپا یتوسعه و تعال ۀنیباشند زم یصفات نیچن

سازمانشان را فراهم خواهند  ةندیو فزا داریتوسعۀ پا جه،ینت

هاي علوم ورزشی عالوه بر این از آنجا که در گروهکرد. 

ي هیأت علمی سهولت بیشتري نسبت به و اعضاکارکنان 

هاي آموزشی جهت دسترسی و همتایان خود در سایر گروه

شده دارند، این ینتدوهاي ورزشی برنامه مشارکت در

یجه توسعۀ سرمایۀ و درنتتواند به توسعۀ خودرهبري می

که سو طورهمان. بینجامد هاگروهانسانی این 

خود به این موضوع اشاره و بیان  قیدر تحق) 2019(4چویی

3. Houghton, Neck & Manz 
4. Su Choi 
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و کرده است مشارکت ورزشی موجب افزایش خودرهبري 

طورکه گفته همان ).42( شودنتیجه کارایی سازمان می در

 یاقدامات عمل ،یانسان يهاهیسرما يارتقا ریشد، در مس

 يشتریب تیاز اهم یشناخت یروان ينسبت به راهبردها

 برخوردارند. 

 تیرینشان داد بین مد قیتحق گرید افتهی       

 تیترب يهاگروه یو سرمایۀ انسان یمنابع انسان يراهبرد

 ۀاستان کرمان رابط یدولت يهادانشگاه یو علوم ورزش یبدن

و  یرکمالیم يهاافتهیبا  جینتا نیوجود دارد. ا يمعنادار

) بهرامی 1392و ثابت ( يکردآباد ی) صالح1395همکاران (

) که نشان 2006) کونگ و تامسون (1389( نو همکارا

دادند بین مدیریت راهبردي منابع انسانی و کارکردهاي آن 

صورت مستقیم اي معنادار است و بهبا سرمایۀ انسانی رابطه

هاي کردپیتاك و و یافتهسرمایۀ انسانی تأثیر دارد  بر متغیر

که بیان ) 2008( 2همکارانو  دیکسون) و 2020(1همکاران

عنوان مسیر به و مدیریت منابع انسانی سرمایه انسانیکردند 

و مزیت رقابتی در  بخشیاصلی در جهت افزایش اثر

است  شدهشناسایی  و غیرورزشی هاي ورزشیسازمان

 نیا نیی. در تب)5،14،20،2935،34،35( دارد یهمخوان

هاي علوم گروهمانند  ییهاتوان گفت سازمانیم افتهی

اداره  ریتوسط افراد مد یدهستند که با یالتیتشکورزشی 

 ادارة الزم براي ییو توانا یتشوند. چنانچه افراد فاقد صالح

خواهد  یلتحم آنهابه  یت فراوانباشند، مشکال هاگروه ینا

 ۀو اثربخش براي هم یران کارامدوجود مد ینشد. بنابرا

و  یهیامري بد هاي علوم ورزشی،گروهها، از جمله سازمان

نکته که اعضاي هیأت  ینبا توجه به ا. است ریناپذاجتناب

جزء  هر دانشگاه هاي علوم ورزشیی و کارکنان گروهعلم

 در یسازمان هستند و نقش اساس ینا هايیهسرما نیترمهم

 یمؤسسات آموزش عال ینهاي ارسالتیدن به بخش تحقق

مدیریت راهبردي منابع نکته در  یناست که ا یازن دارند،

                                                           
1. Kerdpitak, Isak & Tiparsert 

و ی چراکه اعضاي علم یرد؛توجه قرار گ انسانی مورد

 یفیتسطح عملکرد باک باالترین داراي یکارکنان در صورت

ارضا  یتا حد قابل قبول آنها فردي یازهايخواهند بود که ن

 دهد؛ یشافزا بهتر آنها را در ارائه خدمات یزةشود و انگ

افزایش  در راستاي یحیصح یرتداب بایستیم روازاین

 هايین سرمایهشود تا به ا یشیدهاند سرمایۀ انسانی آنها

که طورهمان. شود یرسانباارزش در امر رشد فردي کمک

در تحقیق خود اشاره دارند  )1395میرکمالی و همکاران (

در  هاي تربیت بدنیدانشکدهضروري است مدیران که 

مدیریت راهبردي منابع انسانی تالش بیشتري  يریکارگبه

آزادي بیشتر به  از طریق دادن از خود نشان دهند و

مشارکت  ،هاسطح دانش، مهارت و توانایی ارزیابی، کارکنان

تی از طریق طراحی ایجاد فرهنگ حمایي، زیردر برنامه

تقویت خالقیت و نوآوري، یادگیري و ، هاي تشویقسیستم

خود نهادینه  توسعۀ منابع انسانی تعهد را در بین کارکنان

در علم و  یکنون يهاشرفتی. با توجه به پ)20( سازند

ها در اقتصاد دانشگاه ژهیوها بهو با ورود سازمان يفناور

عنصر  نیتریاتیان حعنوبه یانسان يروین ،محوردانش

و  یاثربخش شیافزا يراه برا نیتریو اساس کیاستراتژ

علوم  يهاهگرو نیشود. بنابرایسازمان محسوب م ییکارا

بهبود  ،افراد نیترو انتخاب مناسب ییبر شناسا دیورزشی با

آنها  یدانش و آگاه شیافزا ،آموزش قیاز طر شانیهامهارت

از  شانیو سازگار يریپذو ارتقاء انعطاف التیتحص قیاز طر

بدان معنا  نیتمرکز کنند. ا داریتوسعۀ پا يهاق برنامهیطر

و توسعۀ  لیتحص ،آموزش ،استخدام يندهایاست که فرا

در  داریو پا یاتیعوامل ح ي هیأت علمی،و اعضا کارکنان

طورکه علوم ورزشی هستند. همان يهاهگرو تیموفق

 یخود سرمایۀ انسان قی) در تحق1389(و همکاران  یبهرام

دانند و معتقدند یم يراهبرد يو بازساز يمنبع نوآور کیرا 

منابع  يریکارگاستخدام و به با یمنابع انسان رانیکه مد

2. Dixon, Noe & Pastore 
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را در  يشتریب یرقابت تیتوانند مزیم توانمندتر یانسان

 يراهبرد اقدامات یی. از سو)5( ندکن جادیها ادانشگاه

هستند که توسط  ییهاوهیابزار و ش ،یمنابع انسان تیریمد

 ،هاتوانند مهارتیها مجمله دانشگاه ها ازآن سازمان

 یابیو دست شانیانجام کارها يها و رفتار افراد را برانگرش

 رونیقرار دهند. ازا ریموجود تحت تأث یبه اهداف سازمان

عۀ در توس ينقش محور تا ادپرورش د يهادانشگاه یستیبا

 يدینوع جد ازمندین نیجانبه کشور داشته باشند که اهمه

خود قرار  ریرا تحت تأث یاست که سرمایۀ انسان تیریاز مد

 جادیمعتقد به ا زی) ن2014( 1تسیبونزمینه  نیدهد. در هم

و  دیجد یتیریمد ياقتصادمحور با الگوها يهادانشگاه

 تیریمد نی. بنابرا)25( است یبر سرمایۀ انسان رگذاریتأث

ها و تیها، قابلتیها، ظرفتواند نگرشیم یمنابع انسان

متأثر  یبه اهداف سازمان دنیرس يکارکنان را برا يرفتارها

 يضرور طیرا در پرورش شرا یو اصالح کند تا نقش مهم

 يهاتیتوسعۀ فعال يسوافراد به تیو هدا عیتسر يبرا

 کند.  فایا ينوآور

 تیریو مد يپژوهش نشان داد بین خودرهبر جینتا      

 یو علوم ورزش یبدن تیترب يهاگروه یمنابع انسان يراهبرد

وجود  يمعنادار ۀاستان کرمان رابط یدولت يهادانشگاه

توسط ، حاضر قیدر راستا و همسو با تحق یقیدارد. تحق

 يهالفهؤبه م قاتیتحق یشد. اما در برخ افتیمحقق کمتر 

پاداش اشاره شده است که  ستمیند سمان يرهبر خود

را در جهت تحقق  یمنابع انسان يراهبرد تیریتواند مدیم

 یسرمایۀ انسان یزشیعامل انگ کیعنوان اهداف سازمان به

توان یاندك م قاتیتحق نیو کمک کند. از ا ياریسازمان 

 2سیتسونی) و جانسون و کر1389و همکاران ( یبه بهرام

پاداش  ستمیس يریکارگبه ) اشاره کرد که معتقدند2007(

 یاثربخش شیموجب افزا یمنابع انسان تیریتوسط مد

 . )5،33( به آموزش شده است یبخشتیفیو ک یآموزش عال

                                                           
1. Bontis 

هاي تحقیق نشان طورکه نتایج آزمون فرضیههمان      

امل وع خودرهبري و مدیریت راهبردي منابع انسانی داد،

و اعضاي هیأت  کارکنان توسعۀ سرمایۀ انسانیمهمی در 

 . در راستاي استفادهندسته هاي علوم ورزشیعلمی گروه

خودرهبري هاي انسانی باید به دو عامل مهم ثر از سرمایهؤم

چراکه این دو  ،توجه شودو مدیریت راهبردي منابع انسانی 

هاي انسانی سرمایهوري افزایش کارایی و بهرهعامل موجب 

شوند. ارزش حاصل از در سازمان می نوان یک ارزشعبه

ثر از ؤطور منماید که بهانسانی هنگامی رخ می هايسرمایه

حاصل  خودرهبري و مدیریت راهبردي منابع انسانی یقطر

است  هاي انسانی اینمهم دیگر در مورد سرمایه ۀ. نکتشود

خبرگی، دلیل داشتن بهاین نوع سرمایه  دراختیارداشتنکه 

 يراهبردهازیاد حاصل از هاي انش، مهارت و شایستگید

نقش مانند  مدیریت راهبردي منابع انسانیي و خودرهبر

 ، استقالل عمل، خودکارامدي و غیرهتفکر، انگیزشی پاداش

خروج این و  است برخوردار زیادياز اهمیت در سازمان 

محسوب هاي ورزشی افراد، یک نوع تهدید براي سازمان

هاي آموزشی با توجه به آنکه در سازمان نیابرابنشود. می

 ،یو علوم ورزش یبدن تیترب يهاها و گروهمانند دانشگاه

بدیل در عملکرد بیو کارکنان نقشی  یهیأت علم ياعضا

هایی را که توان هزینهنمی وجهیچهبه ییدارند و از سو آنها

شود، پس از صرف آموزش، تربیت و نگهداري آنان می

 شنهادیگیري افراد به دالیل مختلف جبران کرد، پکناره

 یريکارگها در بهشود که مدیران این قبیل سازمانیم

و مدیریت راهبردي منابع انسانی  يخود رهبر يراهبردها

و کارکنان،  یهیأت علم ياعضا هايیستگیمانند ارزیابی شا

ارتباط مؤثر و ایجاد روحیه و انگیزة کافی در آنها از طریق 

، طراحی سیستم حمایت هاگیريیمارکت دادن در تصممش

زائد  ساالريیوانو تشویق از فکرهاي برتر، کاهش سطح د

خالقیت و نوآوري تالش بیشتري از خود  ودر سطح سازمان 

2. Johnson & Kritsonis 
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و کارکنان  یهیأت علم ينشان دهند و تعهد را در بین اعضا

 خود نهادینه سازند. 

پژوهش حاضر  جیبه نتا یابیدست يدر راستا یکل طوربه

راهبردهاي  یريکارگبهاز طریق که  گفت توانیم

 ، ترسیمپاداش و مدیریت منابع انسانی مانند خودرهبري

از  يرویاحترام و پ، آموزش، ارتباطات مؤثر، عملکرد موفق

 یريکارگسازمان توسط کارکنان و به هايارزش

روشن  ران،یتوسط مسئوالن و مد يرفتار ياستانداردها

و فراهم  تیریمد يقاصد و اهداف سازمان از سوم شدن

کارکنان  هايیشنهادپ و نظرها ارائۀمنظور به یطیآوردن شرا

 شتریب هايمهارت يریادگیفرصت توسعه و  نو فراهم آورد

ی از توسعۀ منابع انسان شتریهرچه ب ۀنیزم توانیکارکنان م

هاي علوم ورزشی گروهرا در  جمله سرمایۀ انسانی

 کرد.فراهم استان کرمان  هاي دولتیدانشگاه

 
 منابع و مآخذ

دانشگاه:  یآموزش يهاگروه رانیعملکرد مد یابیارز ۀپرسشنام یابیو اعتبار هیته). «1392( نیام ،يمحمدرضا؛ باباد ان،یآهنچ.1

 .162 -147 ص ،51ش، دانشور رفتار، »در عمل ختهیکاربرد روش آم

انسانی  هايیهنقش خودرهبري و خودمدیریتی بر سرما). «1395( ژنیب ،یلیگرا م؛یابراه ،يمزار ؛يخباره، کبر ار؛یخدا ،یلیاب.2

 -93 ص ،25 ش مدیریت دولتی، ۀ، فصلنام»موردي: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ۀخدماتی دولتی (مطالع يهاسازمان

112 . 

)، یتیریو خودمد يخودرهبر ،ياخودتوسعه میبر مفاه دی(با تأک یتوسعۀ منابع انسان). «1393( میابراه ،يمزار ار؛یخدا ،یلیاب.3

 . دیام :تهران

 دگاهیاز د یبا عملکرد سازمان یمنابع انسان تیریمد ۀرابط). «1396( یعل ،یزارع رمحمد؛یام دیس ،يمظفر ده؛یفر ،ياسد.4

 .30 -23 ص ،13ش ،یورزش تیریمعاصر در مد يهاوهشپژ ،»رانیوزارت ورزش و جوانان ا يکارشناسان ستاد

رابطۀ چندگانۀ کارکردهاي مدیریت ). «1389پور، سعید؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ کاظمی، ایرج (بهرامی، سوسن؛ رجایی.5

-67 ص ،4 ش ، مطالعات مدیریت راهبردي،»هاي دولتی استان اصفهانراهبردي منابع انسانی و سرمایۀ فکري در دانشگاه

94. 

دانش و اطالعات  ،ياصفات برتر خودتوسعه ۀرابط). «1395فرزانه، سمانه ( ؛يخباره، کبر م؛یابراه ،يجواد؛ مزار ،یمیپورکر.6

 .86-63 ص ،25ش ،یآموزش تیریمد نو در یافتیره یپژوهش یعلم ۀ، فصلنام»و عملکرد آنان رانیمد يادیبن

ثیر راهبردهاي توسعۀ منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد أت«). 1396پور، داوود؛ قربانی، عقیل (.حسین7

، ص 65ي راهبردي مدیریت، ش هاپژوهش، »متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران

45-75. 

 یۀنشر ،»داریپا یرقابت تیاهکار کسب مزر ،یمنابع انسان يراهبرد تیریمد). «1389روزبه ( ،یبیحسن؛ حب رزایم ،ینیحس.8

 .82 -73 ص ،6 ش ران،یا کیصنعت الست

 يامدهایراهبردها و پ يمدل نظر نیتدو). «1398( دیوح ان،یمحمد؛ ساعتچ دار،یکشت ؛يطالب پور، مهد رضا؛یلو، علخادم.9

 یمنابع انسان تیری، مد»)يانهیزم یۀ(نظرکشور  سراسر يهادانشگاه یبدن تیادارات ترب در ستهیشا یمنابع انسان يریکارگبه

 .205-185، ص 1در ورزش، ش
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 تیبه مأمور یابیدست يبرا یت علمأاعضاي هی يهاتیصالح). «1394( مهیفه ،يالهام؛ کشاورز ،يدریقائم؛ ح ،یمیسل.10

 .96–84 ، ص7ش ،ینیآفرو ارزش ينوآور ،»يدکتر انیدر مورد ادراکات و انتظارات دانشجو ی؛ تأملیدانشگاه

هاي تربیت بررسی وضعیت موجود بالندگی اعضاي هیأت علمی دانشکده). «1398محمد ( ،ییامرا رحسن؛یم دعامري،یس.11

 .24-11 ، ص31، ش3 دورة ،یورزش تیریکاربردي در مد يهاپژوهش، »بدنی

و  یسازمان ،ياحرفه یبالندگ يساختار يالگو یطراح). «1399محمد ( ،یسیاوش ؛یبهار، غالمرضا؛ قره، محمدعل یشعبان.12

دورة  ،یورزش تیریدر مد يکاربرد يها، پژوهش»سنجش برازش آن و یتربیت بدن يهادانشکده یهیأت علم ياعضا يفرد

 .112-99، ص32، ش4

بخش  يهادر سازمان یسرمایۀ انسان تیریسطح بلوغ مد یابیو ارز یبررس). «1389( هیعیمسعود، شف رضا؛یعل ،یروانیش.13

 .114-77 ص ،15 ش فراسوي مدیریت، ،»شهر اصفهان یدولت

 ۀدوفصلنام ،»يو سرمایۀ فکر یمنابع انسان يراهبرد تیریمد نیب ۀرابط). «1392( هیسجاد؛ ثابت، سم ،يکردآباد یصالح.14

 .22-1 ص ،1ش ،یمنابع انسان تیریمد يهاپژوهش

، فصلنامه »)يراهبردها و عوامل مؤثر بر خود رهبر م،ی(مفاه يخودرهبر یۀبر نظر يمرور). «1393( بهینج ،یرستم یعباس.15

 .140ـ123 ص ،34 ش ،یبانیو پشت یمنابع انسان تیریتوسعۀ مد

انسانی در  ۀتدوین الگوي سنجش سرمای). «1395مهرزاد ( ،يدیمحمود؛ حم ،يحسن؛ گودرز ،ياسد ن؛یمحمدحس ،یقربان.16

 .22 -9 ص ،1شدر ورزش،  تیریو مد يولوژیزیف يها، پژوهش»فدراسیون هاي ورزشی ایران

: ياخودتوسعه يرفتار -یشناختروان ياز سازوکارها یسرمایۀ انسان يریرپذیتأث). «1395مهسا ( ،یزمان م؛یابراه ،يمزار.17

 ص ،3ش ،یشناختروان يکاربرد يهاپژوهش ۀفصلنام ،»يریادگی يو خودراهبر يخودرهبر ،یتیریخودمد ،یدهخودنظم

39 -54. 

 نعامو بنديلویتو او شناسایی). «1395رسول ( دیس ،يداود؛ عماد ،یاکجوريحسن؛ ک ،يزند اقیحسن؛ غرا ،یمعصوم.18
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Abstract   
In the present study, we investigated the relationship between self-leadership and 
human capital of sports science depamrtents of Kerman public universities with 
mediation of strategic management of human resources. This study was a descriptive-
correlational study that has been conducted as a field study. The statistical population 
of this study consisted of faculty members and staff of sports science departments of 
Kerman public universities (n = 175). among them, n= 120 were selected as the sample 
by stratified sampling method. For data collection, after confirming validity and 
reliability, self-leadership (Abili and Mazari, 2014), human capital (Naderi, 2011) and 
modified strategic management of human resources (Huang and Chen, 2009) 
questionnaires were used. 
 The data were analyzed using partial least squares and Sobel test. The results show that 
the relationship between self-leadership and human capital of sports science 
departments of public universities is positive and significant and self-leadership has a 
positive effect on increasing human capital through strategic management of human 
resources.  It can be concluded that promotion of self-leadership behaviors not only 
promote the growth of human capital, but also facilitate the empowerment of human 
capital through the strategic management of human resources. Therefore, self-
leadership with realization of personal development in various aspects such as 
psychology, cognition and skill causes an individual behaving with greater mastery and 
ability in the face of individual, professional and organizational situations and thus 
provides sustainable and increasing development of the organization. 
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