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 چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری تحولی و احساس خودکارامدی با یادگیری خودتنظیمی کارکنان اداره کل  :زمینه و هدف

   .استان اصفهان بود ورزش و جوانان

 

 همبستگی پژوهش های نوع متغیرها از بین و از لحاظ رابطه  رویکرد کمی کاربردی با پژوهش یك هدف، حیث این پژوهش از :روش کار

نمونه آماری (. =N 151)بودکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه  .محسوب می شد

ابزار ( =n 111)صورت تصادفی از بین جامعه ی آماری انتخاب شد و برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شدبه 

 ، پرسشنامه(1695)بس برنارد رهبری تحولی و (0111)آولیو و باس تحولی رهبری اندازه گیری برای این پژوهش شامل پرسشنامه

. بود( 1660) گروت دی و پنتریج( MSLQ)خودتنظیمی یادگیری راهبردهای و پرسشنامه( 1610)همکاران و شرر توسط خودکارآمدی

پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در تمامی متغیرهای . روایی پرسشنامه با توجه به نظر اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت

جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از . رسشنامه از پایایی خوبی برخوردار استمی باشد بنابراین می توان گفت پ 1/1پرسشنامه بیشتر از 

 .و لیزرل استفاده شد  spssکلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار های آزمون 

 

 وجود داری معنی رابطه خودتنظیمی کارکنان یادگیری احساس خودکارآمدی با رهبری تحولی، نتایج تحقیق نشان داد  که بین: ها یافته

یادگیری  واریانس درصد از 96که  دهد می نشان ساختاری معادالت یابی از مدل حاصل (= 916/1r2)تعیین ضریب مقدار همچنین. دارد

 .شود می رهبری تحولی و خودکارامدی تبیین بوسیله خودتنظیمی

 

درآموزشیهایبرنامهازگیریبا بهرهاستفاده از سبك رهبری تحولی وباکهرسیدنتیجهاینبهتوانمیمی رسدنظربه :گیری نتیجه

برایمناسبیجو،کارکنان خودکارآمدیبودنباالینتیجهدرداشت وکارکنانخودکارآمدیارتقاءدرچشمگیرینقشتوانمیدانشگاه

و توانایی علمی خود که حاصل یادگیری مستمر و مداوم می باشد به سازمان با تکیه بر دانش از سوی کارکنانی که   ارائه خدمات بهتر

 .آوردبه وجود کمك نمایند و افزایش عملکرد و کارایی شغلی

 

 .رهبری تحولی، احساس خودکارامدی، یادگیری خودتنظیمی، کارکنان :کلیدواژه ها
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 مقدمه .1

مانند تعهد کاری، رضایت شغلی، رفتار مطلوب شهروندی، توانایی پیروان ها و رفتارهای مثبت پیروان  رهبری تحولی به نگرش

(. 1)شود  های کاری، تمایل به حفظ شغل خود و اشتیاق در جهت کسب اطالعات از رهبر سازمان، تعریف می حل برای یافتن راه

توسعه و . های مختلف انتخاب شوند های متنوع و سازمان گرا می توانند در همه سطوح سازمانی و از بین فرهنگ رهبران تحول

یکی از . های بهسازی این سازمان برای مواجهه با تغییرات محیطی است ارتقای ظرفیت نیروی انسانی از جمله ضرورت

شود و تداوم  شود این است که احتماال به روش سنتی و از باال به پایین اداره می مشکالتی که در سازمان های ورزشی دیده می

ع و عدم تطابق سازمان با رشد و تغییرات جهانی، منجر به رکود، عدم خالقیت و نوآوری، که امروزه گریبانگیر اکثر این موضو

باشد شده است و به همین دلیل موجبات نارضایتی عمومی از عملکرد این سازمان و  های دولتی و خصوصی در ایران می سازمان

باید کرد که سازمان بتواند جوابگوی نیاز مشتریان خود باشد؟ اگر سازمان راه حل چیست و چکار . هدر رفت منابع می شود

خواهد جوابگوی نیاز مشتریان خود باشد باید که با تغییر در باور کارکنان سازمان، آن را از اداره به روش سنتی خارج و به  می

چرا که باورهای سازمانی تأثیر . ع بسیار روبروستیك سازمان مدرن و به روز تبدیل نماید که اجرای این امر نیز مشکل و با موان

های رو به رشد  سازمان(. 0)قابل توجهی در ایجاد، گسترش و تشویق کارکنان به استفاده از اصول سازمان یادگیرنده دارد 

افزایش دانش . آورند بعمل می( توان افزایی و یادگیری)بیشترین تمرکز و تأثیر را روی به روز نمودن دانش و آگاهی کارکنان 

کارکنان، آنان را در جهت هرچه بهتر انجام دادن وظایف سازمانی کمك کرده و سازمان را در دستیابی به چشم انداز و اهداف 

از اینرو یادگیری خودتنظیمی یك فرایند فعال و خودرهنمون است که کارکنان، شناخت، انگیزش، (. 3)رساند  خود یاری می

توانند افکار،  افراد از طریق خودتنظیمی می  ،کنند د را در جهت پیشبرد اهدافشان کنترل و تنظیم مینتایج، رفتار و محیط خو

دهند که  ها نشان می پژوهش(. 9)احساسات و اعمال خود را در جهت کسب موفقیت در دستیابی به اهداف فردی هدایت کنند 

، مقایسه عملکرد شخصی افراد با معیارهای تعیین شده و خودتنظیمی از طریق جمع آوری اطالعات در زمینه هدف مورد نظر

 (. 5)تواند باعث افزایش عملکرد و کارایی شغلی شود  تنبیه یا پاداش به خود براساس نتایج به دست آمده، می

 گرفته است قرار کار آمیز موفقیت انجام برای سازمان روانشناسی محققان ویژه توجه مورد که فردی عوامل جمله از

 در و می شود و کنترل برانگیخته خود بر نفوذ سازوکارهای با انسان رفتارهای از بسیاری که شده گفته .است دکارآمدیخو

 داشته باور فردی اگر(. 9)نیست  شخصی خودکارآمدی به باور از فراگیرتر و مهمتر هیچکدام خود، بر نفوذ مکانیسم های میان

شود، انگیزه  قبول غیرقابل رفتارهای نمیتواند مانع که برسد باور این به یا و آورد دست به را انتظار مورد نتایج نمیتواند که باشد

 به خودکارآمدی که داشت انتظار توان می رو این شد از نخواهد کار آن انجام به قادر و شد خواهد کم کار انجام برای او ی

پیشرفت مربی، دانش در پژوهشی  (0119) 1و همکاران نیر. باشد داشته ارتباط بر یادگیری خودتنظیمی کارکنان نیز نوعی

اگرچه این منابع می توانند از هم . آمادگی و مهارت های رهبری را به عنوان منابع مختلف کارآمدی اعالم کردند ،کارآمدیخود

نتیجه رسیدند که یز به این ن0111)  0مارگولیس و مك کیب. (7) متمایز باشند، ولی همگی نتیجه تحصیل معلمان هستند

بدیهی است اگر مدیران و . (1) گردد خودکارآمدی معلمان باعث بهبود یادگیری و افزایش انگیزه یادگیری یادگیرندگان می

ای  ای بهتر، سازمان را به گونه ای ارزشمند بنگرند و برای ساختن آینده ها دریابند که به یادگیری به عنوان پدیده رهبران سازمان

که به خوبی و به طور اثربخش و پایدار در پی فراگیری باشد، چرا که یادگیری عامل اصلی و مورد نیاز سازمانی  پرورش دهند
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ها عدم  خواهد در جهان نوین اقتصادی و محیط رقابتی پابرجا بماند، در واقع یکی از دالیل عمده شکست سازمان است که می

ها دچار ضعف در یادگیری هستند یك مسأله تصادفی نیست و  اینکه سازمان. باشد استفاده مطلوب از منابع و فقر یادگیری می

توان گفت که پرورش فرهنگ مبتنی بر یادگیری، نیاز به زمان و تأمین  در واقع می(. 6)گردد  ها بر می به نحوه مدیریت آن

رهبری . دیدی از رهبری نیازمند استیك سازمان یادگیرنده به دیدگاه ج. های مربوطه، به ویژه در باب رهبری دارد زیرساخت

این رهبران توانایی عمل موثر در (. 11)آفرین باشد و منجر به توسعه و بهبود فرهنگ یادگیری در سازمان شود  که تحول 

های  ها و فرصت آورند که برابر چالش شرایط پیچیده و مخاطره آمیز را داشته و این حس را در خود و زیردستانشان به وجود می

پذیری و به کارگیری قوه تخیل خود و تحقق تخیالت  رهبرانی که با مسئولیت. احتمالی واکنش مناسب از خود بروز دهند

ها را به سمت  ها، موجبات تعهد، مشارکت داوطلبانه و تالش فوق العاده را در زیردستان فراهم آورده و در نهایت سازمان ایده

های  رهبری تحولی از جدیدترین سبك. نامند چنین رهبرانی را رهبران تحولی میکنند  های یادگیرنده هدایت می سازمان

و مزایای بسیاری نیز برای این سبك رهبری شناخته شده است که از آن ( 11)رهبری است که اخیراً مورد توجه قرار گرفته 

یارانه، هدفمند، متعامل، پویا، مستمر، یادگیری سازمانی فرایندی هوش. جمله می توان به بهبود یادگیری سازمانی اشاره کرد

مداوم و رشد یابنده است که از بازخورد مداوم، سریع و موثر در سطوح فردی، گروهی و سازمانی برخوردار است و تحت تأثیر 

  .کند و هدفش کامیابی افراد و سازمان است فرایندهای ادراکی و یا منابع فرهنگی مورد استفاده افراد عمل می

و همچنین تعداد نسبتا باالی  اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانبه سابقه چندین ساله، تالش و فعالیت  با توجه

کارکنان در ارائه خدمات بهتر و همچنین ( یادگیری خودتنظیمی)کارکنان این واحد سازمانی و اهمیت یادگیری خودراهبر

رسد  به نظر می. ت که تحقیقات کافی در این زمینه انجام نشده استرضایت بیشتر کارکنان از کار خود، شواهد حاکی از آن اس

کوشد که رابطه متغیرهای رهبری تحولی و  این موضوع نیاز به بررسی جوانب و آسیب شناسی دارد و لذا این تحقیق می

ی، بررسی و آنالیز شناسای اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهاناحساس خودکارامدی را با یادگیری خودتنظیمی کارکنان 

 .ها، برای متحول نمودن این اداره استفاده نماید حل نماید و در جهت اجرایی نمودن راه

 

 روش کار. 2

 از پرداخت، آنان خودتنظیمی با یادگیری کارکنان خودکارامدی رهبری تحولی، وضع مطالعه به آنکه دلیل به حاضر تحقیق

 .باشد می پیمایشی غیرآزمایشی تحقیقات و جزء شد می محسوب کمیرویکرد  با و کاربردی پژوهش یك هدف، حیث

جامعه آماری  .محسوب می شود همبستگی های پژوهش نوع از متغیرها پرداخت بین رابطه بررسی به که جهت آن از همچنین

حجم جامعه ی آماری این پژوهش بر اساس اطالعات . بود اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانپژوهش شامل کلیه کارکنان 

نمونه آماری به صورت تصادفی از بین جامعه ی آماری . نفر بود 151، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهاندریافت شده از 

اداره کل ارکنان نفر  از ک 111حجم نمونه شامل . انتخاب و برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده گردید

 ابزار اندازه گیری برای این پژوهش شامل پرسشنامه اطالعات فردی، پرسشنامه. به دست آمد ورزش و جوانان استان اصفهان

 و شرر توسط خودکارآمدی ، پرسشنامه(1695)بس برنارد آفرین رهبری تحول و (0111)آولیو و باس آفرین تحول رهبری

 تعداد از .استفاده شد( 1660) گروت دی و پنتریج (MSLQ) خودتنظیمی  یادگیری بردهایراه و پرسشنامه( 1610) همکاران

 سوال 10 تعداد و خودکارآمدی به سوال مربوط 13 تعداد رهبری تحولی، به مربوط سوال 10 تعداد ها، پرسشنامه : سوال 37

جنسیت، سن، وضعیت تأهل، : پرسشنامه اطالعات فردی شامل پنج مؤلفه  .باشد می کارکنان یادگیری خودتنظیمی به مربوط

پرسشنامه  پایایی. روایی پرسشنامه با توجه به نظر اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. سطح تحصیالت، سابقه خدمت است



 

 9 

می  1/1متغیرهای پرسشنامه بیشتر از و با توجه به اینکه آلفای کرونباخ در تمامی . با استفاده از آلفای کرونباخ استفاده شد 

 .باشد بنابراین می توان گفت پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار بود

 آمار یها از روش و هم توصیفی آمار یها روش از هم شده آوری جمع یها داده تحلیل و تجزیه برای تحقیق، این در

های آماری چون فراوانی، درصد،  بخش آمار توصیفی از شاخصها در  جهت تجزیه و تحلیل داده .است شده استفاده استنباطی

روف اسمیرنوف به بررسی کولموگدر بخش آمار استنباطی، نخست با استفاده از آزمون . میانگین و انحراف معیار استفاده شد

های ضریب  نسپس، به منظور بررسی روابط دو متغیره و آزمون فرضیات از آزمو. ها پرداخته شد فرض نرمال بودن داده

در نهایت، به منظور تحلیل چندمتغیره و تبیین مدل . ها استفاده گردید همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و مقایسه میانگین

های آماری انجام تحلیل. استفاده شد( مسیر و تحلیل تأییدی عاملی تحلیل شامل)نهایی از روش مدلسازی معادالت ساختاری

 .مقدور گردید LISREL و  SPSS های افزاربا استفاده از نرم

 

 یافته های تحقیق . 3

ابتدا با استفاده از . در این بخش، یافته های استنباطی تحقیق بر اساس فرضیات تحقیق تنظیم و به آن پرداخته شده است

نمرات آزمون کلوموگروف اسمیرنوف ( 1)نتایج جدول . اسمیرنوف وضعیت طبیعی بودن داده ها بررسی شد -آزمون کولموگروف

رهبری تحولی، نتایج حاکی از آن است که . را نشان می دهد رهبری تحولی ، خودکارآمدی و یادگیری خودتنظیمی

 .خودکارآمدی و یادگیری خودتنظیمی نرمال بود

 گیری خودتنظیمینمرات رهبری تحولی، خودکارآمدی و یادآزمون کلوموگروف اسمیرنوف (  1)جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی  آماره متغیرها

 131/1 111 190/1 رهبری تحولی 

 156/1 111 151/1 خودکارآمدی

 011/1 111 199/1 یادگیری خودتنظیمی

 
کارکنان اداره کل ورزش و نشان می دهد ضریب همبستگی بین رهبری تحولی با یادگیری خودتنظیمی ( 0)یافته های جدول 

خودتنظیمی کارکنان اداره کل ورزش یعنی بین رهبری تحولی با یادگیری خودتنظیمی . معنی دار استجوانان استان اصفهان 

درصد واریانس رهبری  6/31( 0r)بر اساس ضریب تعیین. رابطه معنی دار وجود دارد( r=909/1)و جوانان استان اصفهان 

 . مشترک بوده استکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان دتنظیمی تحولی با یادگیری خو

  
 کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانضریب همبستگی بین رهبری تحولی با یادگیری خودتنظیمی ( 0) جدول 

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانیادگیری خودتنظیمی کارکنان : متغیر مالک 

 شاخص آماری 

 متغیر پیش بین

 

 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 111/1 6/31 919/1** رهبری تحولی 
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اداره کل ورزش و نشان می دهد ضریب همبستگی بین احساس خودکارآمدی با یادگیری خودتنظیمی ( 3)یافته های جدول 

اداره کل ورزش و کارکنان یعنی بین احساس خودکارآمدی با یادگیری خودتنظیمی . معنی دار است جوانان استان اصفهان

درصد واریانس احساس  9/1( 0r)بر اساس ضریب تعیین. رابطه معنی دار وجود دارد( r=133/1) جوانان استان اصفهان

 . مشترک بوده است اصفهان اداره کل ورزش و جوانان استانکارکنان  خودکارآمدی با یادگیری خودتنظیمی

 
اداره کل ورزش و جوانان استان ضریب همبستگی بین احساس خودکارآمدی با یادگیری خودتنظیمی کارکنان ( 3)جدول  

 اصفهان

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانمتغیر مالک        یادگیری خودتنظیمی کارکنان 

 شاخص آماری 

 متغیر پیش بین

 

 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی همبستگیضریب 

 191/1 119/1 133/1*  احساس خودکارآمدی

 15 /1>p 

 

 بحث و نتیجه گیری. 4

نتایج نشان داد ضریب همبستگی بین رهبری تحولی با یادگیری خودتنظیمی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اصفهان 

رابطه ( r=909/1)یادگیری خودتنظیمی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اصفهان یعنی بین رهبری تحولی با . معنی دار بود

درصد واریانس رهبری تحولی با یادگیری خودتنظیمی کارکنان اداره  6/31( 0r)بر اساس ضریب تعیین. معنی دار وجود دارد

هبری تحولی کارکنان اداره ورزش و جوانان لذا فرضیه مبنی بر این که بین ر. ورزش و جوانان استان اصفهان مشترک بوده است

 . استان اصفهان رابطه وجود دارد، تأیید می گردد

توان به  آورند، می در مورد اینکه رهبران تحول آفرین چگونه موجبات خـودتنظیمی و توانمندسـازی کارکنـان را فراهم می

مشارکت در سطح گروه، (. 0119وانگ و همکاران، )د ها از سـوی رهبـر اشـاره نمو گیری مشارکت دادن کارکنان در تصمیم

پژوهشی با عنوان رابطه بین رهبری  (1361)میرکمالی و چوپانی  .بیـانگر وجـود فضـای مبتنـی بـر تعامل در سازمان است

تحـول  نتایج نشان داد که بـین رهبـری. ای انجام دادند تحول آفرین بـا گـرایش به نوآوری سازمانی در یك شرکت بیمه

نتـایج بیراسناو و  .های آن با گـرایش بـه نـوآوری سـازمانی رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود داشت آفرین و تمامی مؤلفه

همچنـین دو . نشـان داد کـه رهبری تحول آفرین اثر مستقیمی بـر نـوآوری محصـول و فراینـد داشـتنیز  (0113)همکاران

دانش، نقش میـانجی را در ارتبـاط بـین رهبـری تحـول آفـرین و نـوآوری محصول و فرایند مؤلفـه انتقال دانش و کاربرد 

هایی که به یادگیری اهمیت داده اند شاهد افزایش رضایت شغلی  سازمان بودند نیز معتقد( 0111) 1شیانگ برگ و  .داشتند

ار، افزایش رضایت مشتری، افزایش سازگاری با تغییرات هایی برای بقا و جایگاه باز کارکنان، بازدهی و سودآوری، افزایش فرصت

                                                 
1 B- erg & chyung 



 

 9 

هایی هستند که در آن افراد به طور مستمر  های یادگیرنده، سازمان سازمان .محیطی و افزایش فرصت رقابتی پایدار بوده اند

. یابند کر رشد میجایی که الگوهای جدید تف. ه مدنظر است دست یابندک سازند تا به نتایجی های خود را افزون می توانایی

های یادگیرنده را به  سازمان. و افراد چگونگی آموختن را به اتفاق هم می آموزند های جمعی و گروهی ترویج می یابند اندیشه

های جدید، ابداعات و  هایی که در آنها خلق دانش وآگاهی سازمان. نامید( آفرین دانش)های  تعبیری دیگر می توان سازمان

روشی که همه اعضاء سازمان به آن عمل . بلکه یك نوع رفتار همگانی است ،ر تخصصی و اختصاصی نیستابتکارات، یك کا

آفرین  انسان خالق و دانش ،سازمانی است که هر فردی در آن( آفرین سازمان دانش)به عبارت دیگر سازمان یادگیرنده  .کنند می

کاویتا  .فکار نو تشویق می شوند و نوآوران پرورش می یابنددر این سازمان تفکر، بحث های جمعی و کشف نظرات و ا. است

کند انتقال سازمان به سمت یك سازمان یادگیرنده مستلزم تغییر کل سیستم است و این تغییر بدون  ادعا می ( 0111)سینگ 

در این . یادگیرنده استاین تحقیق متمرکز بر درک نقش رهبری تحولی در ایجاد سازمان . رهبری تحولی امکان پذیر نیست

تحقیق روشن ساختن چشم انداز، داشتن نقش مناسب، پذیرش اهداف، انتظارات عملکردی باال، ایجاد حمایت فردی، 

تحولی یعنی  وی معتقد است ویژگی اصلی رهبری. برانگیختن به عنوان ویژگی های رهبران تحولی در نظر گرفته شده است

 .یری سازمانی می شودر خالق شده و این نوع تفکر به نوبه خود سبب یادگتحریك فکری سبب تفکچشم انداز و 

در تحقیقی با هدف بررسی استراتژی های یادگیری مدیران و رهبری تحولی به این نتیجه  (0119)تروتمن و همکاران 

همچنین تجزیه و . ه یادگیری مؤثر از طریق تجربه، به طور رضایت بخشی رهبری تحولی را پیش بینی می کندکرسیدند 

تفکر و استراتژی های یادگیری عملی روابط مثبت و رضایت  کاربرد مکرر دادتحلیل داده های حاصل از این تحقیق نشان 

د سبك رهبری تحولی می تواند انیز نشان د (0111)نتایج حاصل از تحقیق کورلند و همکاران . بخشی با رهبری تحولی دارد

گیرد،  دگیری سازمانی باشد و چشم اندازی که توسط رهبر تحولی و سایر کارکنان شکل میپیش بینی کننده فرایندهای یا

 مثبت رابطه رسیدندکه نتیجه این به ،(1393)همکاران و ساعی .قدرتمند ترین عامل در ایجاد و توسعه یادگیری سازمانی است

 مثبت رابطه نیز حاضر تحقیق در .دارد وجود آبادان پاالیشگاه کارکنان یادگیری  خودتنظیمی با آن ابعاد و کاری التزام بین
 و ساعی تحقیق نتایج لذا .شد اسپیرمن تایید و پیرسون همبستگی های آزمون در خودتنظیمی یادگیری رهبری تحولی با بین

و کارآفرینی  ررسی رابطه بین رهبری تحولیبه ب( 1365)مولودیان و رخشانی .کند می تایید را حاضر تحقیق نتایج نیز همکاران

نتایج نشان داد که رهبری تحولی تاثیر پرداختند، سازمانی ادراک شده از طریق نقش واسطه ای یادگیری سازمانی ادراک شده 

در نهایت، رهبری تحولی با . مستقیم و متوسطی بر یادگیری سازمانی ادارک شده کارکنان اداره آموزش و پرورش مشهد دارد

ادراک شده تاثیر مستقیم و قوی بر کارآفرینی سازمانی ادارک شده کارکنان اداره آموزش و پرورش واسطه یادگیری سازمانی 

 گرا و آفرین و سبك رهبری تعامل نشان داد میانگین سبك رهبری تحول (1369)و همکاران ستوده یها یافته .مشهد دارد

گرا با توانمندسازی  و همچنین بین سبك رهبری تحول تر از حد متوسط است یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان باال

بود که همه این تحقیقات با کل و یا بخشی از نتایج این تحقیق همسو می درصد اطمینان رابطه مثبت و معنادار  66کارکنان با 

  .باشند

کارکنان اداره ورزش و جوانان  یادگیری خودتنظیمیبا خودکارآمدیرهبری تحولی وبینکهدادنشانپژوهشنتایج

نتیجهاینبهتوانمیپژوهشفرعیهایفرضیهتبیینباکهمی رسدنظربه داردوجودمعنادارومثبترابطهاستان اصفهان

ارتقاءدرچشمگیرینقشتوانمیآموزشیهایبرنامهازگیریبا  بهرهاستفاده از سبك رهبری تحولی وباکهرسید

مقاصد بهرسیدنبرایمناسبیجو،کارکنان خودکارآمدیبودنباالینتیجهدرداشت واین سازمانکارکنانخودکارآمدی

با تکیه بر دانش و توانایی از سوی کارکنانی که   ارائه خدمات بهترو  کارکنان برایاین ادارهدرفرهنگیوعلمیآموزشی،

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/786493
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/786493
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به وجود علمی خود که حاصل یادگیری مستمر و مداوم می باشد به سازمان کمك نمایند و افزایش عملکرد و کارایی شغلی

 آورد
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