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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of Human Resource Individual Development model
on organizational performance, professional ethics and citizenship rights. This research was of a practical
type with quantitative approach that uses correlation as a research method. The statistical population of this
study was Tehran's social security organization managers and employees. Using Cochran's formula, 351
people were selected as the participants of the study. Simple random sampling was used for sampling. Data
gathering tools were Hersey and Goldsmith organizational performance questionnaire, Human Resource
Development Researcher-made questionnaire, Professional Ethics Questionnaire and Citizenship Rights
Questionnaire. Structural equation, Pearson correlation coefficient and t-test were used to analyze the data.
The software used in this study included LISREL and SPSS. The results of data analysis showed that the
individual development model of human resources has a positive effect on organizational performance,
professional ethics and employee rights of employees. The findings of this research can be effective in
adopting measures to develop professional ethics, organizational performance, and employee rights.
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Professional Ethics; Citizenship Rights; Social Security Organization.
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 .1زاًطجَی زوتطی ،گطٍُ هسیطیت زٍلتیٍ ،احس اضزتیل ،زاًطگاُ آظاز اسالهی ،اضزتیل ،ایطاى.
 .2استازیاض ،گطٍُ هسیطیت زٍلتیٍ ،احس اضزتیل ،زاًطگاُ آظاز اسالهی ،اضزتیل ،ایطاىًَ( .یسٌسُ هسؤٍل) Email: m_feizei@yahoo.com
 .3استازیاض ،گطٍُ هسیطیتٍ ،احس اضزتیل ،زاًطگاُ آظاز اسالهی ،اضزتیل ،ایطاى.
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زضیافت1397/7/14 :

پصیطش1397/12/25 :

چکیده
پژٍّص حاؾط تا ّسف تطضسی تأثیط الگَی تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی تط ػولىطز ساظهاًی ،اذالق حطفِای ٍ حمَق ضْطًٍسی اًجام ضسُ
است .ایي پژٍّص اظ ًَع تحمیمات واضتطزی تا ضٍیىطز ووی تَز وِ اظ ضٍش ّوثستگی تِ ػٌَاى ضٍش تحمیك استفازُ وطزُ است.
جاهؼِ آهاضی ایي پژٍّص ضاهل هسیطاى ٍ واضوٌاى ساظهاى تأهیي اجتواػی تْطاى تَز وِ تا استفازُ اظ فطهَل وَوطاىً 351 ،فط تِ
ػٌَاى ضطوتوٌٌسگاى تحمیك اًتراب ضسًس وِ تطای ًوًَِگیطی اظ ضٍش ًوًَِگیطی تػازفی سازُ استفازُ ضس .اتعاض جوغآٍضی زازُّا
ضاهل پطسطٌاهِ ػولىطز ساظهاًی ّطسی ٍ گلساسویت ،پطسطٌاهِ هحمك ساذتِ تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی ،پطسطٌاهِ اذالق حطفِای
ٍ پطسطٌاهِ حمَق ضْطًٍسی هیتاضس .تطای تجعیِ ٍ تحلیل زازُّا اظ ضٍش هؼازالت ساذتاضی ،ؾطیة ّوثستگی پیطسَى ٍ آظهَى تی
استفازُ ضسً .طمافعاضّای هَضز استفازُ زض ایي پژٍّص ضاهل  SPSS ٍ LISRELتَزً .تایج تحلیل زازُّا ًطاى زاز وِ الگَی تَسؼِ
فطزی هٌاتغ اًساًی تط ػولىطز ساظهاًی ،اذالق حطفِای ،حمَق ضْطًٍسی واضوٌاى تأثیط هثثت زاضز .یافتِّای ایي پژٍّص هیتَاًس زض
اتراش تساتیط تَسؼِ اذالق حطفِای ،ػولىطز ساظهاًی ٍ حمَق ضْطًٍسی واضوٌاى هؤثط تاضس.
واژگان کلیدی :تَسؼِ هٌاتغ اًساًی؛ تَسؼِ فطزی؛ ػولىطز ساظهاًی؛ اذالق حطفِای؛ حمَق ضْطًٍسی؛ ساظهاى تأهیي اجتواػی
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ػولىطز ساظهاًی تأثیط تگصاضز ٍ زیگطی زض سكح ذطز است وِ

تَجِ تِ هلعٍهات تَسؼِ زض ػػط جسیس یىی اظ ٍیژگیّای

هیتَاًس تا اضتمای تَاًوٌسیّای فطزی زض اتؼاز هرتلف تِ

اساسی تطای تمای ساظهاىّا هیتاضس ٍ ساظهاىّا تطای آًىِ

تْثَز ػولىطز واضوٌاى تپطزاظز .تِ قَض ولی ّسف ساظهاىّا اظ

تتَاًٌس تِ هَفمیت زست یاتٌسً ،یاظ زاضًس وِ هعیت ضلاتتی

تَسؼِ هٌاتغ اًساًی ،تْثَز ػولىطز ساظهاًی ،اذالق حطفِای ٍ

ذَز ضا افعایص زٌّس ( .)1هعیت ضلاتتی ساظهاى تستگی تِ

حمَق ضْطًٍسی هیتاضس ،چطاوِ ایي ػَاهل زض هَفمیت

هیعاى تَسؼِ زض آى ساظهاى زاضز ٍ تَسؼِ هٌاتغ اًساًی اظ

ساظهاىّا ًمص اساسی زاضًس .تطای هثال ػولىطز ساظهاًی تِ

هْنتطیي فاوتَضّای تَسؼِ هحسَب هیضَز ( .)2-3تِ ًظط

ػٌَاى یىی اظ هْنتطیي ضاذعّا زض تؼییي هَفمیت یا ػسم

آضهستطاًگ یىی اظ هْنتطیي استطاتژیّای ساظهاىّای

هَفمیت ساظهاىّا تلمی هیضَز .تِ ػثاضت زیگط تَسؼِ هٌاتغ

اهطٍظی ،تَسؼِ هٌاتغ اًساًی است (ّ .)4سف اظ تَسؼِ هٌاتغ

اًساًی ظهاًی هَفك است وِ تتَاًس ػولىطز ساظهاًی ضا تِ قَض

اًساًی ،تَسؼِ جاهؼِ ٍ تَسؼِ ّوِجاًثِ واضوٌاى است.

ولی اضتما زازُ تاضس ( .)10ػولىطز ساظهاًی تِ چگًَگی اًجام

تَسؼِ هٌاتغ اًساًی تا ّسف ایجاز آگاّی ػلوی ٍ اضتمای سكح

هأهَضیتّاٍ ،ظایف ٍ فؼالیتّای ساظهاًی ٍ ًتایج حاغل اظ

زاًص واضوٌاى ،اضتمای لاتلیت واضوٌاى ٍ تَسؼِ هْاضتّا ٍ تِ

اًجام آىّا اقالق هیضَز ٍ ظهاًی وِ تِ اّساف ساظهاًی زست

ضٍظوطزى اقالػات اًجام هیضَز ( .)5تَسؼِ هٌاتغ اًساًی،

یافتِ ضس ،تِ ایي هؼٌی است وِ ػولىطز ساظهاًی هكلَب

تجاضب یازگیطی ساظهاىیافتِای است وِ تِ هٌظَض تْثَز

حاغل ضسُ است (.)11

ػولىطز ٍ ضضس فطزی اضائِ هیضَز ( .)6تَسؼِ هٌاتغ اًساًی

اظ سكح ساظهاًی وِ تگصضین ،زض سكح ذطز ّن تَجِ تِ

چاضچَتی تطای ووه تِ واضوٌاى زض تَسؼِ هْاضتّا ،زاًصّا

اذالق حطفِای ٍ حمَق واضوٌاى تسیاض هْن است تَسؼِ فطزی

ٍ تَاًاییّای فطزی ٍ ساظهاًی اظ قطیك اضائِ فطغتّای

زض ساظهاى ضىل ًویگیطز ،هگط ایيوِ اغَل اذاللی ٍ حمَلی

آهَظضی ،تَسؼِ واضضاِّ ،تطًاهِ جاًطیٌی ،هسیطیت ٍ تَسؼِ

وِ واضوٌاى تِ ػٌَاى فطز زاضًسّ ،ن تِ ػٌَاى یىی اظ

ػولىطز ،هطتیگطی ٍ تَسؼِ ساظهاًی تطای تحمك اّساف

ضاذعّای تَسؼِ زض آى هس ًظط تاضس .یىی اظ حمَق

ساظهاًی است ( .)7تَسؼِ هٌاتغ اًساًی ضا هیتَاى زض سِ

واضوٌاى ،حمَق آىّا تِ ػٌَاى ضْطًٍس هیتاضس وِ تِ ػٌَاى

سكح تحلیل ٍ تطضسی وطز وِ ػثاضتٌس اظ :تَسؼِ هٌاتغ اًساًی

«حمَق ضْطًٍسی» هكطح است .حمَق ضْطًٍسی آهیرتِای

زض سكح فطزی ،تَسؼِ هٌاتغ اًساًی زض سكح ساظهاًی ٍ

است اظ ٍظایف ٍ هسؤٍلیتّای ضْطًٍس زض لثال یىسیگط ٍ

تَسؼِ هٌاتغ اًساًی زض سكح اجتواػی ( .)8سكح اجتواػی

زٍلت ٍ ّوچٌیي حمَق ٍ اهتیاظاتی وِ ٍظیفِ تأهیي آى

تَسؼِ هٌاتغ اًساًی تط تَسؼِ جاهؼِ ،ضلاتتپصیطی هلی ٍ

حمَق تط ػْسُ هسیطاى ضْطی ،زٍلت یا تِ قَض ولی لَای

تسْیل ضثىِساظی تأویس هیوٌس ( .)8سكح ساظهاًی تَسؼِ

حاون تاضس؛ تِ هجوَع ایي حمَق ٍ هسؤٍلیتّا حمَق

هٌاتغ اًساًی تط جٌثِ هٌاتغ تَسؼِ هٌاتغ اًساًی تأویس زاضز .زض

ضْطًٍسی اقالق هیضَز ( .)12زض ایطاى ،لاًَى احتطام تِ

ایي سكح اظ تجعیِ ٍ تحلیل ،تَسؼِ هٌاتغ اًساًی تایس

آظازیّای هططٍع ٍ حفظ حمَق ضْطًٍسی هػَب 1383/2/15

فؼالیتّا یا هساذالت تَسؼِای ضا قطاحی وٌس وِ اظ تحمك

هجلس ضَضای اسالهی زض همام غیاًت حمَق لؿایی

اّساف ساظهاًی حوایت وٌس ( .)9زض سكح فطزی ،ػوَهاً تط

ضْطًٍسی است .حمَق ضْطًٍسی زض ایطاى ضاهل اًَاع حمَق

جٌثِّای اًساًی تَسؼِ هٌاتغ اًساًی تأویس هیضَز .ایي سكح

هسًی (اظ لثیل حك آظازی ،هػًَیت اظ تؼطؼ ،تطاتطی زض تطاتط

تط تحلیل هفاّیوی هاًٌس ذَزواضآهسی ،ػعت ًفس ،اًگیعُ

لاًَى ،هوٌَػیت تثؼیؽ ًژازی ٍ جٌسی) ،حمَق سیاسی (اظ

یازگیطی ٍ اًگیعش اظ قطیك اًتظاضات هیپطزاظز ( .)9تأثیط

لثیل حك آظازی تیاى ٍ ػمیسُ ،آظازی زض ػول تِ اػوال

سكح فطزی تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی ضا زض زٍ سكح هیتَاى

هصّثی تَسف اللیتّا ،حك ضأی) ،حمَق فطٌّگی (اظ لثیل

تطضسی وطز .یىی زض سكح والى هیتاضس وِ هیتَاًس تط

حك آهَظش ٍ پطٍضش ٍ ػلنآهَظی) ،حمَق لؿایی (اظ لثیل
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حمَق ًاضی اظ ػسالت لؿایی) ٍ حمَق التػازی ٍ اجتواػی

تْطٍُضی ،اػتواز ساظهاًی ،تؼْس ساظهاًی ٍ اضتیاق ضغلی تأثیط

(اظ لثیل حك واضوطزى ،حك تأهیي هؼاش ٍ زیگط حمَق

تگصاضز ( .)18-22اذالق حطفِای هتؼسضسى تَاى شٌّی ،ضٍاًی

اجتواػی ٍ التػازی) هیتاضس ( .)12-13تَجِ تِ حمَق

ٍ جسواًی فطز یا گطٍُ اًسیطِ جوؼی زض جْت اذص لَا ٍ

ضْطًٍسی زض ساظهاىّا تِ هؼٌای تَجِ تِ وطاهت اًساًی

استؼساز زضًٍی گطٍُ ٍ فطز تطای تَسؼِ است ( .)22اذالق

واضوٌاى هیتاضس ( .)13-14ضَضای ػالی ازاضی زض هػَتِ

حطفِای هجوَػِای اظ اغَل اذاللی است وِ ٌّجاض ضا اظ

 1395/12/28ذَز وِ تِ اهؿای ضییسجوَْض ّن ضسیسُ

ًاٌّجاض تفىیه هیوٌس ٍ یه جْتگیطی تِ سَی واض ٍ

است ،اغَل حمَق ضْطًٍسی زض ًظام ازاضی ضا اػالم هیوٌٌس

ضٍیىطزّای ضغلی تِ ػٌَاى یه اضظش زاضز ( .)23ضَاّس ًطاى

وِ ضاهل یاظزُ حمَق هیتاضس .ایي حمَق ػثاضتٌس اظ :حك

هیزّس وِ پایثٌسی تِ اضظشّای اذاللی ،ظهیٌِ ضفتاضّای

تطذَضزاضی اظ وطاهت اًساًی ٍ ضفتاض هحتطهاًِ ٍ اسالهی ،حك

هٌػفاًِ ضا هْیا هیساظز وِ ذَز ایي اهط تطغیةوٌٌسُ تْثَز

تطذَضزاضی اظ اػوال تیقطفاًِ لاًَى ،حك هػَىتَزى اظ

ػولىطز ٍ اثطترطی است ( .)22اذالق حطفِای ضاهل هَاضزی

تثؼیؽ زض ًظامّا ،فطایٌسّا ٍ تػویوات ازاضی ،حك زستطسی

اظ لثیل زلثستگی تِ واض ،ضٍحیِ هطاضوت ٍ اػتواز ٍ ایجاز

آساى ٍ سطیغ تِ ذسهات ازاضی ،حك حفظ ٍ ضػایت حطین

تؼاهل تا یىسیگط هیضَز ( .)21اذالق حطفِای تأثیط

ذػَغی ّوِ افطاز ،حك آگاّی تِ هَلغ اظ تػویوات ٍ

چطنگیطی تط ضٍی فؼالیتّا ٍ ًتایج ساظهاى زاضز ،تِ گًَِای

فطایٌسّای ازاضی ٍ زستطسی تِ اقالػات هَضز ًیاظ ،حك اظْاض

وِ تْطٍُضی ضا افعایص هیزّس ،اضتثاـّا ضا تْثَز هیترطس ٍ

ًظط آظاز ٍ اضائِ پیطٌْاز زض هَضز تػویوات ٍ فطایٌسّای

زضجِ ذكط ضا واّص هیزّس ،ظیطا ٌّگاهی وِ اذالق حطفِای

ازاضی ،حك هػَىتَزى اظ ضطٍـ اجحافآهیع زض تَافكّا،

زض ساظهاى حاون است ،جطیاى اقالػات تِ ضاحتی تسْیل

هؼاهالت ٍ لطاضزّای ازاضی ،حك اضراظ زض تطذَضزاضی واهل

هیضَز ٍ هسیط لثل اظ ایجاز حازثِ اظ آى هكلغ هیضَز (-22

ٍ سطیغ اظ اهتیاظات ذاظ لاًًَی ،حك ضسیسگی تِ هَلغ ٍ

 .)21تسیاضی اظ ضفتاضّا ٍ تػوینّای واضوٌاى ٍ هسیطاى زض

هٌػفاًِ تِ ضىایات ٍ اػتطاؾات ٍ زض ًْایت حك جثطاى

ساظهاىّای اهطٍظی تحت تأثیط اضظشّای اذاللی آىّاست ٍ

ذساضات ٍاضزُ زض اثط لػَض یا تمػیط زستگاُّای اجطایی ٍ

اظ آًجا وِ ًیطٍی اًساًی چِ تِ غَضت فطزی ٍ چِ تِ غَضت

واضوٌاى آىّا .تِ ًظط هیضسس وِ یه ساظهاى ظهاًی هیتَاًس

گطٍّی زض تؼاهل تا زیگطاى ّنچٌاى هْنتطیي ػاهل هعیت

تَسؼِیافتِ تاضس وِ حمَق ضْطًٍسی واضوٌاى ضا ًیع زض ًظط

ضلاتتی تِ ضواض هیآیس ،لؿاٍت افطاز زض هَضز زضستی یا

زاضتِ تاضس .زض ایي ظهیٌِ ،پژٍّص هظلَم ضٌّی ٍ ضجایی

ًازضستی واضّا تط وویت ٍ ویفیت ػولىطز آًاى ٍ تِ تثغ آى

(ً )15طاى هیزّس وِ ضاتكِ هثثت ٍ هؼٌازاضی تیي حمَق

ػولىطز ساظهاى ٍ زض ًتیجِ هَفمیت آى تِ ضست تأثیط زاضز

ضْطًٍسی ٍ سالهت ازاضی ٍجَز زاضز ٍ پژٍّص هایل افطاض،

( .)19تا ٍجَز ایي اّویت ،پژٍّصّا ًطاى هیزّس وِ زض

ضجة ظازُ ٍ هؼواضپَض (ً )16طاى زاز وِ تیي ضفتاض ضْطًٍسی

جاهؼِ ایطاى ،ونتط تِ اذالق حطفِای زض هحیف واض تَجِ

ساظهاًی ٍ تْطٍُضی ًیطٍی اًساًی ضاتكِ هثثت ٍ هؼٌازاضی

هیضَز.

ٍجَز زاضز.

تطضسی پیطیٌِ پژٍّص زض ضاتكِ تا هؤلفِّای شوطضسُ،

یىی زیگط اظ هؤلفِّای هْن ٍ هطتثف تا تَسؼِ فطزی هٌاتغ

یؼٌی تَسؼِ هٌاتغ اًساًی زض سكح فطزی ،ػولىطز ساظهاًی،

اًساًی ،اذالق حطفِای هیتاضس .زض پژٍّطی وِ ظیٌلی،

اذالق حطفِای ٍ حمَق ضْطًٍسی واضوٌاى ًطاى هیزّس

غفطًیا ٍ اوثطی ( )17زاضتٌس ،تط اّویت اغَل اذاللی زض

پژٍّطی وِ تِ تطضسی اثط تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی تط

هیاى واضوٌاى ٍ اّویتی وِ اذالق حطفِای زض تَسؼِ هٌاتغ

ػولىطز ساظهاًی ،اذالق حطفِای ٍ حمَق ضْطًٍسی واضوٌاى

اًساًی ٍ هَفمیت ساظهاىّا زاضز ،اضاضُ وطزًس .پژٍّصّا

پطزاذتِ تاضس ،پیسا ًطسُ است ،لصا زض ایي پژٍّص هحمماى

ًطاى هیزّس وِ اذالق حطفِای هیتَاًس تط ذاللیت واضوٌاى،

لػس زاضًس تا تا تَجِ تِ اّویت هَؾَع تِ تطضسی ایي هَؾَع

بزرسی تأثیز الگوی توسعه فزدی منابع انسانی بز عملکزد ساسمانی...
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تپطزاظًس .زض ایي پژٍّص اظ الگَی تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی

 126تا  210تاضس ،یؼٌی هیعاى ػولىطز ساظهاًی ذَب است.

وِ تَسف تصوطی ٍ ّوىاضاى ( )24قطاحی گطزیسُ است،

ضٍایی ایي پطسطٌاهِ تَسف اسسی ٍ ّوىاضاى (0/86 )26

استفازُ ضسُ است (ضىل  .)1ایي پژٍّص تِ سِ سؤال اساسی

گعاضش ضسُ است وِ هَضز لثَل است ٍ پایایی ایي پطسطٌاهِ

پاسد هیزّس وِ ػثاضتٌس اظ1 :ـ آیا الگَی تَسؼِ فطزی هٌاتغ

ّن زض پژٍّص حاؾط  0/89گعاضش ضسُ است.

اًساًی تط ػولىطز ساظهاًی تأثیط زاضز؟؛ 2ـ آیا الگَی تَسؼِ

پطسطٌاهِ هحمك ساذتِ تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی زیگط

فطزی هٌاتغ اًساًی تط اذالق حطفِای تأثیط زاضز؟؛ 3ـ آیا الگَی

اتعاض پژٍّص تَز .ایي پطسطٌاهِ زاضای  46گَیِ هیتاضس وِ

تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی تط حمَق ضْطًٍسی واضوٌاى تأثیط

ضص هؤلفِ ضطایف ػلی ،ضطایف هساذلِگط ،ضطایف ظهیٌِای،

زاضز؟

پسیسُ اغلی ،ضاّثطزّا ٍ الساهات ،پیاهسّای تَسؼِ فطزی
هٌاتغ اًساًی ضا هَضز سٌجص لطاض هیزّسً .وطُگصاضی زض ایي

مواد و روشها

پطسطٌاهِ تِ غَضت همیاس لیىطتی پٌچ گعیٌِای هیتاضس ،تِ

پژٍّص حاؾط تا ّسف تطضسی تأثیط الگَی تَسؼِ فطزی

ایي غَضت وِ ( 1ذیلی ون)( 2 ،ون)( 3 ،هتَسف)( 4 ،ظیاز) ٍ

هٌاتغ اًساًی تط ػولىطز ساظهاًی ،اذالق حطفِای ٍ حمَق

( 5ذیلی ظیاز) وِ زاهٌِای اظ واهالً هرالفن تا واهالً هَافمن ضا

ضْطًٍسی اًجام ضسُ است .ایي پژٍّص اظ ًَع تحمیمات

زضتط هیگیطز .قیف ًوطُگصاضی ّن اظ حس پاییي ًوطُ ()46

واضتطزی تا ضٍیىطز ووی است وِ اظ ضٍش ّوثستگی تِ ػٌَاى

حس هتَسف ًوطات ( ٍ )115حس تاالی ًوطات ( )230ضا ضاهل

ضٍش تحمیك استفازُ وطزُ است .جاهؼِ آهاضی ایي پژٍّص

هیضَز ٍ تفسیط ًوطُ ّن تِ ایي غَضت هیتاضس وِ اگط ًوطُ

ضاهل هسیطاى ٍ واضوٌاى ساظهاى تأهیي اجتواػی تْطاى تَز وِ

تیي  46تا  78تاضس ،یؼٌی هیعاى تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی

تا استفازُ اظ فطهَل وَوطاىً 351 ،فط تِ ػٌَاى ضطوت

ذیلی پاییي است .اگط ًوطُ تیي  79تا  108تاضس ،یؼٌی هیعاى

وٌٌسگاى تحمیك اًتراب ضسًس وِ تطای ًوًَِگیطی اظ ضٍش

تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی پاییي است ٍ اگط ًوطُای تیي 109

ًوًَِگیطی تػازفی سازُ استفازُ ضس .اتعاض جوغآٍضی زازُّا

تا  125تاضس ،یؼٌی هیعاى تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی هتَسف

ضاهل پطسطٌاهِ ػولىطز ساظهاًی ّطسی ٍ گلساسویت،

است .اگط ًوطُ تیي  126تا  170تاضس ،یؼٌی تَسؼِ فطزی

پطسطٌاهِ هحمك ساذتِ تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی،

هٌاتغ اًساًی تاال است ٍ اگط ًوطُ تیي  171تا  230تاضس،

پطسطٌاهِ اذالق حطفِای ٍ پطسطٌاهِ حمَق ضْطًٍسی

یؼٌی تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی تسیاض تاال است .اتؼاز ایي

هیتاضس .پطسطٌاهِ ػولىطز ساظهاًی ّطسی ٍ گلساسویت

پطسطٌاهِ تَسف تحلیل ػاهلی اوتطافی تؼییي ضسُ ٍ سپس

( )25زاضای  42گَیِ هیتاضس وِ ّفت هؤلفِ تَاًاییٍ ،ؾَح،

تَسف تحلیل ػاهلی تأییسی هَضز تأییس لطاض گطفتِ است .پایایی

ووه ،هطَق ،اضظیاتی ،اػتثاض ٍ هحیف ضا هَضز سٌجص لطاض

ایي پطسطٌاهِ ًیع تَسف هحمك  0/89گعاضش ضسُ است.

هیزّسً .وطُگصاضی زض ایي پطسطٌاهِ تػَضت همیاس لیىطتی

پطسطٌاهِ اذالق حطفِای ضاهل  16گَیِ هیتاضس وِ زض

پٌچ گعیٌِای هیتاضس ،تِ ایي غَضت وِ ( 1ذیلی ون)2 ،

لالة همیاس لیىطتی پٌج زضجِای تِ غَضت ذیلی ظیاز ،ظیاز،

(ون)( 3 ،هتَسف)( 4 ،ظیاز) ٍ ( 5ذیلی ظیاز) وِ زاهٌِای اظ

هتَسف ،ون ،ذیلی ون زضجِتٌسی ضسُ است .ایي پطسطٌاهِ

واهالً هرالفن تا واهالً هَافمن ضا زضتط هیگیطز .قیف ًوطُگصاضی

ضاهل ّطت هؤلفِ هیتاضس وِ ػثاضتٌس اظ :هسؤٍلیتپصیطی

ّن اظ حس پاییي ًوطُ ( ،)42حس هتَسف ًوطات ( ٍ )126حس

(سؤاالت  ،)2 ٍ 1غازقتَزى (سؤاالت  ،)4 ٍ 3ػسالت ٍ اًػاف

تاالی ًوطات ( )210ضا ضاهل هیضَز ٍ تفسیط ًوطُ ّن تِ ایي

(سؤاالت ٍ ،)6 ٍ 5فازاضی (سؤاالت  ،)8 ٍ 7تطتطیجَیی ٍ

غَضت هیتاضس وِ اگط ًوطُ تیي  42تا  84تاضس ،یؼٌی هیعاى

ضلاتتقلثی (سؤاالت  ،)10 ٍ 9احتطام تِ زیگطاى (سؤاالت 11

ػولىطز ساظهاًی پاییي است .اگط ًوطُ تیي  84تا  126تاضس،

ٍ ّ ،)12وسضزی تا زیگطاى (سؤاالت  ٍ )14 ٍ 13احتطام ًسثت

یؼٌی هیعاى ػولىطز ساظهاًی هتَسف است ٍ اگط ًوطُ تیي

تِ اضظشّا ٍ ٌّجاضّای اجتواػی (سؤاالت .)16 ٍ 15
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ًوطُگصاضی پطسطٌاهِ تِ ایي ضطح است وِ تطای ذیلی ون

یافتهها

ًوطُ  ،1تطای ون ًوطُ  ،2تطای هتَسف ًوطُ  ،3تطای ظیاز ًوطُ

اقالػات تَغیفی ضطوتوٌٌسگاى تِ ضطح ظیط هیتاضس:

 ٍ 4تطای ذیلی ظیاز ًوطُ  5تؼلك هیگیطز .حس پاییي ًوطُ

ًتایج یافتِّای تَغیفی ًطاى هیزّس وِ تیطتط ضطوت

 ،16حس هتَسف ًوطُ  ٍ 48حس تاالی ًوطُ  80هیتاضس .تفسیط

وٌٌسگاى زض ایي پژٍّص ضا هطزاى ( )%65تطىیل هیزٌّس.

ًوطُگصاضی ّن تسیي ضطح است وِ اگط ًوطُ تیي  16تا 32

تیطتطیي زاهٌِ سٌی هطتَـ تِ سٌیي تیي  31تا  40سال

تاضس ،یؼٌی اذالق حطفِای فطز ؾؼیف است .اگط ًوطُ تیي 32

( )%35هیتاضس ٍ تیطتطیي همكغ تحػیلی ضطوتوٌٌسگاى تِ

تا  48تاضس ،یؼٌی اذالق حطفِای فطز هتَسف است ٍ اگط ًوطُ

واضضٌاسی تا حسٍز  %44تؼلك زاضز.

تاالتط اظ  48تاضس ،یؼٌی اذالق حطفِای فطز لَی است .ضٍایی ٍ

تطای پاسرگَیی تِ سؤاالت پژٍّص ،اتتسا هاتطیس ّوثستگی

پایایی ایي پطسطٌاهِ تَسف پژٍّصّای لثلی هَضز تأییس لطاض

تطسین هیضَز تا زض غَضت ٍجَز اضتثاـ هؼٌیزاض تیي هتغیطّا،

گطفتِ است ( .)27زض ایي پژٍّص ًیع آلفای وطًٍثاخ تطای

تِ تؼییي ؾطیة تأثیط آىّا تپطزاظین.

اذالق حطفِای  0/87گعاضش ضسُ است.
پطسطٌاهِ حمَق ضْطًٍسی ّن ضاهل  21گَیِ هیتاضس
وِ تِ غَضت همیاس لیىطتی پٌج زضجِای اظ ذیلی ظیاز تا

اقالػات هطتَـ تِ ّوثستگی تیي تَسؼِ فطزی هٌاتغ
اًساًی تا ػولىطز ساظهاًی ،اذالق حطفِای ٍ حمَق ضْطًٍسی
تِ ّوطاُ اتؼازضاى زض جسٍل  2اضائِ ضسُ است.

ذیلی ون تٌظین ضسُ استّ .سف ایي پطسطٌاهِ اضظیاتی

قثك ًتایج حاغل اظ هاتطیس ّوثستگی تیي هتغیطّا زض

هیعاى آگاّی فطز اظ حمَق ضْطًٍسی هیتاضس .ایي پطسطٌاهِ

جسٍل ً ،2تیجِ هیگیطین وِ تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی تا

زض سال  1391تَسف ضطیفی ٍ اسالهیِ ( )28تط اساس اتؼاز

هتغیطّای ػولىطز ساظهاًی ،اذالق حطفِای ،حمَق ضْطًٍسی

حمَق ضْطًٍسی وِ هاضضال زض سال  1992اضائِ ًوَزُ،

ٍ اتؼاز آىّا زض سكح  0/01هؼٌیزاض است .تا تَجِ تِ هؼٌی

ساذتِ ضسُ است ٍ ضاهل سِ ذطزُ همیاس حمَق هسًی

زاضتَزى ًتایج ّوثستگی پیطسَى تطای هتغیطّای تحمیك زض

(سؤاالت  1تا  ،)4حمَق سیاسی (سؤاالت  5تا  ٍ )11حمَق

ترص تؼسی تِ تؼییي ؾطیة اثط تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی تط

اجتواػی (سؤاالت  12تا  )21هیتاضسً .وطُگصاضی ایي

هتغیطّای تحمیك هیپطزاظین.

پطسطٌاهِ تِ ایي ضطح است وِ تطای ذیلی ون اهتیاظ  ،1تطای

1ـ سؤال اول :آیا الگوی توسعه فزدی منابع انسانی بز

ون اهتیاظ  ،2تطای تا حسٍزی اهتیاظ  ،3تطای ظیاز اهتیاظ ٍ 4

عملکزد ساسمانی تأثیز دارد؟

تطای ذیلی ظیاز اهتیاظ  5زض ًظط گطفتِ هیضَز .تفسیط ًتایج

ّواًكَض وِ زض ضىل  2هطاّسُ هیضَزً ،تایج تِ زست

تِ ایي ضطح است وِ اگط اهتیاظ ونتط اظ  25تاضس ،یؼٌی فطز

آهسُ ،حاوی اظ آى است وِ تواهی ضٍاتف تیي ساظُّای تحمیك

آگاّی ووی اظ حمَق ضْطًٍسی زاضًس .اگط اهتیاظ تیي  25تا

تطلطاض است.

 65تاضس ،یؼٌی فطز زض سكح هتَسكی اظ حمَق ضْطًٍسی

ًتایج تحلیل زازُّا تطای تأثیط الگَی تَسؼِ فطزی هٌاتغ

آگاّی زاضز ٍ اگط ًوطُ تیي  65تا  105تاضسً ،طاىزٌّسُ

اًساًی تط ػولىطز ساظهاًی زض ضىل  2هؼازل  %73همساض تاض

سكح تاالی آگاّی فطز اظ حمَق ضْطًٍسی است .ضٍایی ٍ

ػاهلی گعاضش ضسُ است ٍ همساض  tتِ زستآهسُ  9/64است

پایایی ایي پطسطٌاهِ تَسف ضطیفی ٍ اسالهیِ ( )28هَضز

(ضىل  )3وِ تا تَجِ تِ هؼٌیزاضتَزى ٍ هثثتتَزى ایي

تأییس لطاض گطفتِ است .زض ایي پژٍّص ًیع ،پایایی  0/79تطای

ؾطایة هیتَاى گفت وِ تا احتوال  %99هتغیط الگَی تَسؼِ

پطسطٌاهِ حمَق ضْطًٍسی گعاضش ضس .تطای تجعیِ ٍ تحلیل

فطزی هٌاتغ اًساًی تط ػولىطز ساظهاًی تأثیط هثثت زاضزً .تایج

زازُّا اظ ضٍش هؼازالت ساذتاضی ،ؾطیة ّوثستگی پیطسَى

تعاضش هسل ًیع زض جسٍل  3گعاضش ضسُ است.

ٍ آظهَى تی استفازُ ضسً .طمافعاضّای هَضز استفازُ زض ایي
پژٍّص ضاهل  SPSS ٍ LISRELتَز.

تا تَجِ تِ ًتایج ضاذعّای تطاظًسگی زض هسلّای اًساظُ
گیطی تحلیل ػاهل تأییسی اتعاضّای پژٍّص هیتَاى گفت
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بزرسی تأثیز الگوی توسعه فزدی منابع انسانی بز عملکزد ساسمانی...
همساض ذیزٍ زض ّوِ هسلّای اًساظُگیطی زض سكح ذكای %5

اتعاضّا ًیع تا تَجِ تِ هالن هس ًظط هكلَب اضظیاتی ضسًس وِ

هؼٌازاض استّ .وچٌیي ًسثت ذیزٍ تِ زضجِ آظازی زض ّوِ

ًطاىزٌّسُ تطاظش هٌاسة هسلّای اًساظُگیطی است .تٌاتطایي

هسلّای اًساظُگیطی تا تَجِ تِ هالن هس ًظط ،تیاًگط تطاظش

تا تَجِ تِ ًتایج هسلّای اًساظُگیطی ،هیتَاى گفت ّوِ

هٌاسة هسلّای هفَْهی است .همساض ضاذع  RMSEAزض

اتعاضّای پژٍّص تطاظش هٌاسة ٍ لاتل لثَل زاضًس.

ّوِ هسلّای اًساظُگیطی زض زاهٌِ لاتل لثَل لطاض زاضز ٍ ایي

3ـ سؤال سوم :آیا الگوی توسعه فزدی منابع انسانی بز

اهط ًیع گَیای همساض ذكای لاتل لثَل زض هسلّای اًساظُ

حقوق شهزوندی کارکنان تأثیز دارد؟

گیطی اتعاضّا است .همازیط ضاذعّای ،AGFI ،GFI ،CFI

ّواًكَض وِ زض ضىل  6هطاّسُ هیضَزً ،تایج تِ زست

 NNFI ٍ NFIزض ّوِ هسلّای اًساظُگیطی اتعاضّا ًیع تا

آهسُ ،حاوی اظ آى است وِ تواهی ضٍاتف تیي ساظُّای تحمیك

تَجِ تِ هالن هس ًظط هكلَب اضظیاتی ضسًس وِ ًطاىزٌّسُ

تطلطاض است.

تطاظش هٌاسة هسلّای اًساظُگیطی است .تٌاتطایي تا تَجِ تِ

ًتایج تحلیل زازُّا تطای تأثیط الگَی تَسؼِ فطزی هٌاتغ

ًتایج هسلّای اًساظُگیطی ،هیتَاى گفت ّوِ اتعاضّای

اًساًی تط حمَق ضْطًٍسی زض ضىل  6هؼازل  %74همساض تاض

پژٍّص تطاظش هٌاسة ٍ لاتل لثَل زاضًس.

ػاهلی گعاضش ضسُ است ٍ همساض  tتِ زستآهسُ  10/61است

2ـ سؤال دوم :آیا الگوی توسعه فزدی منابع انسانی بز

(ضىل  )7وِ تا تَجِ تِ هؼٌیزاضتَزى ٍ هثثتتَزى ایي

اخالق حزفهای تأثیز دارد؟

ؾطایة هیتَاى گفت وِ تا احتوال  %99هتغیط الگَی تَسؼِ

ّواًكَض وِ زض ضىل  4هطاّسُ هیضَزً ،تایج تِ زست
آهسُ ،حاوی اظ آى است وِ تواهی ضٍاتف تیي ساظُّای تحمیك
تطلطاض است.

فطزی هٌاتغ اًساًی تط حمَق ضْطًٍسی تأثیط هثثت زاضزً .تایج
تعاضش هسل ًیع زض جسٍل  5گعاضش ضسُ است.
تا تَجِ تِ ًتایج ضاذعّای تطاظًسگی زض هسلّای اًساظُ

ًتایج تحلیل زازُّا تطای تأثیط الگَی تَسؼِ فطزی هٌاتغ

گیطی تحلیل ػاهل تأییسی اتعاضّای پژٍّص هیتَاى گفت

اًساًی تط اذالق حطفِای زض ضىل  4هؼازل  %78همساض تاض

همساض ذیزٍ زض ّوِ هسلّای اًساظُگیطی زض سكح ذكای %5

ػاهلی گعاضش ضسُ است ٍ همساض  tتِ زستآهسُ  11/43است

هؼٌازاض استّ .وچٌیي ًسثت ذیزٍ تِ زضجِ آظازی زض ّوِ

(ضىل  )5وِ تا تَجِ تِ هؼٌیزاضتَزى ٍ هثثتتَزى ایي

هسلّای اًساظُگیطی تا تَجِ تِ هالن هس ًظط ،تیاًگط تطاظش

ؾطایة هیتَاى گفت وِ تا احتوال  %99هتغیط الگَی تَسؼِ

هٌاسة هسلّای هفَْهی است .همساض ضاذع  RMSEAزض

فطزی هٌاتغ اًساًی تط اذالق حطفِای تأثیط هثثت زاضزً .تایج

ّوِ هسلّای اًساظُگیطی زض زاهٌِ لاتل لثَل لطاض زاضز ٍ ایي

تعاضش هسل ًیع زض جسٍل  4گعاضش ضسُ است.

اهط ًیع گَیای همساض ذكای لاتل لثَل زض هسلّای اًساظُ

تا تَجِ تِ ًتایج ضاذعّای تطاظًسگی زض هسلّای اًساظُ

گیطی اتعاضّا است .همازیط ضاذعّای ،AGFI ،GFI ،CFI

گیطی تحلیل ػاهل تأییسی اتعاضّای پژٍّص هیتَاى گفت

 NNFI ٍ NFIزض ّوِ هسلّای اًساظُگیطی اتعاضّا ًیع تا

همساض ذیزٍ زض ّوِ هسلّای اًساظُ گیطی زض سكح ذكای

تَجِ تِ هالن هس ًظط هكلَب اضظیاتی ضسًس وِ ًطاىزٌّسُ

 %5هؼٌازاض استّ .وچٌیي ًسثت ذیزٍ تِ زضجِ آظازی زض

تطاظش هٌاسة هسلّای اًساظُگیطی است .تٌاتطایي تا تَجِ تِ

ّوِ هسلّای اًساظُگیطی تا تَجِ تِ هالن هس ًظط ،تیاًگط

ًتایج هسلّای اًساظُگیطی ،هیتَاى گفت ّوِ اتعاضّای

تطاظش هٌاسة هسلّای هفَْهی است .همساض ضاذع

پژٍّص تطاظش هٌاسة ٍ لاتل لثَل زاضًس.

 RMSEAزض ّوِ هسلّای اًساظُگیطی زض زاهٌِ لاتل لثَل
لطاض زاضز ٍ ایي اهط ًیع گَیای همساض ذكای لاتل لثَل زض

بحث

هسلّای اًساظُگیطی اتعاضّا است .همازیط ضاذعّای ،CFI

یافتِّای پژٍّص تطای سؤال اٍل ًطاى زاز وِ تَسؼِ

 NNFI ٍ NFI ،AGFI ،GFIزض ّوِ هسلّای اًساظُگیطی

فطزی هٌاتغ اًساًی تط ػولىطز ساظهاًی تأثیط زاضز ٍ  %73اظ
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همساض تاض ػاهلی آى ضا گعاضش هیزّس .زض ضاتكِ تا اتؼاز

( )25تطای سٌجص ػولىطز ساظهاًی استفازُ ضسُ ٍ ّن زض

ػولىطز ساظهاًی ّن ًتایج ًطاى زاز وِ تَسؼِ فطزی هٌاتغ

پژٍّصّای لثلی ( )34 ،31اظ پطسطٌاهِ ػولىطز ساظهاًی

اًساًی تط ّوِ اتؼاز ػولىطز ساظهاًی تأثیط زاضز .یافتِّای ایي

ّطسی ٍ گلساسویت ( )25تطای سٌجص ػولىطز ساظهاًی

پژٍّص تا ًتایج پژٍّصّای لثلی ّوسَ است (،29-31 ،3

استفازُ ضسُ است .تٌاتطایي ّوسَیی یافتِّای ایي پژٍّص تا

 .)34زض تثییي ّوسَیی ًتایج پژٍّصّای لثلی تا پژٍّص

پژٍّصّای لثلی ّن اظ هٌظط هثاًی ًظطی ٍ ّن اظ هٌظط

حاؾط هیتَاى تِ هَاضز هتؼسزی اضاضُ وطز :اٍالً تطضسی هثاًی

هثاًی پژٍّطی لاتل تطضسی استً .تایج تحلیل زازُّا تطای

ًظطی ًطاى هیزّس وِ ًظطیِّا ٍ اسٌاز هَجَز زض ایي ظهیٌِ

سؤال زٍم ًطاى هیزّس وِ الگَی تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی

اظ ضاتكِ تٌگاتٌگ تَسؼِ هٌاتغ اًساًی ٍ ػولىطز ساظهاًی

تط حمَق ضْطًٍسی واضوٌاى تأثیطگصاض است .یافتِّای ایي

حوایت هیوٌس .تطای هثال ًیلی ،آزاهع ٍ وٌطلی ( )32ػولىطز

پژٍّص ّوسَ تا یافتِّای پژٍّصّای لثلی هیتاضس (-16

ساظهاًی ضا فطایٌس تثییي ویفیت اثطترطی ٍ واضایی الساهات

 .)13زض تثییي یافتِّای پژٍّص چٌیي هیتَاى گفت وِ

گصضتِ هی زاًٌس ٍ ایي الساهات زض ٍالغ تِ ًیطٍی اًساًی آى

ٍلتی سري اظ تَسؼِ هٌاتغ اًساًی زض سكح فطزی هیگَیین،

ساظهاى اػن اظ هسیطاى ٍ واضوٌاى تطهی گطزز ،چطاوِ الساهات

ّواىگًَِ وِ ضاذعّای تَسؼِ زض الگَی تَسؼِ فطزی هٌاتغ

ساظهاًی اظ قطیك ًیطٍی اًساًی تِ هطحلِ ػول هیضسس ٍ

اًساًی ًطاى هیزّس ،اتؼاز جاهؼی ضا ضاهل هیضَز وِ ّن

اساساً ػولىطز ساظهاًی وِ یىی اظ هْنتطیي ضاذعّا زض

ٍیژگیّای ضٍاىضٌاذتی ،التػازی ،آهَظضی ٍ ساظهاًی ضا

تؼییي هَفمیت یا ػسم هَفمیت ساظهاىّا هیتاضس ،اظ قطیك

ضاهل هی ضَز ٍ ّن تِ اتؼاز اذاللی ٍ تَجِ تِ وطاهت اًساًی

تطضسی هیعاى زستیاتی تِ اّساف ساظهاًی تَسف هٌاتغ اًساًی

ضا ًیع ضاهل هیضَز .اظ آًجا وِ حمَق ضْطًٍسی تِ آظازی

آى ساظهاى تؼییي هیضَز ( .)11ضایت (ً )33یع تِ ضاتكِ

تیاى ،احتطام تِ آظازیّای هططٍع ،تطاتطی زض تطاتط لاًَى،

تٌگاتٌگ ػولىطز ساظهاًی ٍ تَسؼِ هٌاتغ اًساًی اضاضُ هیوٌس

هوٌَػیت تثؼیؽ ،حك آهَظش ٍ حمَق التػازی ٍ اجتواػی

ٍ تیاى هیوٌس وِ اضتمای ػولىطز ساظهاًی تِ ػٌَاى هعیت

هیپطزاظز ،تَجِ تِ حمَق ضْطًٍسی هیتَاًس زض تَسؼِ فطزی

ضلاتتی ساظهاى اظ قطیك تَسؼِ هٌاتغ اًساًی اهىاىپصیط است.

هٌاتغ اًساًی ًیع ًوَز پیسا وٌس .تٌاتطایي تا تَجِ تِ ایيوِ تِ

تٌاتطایي تطضسی هثاًی ًظطی ًطاى هیزّس وِ غاحةًظطاى

ًظط هیضسس حمَق ضْطًٍسی جعئی اظ حمَق واضوٌاى زض وٌاض

ایي ػطغِ تِ ٍجَز ضاتكِ ّوسَ تیي تَسؼِ هٌاتغ اًساًی ٍ

زیگط حمَق آًاى هیتاضس ،لصا تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی تط

ػولىطز ساظهاًی اضاضُ زاضًس .اظ هٌظط پژٍّطی ًیع زض تثییي

حمَق ضْطًٍسی واضوٌاى هیتَاًس تأثیطگصاض تاضسّ .واىگًَِ

یافتِّای ایي پژٍّص تا پژٍّصّای لثلی هیتَاى تِ جٌسیت

وِ ًتایج پژٍّصّای لثلی ًیع اظ ایي یافتِ حوایت هیوٌس.

اضاضُ وطز .تِ ایي هؼٌی وِ تطای هثال زض پژٍّص حاؾط ّن

ًتایج یافتِّا تطای سؤال سَم ًطاى هیزّس وِ الگَی تَسؼِ

ظًاى ٍ ّن هطزاى تِ ػٌَاى ضطوت وٌٌسگاى پژٍّص حؿَض

فطزی هٌاتغ اًساًی تط اذالق حطفِای تأثیطگصاض است.

زاضتٌس ٍ زض پژٍّصّای لثلی ًیع ضطوتوٌٌسگاى پژٍّص

یافتِّای ایي پژٍّص ّوسَ تا یافتِّای پژٍّصّای لثلی

ّن اظ ظًاى ٍ ّن اظ هطزاى تطىیل ضسُ تَز (.)34 ،29 ،3

هیتاضس ( .)17-22زض تثییي یافتِّای پژٍّص چٌیي هیتَاى

تٌاتطایي هیتَاى گفت وِ ضایس یىی اظ ػَاهل ّوسَیی یافتِّا

اظْاض وطز وِ اذالق حطفِای ضاهل ٍیژگیّایی هیتاضس وِ

حؿَض ضطوتوٌٌسگاى ظى ٍ هطز زض ایي پژٍّص ٍ

هیتَاًس زض تْطٍُضی واضوٌاى ،اػتواز ساظهاًی ،اضتیاق ضغلی

پژٍّصّای لثلی تَز ،لصا هتغیط جٌسیت تِ ػٌَاى ػاهل

ٍ هَاضزی اظ ایي لثیل هؤثط تاضس .ایي ٍیژگیّا ػثاضتٌس اظ

هساذلِگط زض پژٍّص هكطح ًثَز .ػاهل زیگط ،هیتَاًس استفازُ

زلثستگی تِ واض ،ضٍحیِ هطاضوت ،اػتواز ٍ ایجاز تؼاهل تا

اظ اتعاض پژٍّص هطاتِ تاضس .تِ ایي غَضت وِ ّن زض پژٍّص

یىسیگط ( .)22ایي ٍیژگیّا زض تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی هْن

حاؾط اظ پطسطٌاهِ ػولىطز ساظهاًی ّطسی ٍ گلساسویت

تلمی هیضًَسّ ،واىگًَِ وِ زض هسل الگَی تَسؼِ فطزی

بزرسی تأثیز الگوی توسعه فزدی منابع انسانی بز عملکزد ساسمانی...
هٌاتغ اًساًی تِ هَاضزی اظ لثیل هْاضتّای اضتثاقی ٍ تیوی،
هطاضوت ٍ اًگیعُ اضاضُ ضسُ است ( .)24اذالق حطفِای تاػث
هیضَز وِ تْطٍُضی افعایص یاتس ،اضتثاـّا تْثَز یاتس ٍ هیعاى
زضجِ ذكط واّص یاتس .چٌیي پیاهسّایی تطای الگَی تَسؼِ
فطزی هٌاتغ اًساًی ًیع پیصتیٌی ضسُ است وِ ًطاى هیزّس
ّوسَیی ًظطی تیي ایي زٍ هتغیط هیتَاًس ٍجَز زاضتِ تاضس.
نتیجهگیزی
زض جوغتٌسی ٍ ًتیجِگیطی یافتِّای ایي پژٍّص
هیتَاى گفت وِ تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی تِ ػٌَاى یىی اظ
حیكِّای هغفَل زض غَضت تَجِ هیتَاًس ًمص ولیسی زض
تَسؼِ ساظهاىّا ٍ ضىَفایی واضوٌاى زاضتِ تاضس ،چٌاًچِ
یافتِّای ایي پژٍّص ًیع اظ تأثیط هثثت تَسؼِ فطزی هٌاتغ
اًساًی تط ػولىطز ساظهاًی ،اذالق حطفِای ٍ حمَق ضْطًٍسی
حوایت هیوٌس .تٌاتطایي تِ ساظهاىّا پیطٌْاز هیضَز وِ
تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی ضا زض استطاتژی ّای تَسؼِ ذَز زض
ًظط تگیطًس تا همسهات تْثَز ػولىطز ساظهاًی ،اذالق حطفِای
ٍ حمَق ضْطًٍسی ضا فطاّن وٌٌسّ ،طچٌس شوط ایي ًىتِ ًیع
حائع اّویت است وِ زض تَسؼِ ساظهاىّاّ ،وِ هؤلفِّا وِ
تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی تٌْا یىی اظ ایي هؤلفِ ّا هی تاضس،
تایس زست زض زست ّن زٌّس تا تَسؼِ ّوِجاًثِ زض ساظهاى
غَضت گیطز.

نعیمه تذکزی و همکاران203 /
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جدول  :1اقالػات تَغیفی ضطوتوٌٌسگاى پژٍّص
متغیز
جٌسیت

سي

همكغ تحػیلی

سطوح

فزاوانی

درصد

ظى

121

35

هطز

230

65

هجوَع

351

100

 20تا  30سال

56

16

 31تا  40سال

125

35

 41تا  50سال

87

25

 51سال تِ تاال

83

24

هجوَع

351

100

ظیط واضضٌاسی

54

16

واضضٌاسی

157

44

واضضٌاسی اضضس

123

35

زوتطی

17

5

هجوَع

351

100

جدول  :2هاتطیس ّوثستگی تیي هتغیطّا
متغیز

توسعه فزدی منابع انسانی

تَسؼِ فطزی هٌاتغ اًساًی

1
0/333

اذالق حطفِای
هسؤٍلیتپصیطی



غازقتَزى



ػسالت ٍ اًػاف



ٍفازاضی



0/304
0/326

0/254
0/231

تطتطیجَیی ٍ ضلاتتقلثی

0/346

احتطام تِ زیگطاى

0/298

ّوسضزی تا زیگطاى



احتطام تِ اضظشّا



ػولىطز ساظهاًی



تَاًایی



0/221

ٍؾَح

0/246

ووه



هطَق



اضظیاتی



اػتثاض



0/276

هحیف

0/287

حمَق ضْطًٍسی

0/298

0/267

0/254
0/297

0/243
0/514
0/314

حمَق هسًی



حمَق سیاسی



0/287
0/321



حمَق اجتواػی
 هؼٌیزاضی زض سكح 0/05

0/312



هؼٌیزاضی زض سكح 0/01
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جدول ً :3تایج تطاظش هسل
اعداد به دستآمده

نتیجه

شاخصها

1/28

تطاظش هٌاسة

RMSEA

ونتط اظ 0/09

0/05

تطاظش هٌاسة

GFI

تاالتط اظ 0/9

0/92

تطاظش هٌاسة

AGFI

تاالتط اظ 0/9

0/93

تطاظش هٌاسة

CFI

تاالتط اظ 0/9

0/94

تطاظش هٌاسة

NFI

تاالتط اظ 0/9

0/96

تطاظش هٌاسة

NNFI

تاالتط اظ 0/9

0/96

تطاظش هٌاسة

ًسثت وای زٍ تِ زضجِ آظازی

مقدار مجاس
/df>3

جدول ً :4تایج تطاظش هسل
اعداد به دستآمده

نتیجه

شاخصها

1/27

تطاظش هٌاسة

RMSEA

ونتط اظ 0/09

0/04

تطاظش هٌاسة

GFI

تاالتط اظ 0/9

0/96

تطاظش هٌاسة

AGFI

تاالتط اظ 0/9

0/94

تطاظش هٌاسة

CFI

تاالتط اظ 0/9

0/97

تطاظش هٌاسة

NFI

تاالتط اظ 0/9

0/93

تطاظش هٌاسة

NNFI

تاالتط اظ 0/9

0/92

تطاظش هٌاسة

ًسثت وای زٍ تِ زضجِ آظازی

مقدار مجاس
/df>3

جدول ً :5تایج تطاظش هسل
اعداد به دستآمده

نتیجه

شاخصها

1/28

تطاظش هٌاسة

RMSEA

ونتط اظ 0/09

0/06

تطاظش هٌاسة

GFI

تاالتط اظ 0/9

0/91

تطاظش هٌاسة

AGFI

تاالتط اظ 0/9

0/95

تطاظش هٌاسة

CFI

تاالتط اظ 0/9

0/93

تطاظش هٌاسة

NFI

تاالتط اظ 0/9

0/97

تطاظش هٌاسة

NNFI

تاالتط اظ 0/9

0/96

تطاظش هٌاسة

ًسثت وای زٍ تِ زضجِ آظازی

مقدار مجاس
/df>3
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