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چکیده
رویکردهااای نااوی بااه دوانمناسااازی از مویااومام بساالار مهاای و راااصه بران ل ا در مر ااهی مااایریم منااابع انسااانی بااوده اساام
هاااپ واا وهه ،ایاار ،شناسااایی و بررساای رویکردهااای نااوی و داابرلر آن باار دوانمناسااازی مااایریم منااابع انسااانی در کساا و
کارهااای کور ا و متوس ا (مطاصعااه مااوردی شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران) بااوده اساام روش و ا وهه ولمایشاای از ن اوع
همبست ی باود وا وهه از نرار هااپ کااربردی و از روش و ماهلام دو ال ی باود جامعاه آمااری ایا وا وهه را کللاه کارکناان،
ماایران و معاوناان شاهر هاای انعتی اساتان مازنااران ( 350ن ار) ،دشاکلد دادناا کاه نموناه آمااری بار اساا فرماول کااوکران
 180ن اار دعلاال شااانا روش نمونااهگلااری دصااادفی ب ااهای بااود اب ا ار گااردآوری ا مااام کتابخانااهای و ملاااانی بااود روایاای
ورسشانامه دوسا اساادلا و کارشناساان متخصاد ماورد دبیلاا فارار گرفتاه اسام در ایا وا وهه بارای سان ه وایاایی از آص اای
کرونباااخ اساات اده شاااه اساام یااری وایااایی ورسشاانامه مااایریم منااابع انسااانی  0/89و ورسشاانامه دوانمناسااازی  0/91محاساابه
گردیااا باارای د یااه و دحللااد دادههااای و ا وهه از دحللاادهااای آمااار دو اال ی و اسااتنبا ی اساات اده شاااه اس ام باارای آزمااون
فریلهها از روش آزمون نرماال باودن دادههاا ،آزماون معاادتم ساااتاری جهام آزماون فریالام و بررسای رابطاه بال متغلرهاا باا
کم نرمافا ار  spss 20اسات اده شااه اسام نتاای وا وهه نشاان داد کاه رویکردهاای ناوی (زیرساااتی، -ماایتی ،ماایریتی،
فناااوری ا مااام ،ان ل ش ای و آموزش ای) باار دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و کارهااای کور ا و متوس ا در ش اهر هااای
انعتی اسااتان مازناااران دبرلرگاارار بودنااا دبرلرگااراری کسا وکارهااای کورا و متوسا در افتصااااد کشاااورها همااواره دوسااا
اا ،نرران مختلف بررسی شاه و نتاای نشاان داد کاه ن اه کسا وکارهاای کورا و متوسا باه ساب دابرلر مرالی ااود در
افتصادهای ملای کشاورها بسالار وررناگ اسام
واژههای کلیدی :دوانمناسازی ،مایریم منابع انسانی ،کس و کارهای کور

و متوس

مقدمه
دبرلرگراری کس وکارهای کور و متوس در افتصااد کشاورها هماواره دوسا اا ،نرران مختلف بررسی شاه و نتای نشان میدها
که ن ه کس وکارهای کور و متوس به سب دبرلر مرلی اود در افتصادهای ملای کشاورها بسالار وررناگ اسام (Hanjo and
) Hardo, 2018بر اسا مطاصعام ان ام شاه ،ای گوناه کسا وکارهاا دواناایی واساخ ویی ساریع باه دغللرام بازار و نلازهای مشتری
را دارنا و به آسانی میدواننا اود را باا شرای جایا هماهنگ کننا در وافاع ،آنهاا رفتااری وویاا در مواجاه شاان باا شارای متغلار
محلطی دارنا) (Sarosa, 2017موامد مختل ی از فبلد :محل مساما ،مناابع مااصی ،فعاصلامهاای بازاریابی و فروش ،بکارگلری مناس
فناوری ا مام بر مملکرد و وایااری شرکمهاای کور و متوس دبرلر دارنا) (Rauch and Hatak, 2016همچنال شارکمهاای
کور و متوس براوردار از م رشاا دارای رااصههاای :نلااز باه دصاملیگلاری ساریع دوس مایران ،گسترش سریع نلازها و
انتراارام شاغلی ،نلااز باه کارمناایابی و آماوزش افاراد جایا ،دغللرام دایمی در شرکمها و محاودیمهای مناابع هساتنا بخاه
ممااه رااصههاای اشاره شاه ماهلتاً بحث «مایریم منابع انسانی» هستنا یافتههای و وهههای موجود نشان میدهنا که وجود و
است اده از نلروی با ان لا ه و مااهر به منوان یکای از مواماد کللاای و ارزشامنا بارای موف لام شارکمهاای کورا و متوسا محسوب
می شود ) (Harnsby, 2017همچنل یافتههای دح ل ادی نشان میدهنا که کس وکارهای کور و متوس با شناام دوانایی مایریم
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منابع انسانی میدواننا برای بن اه اود ارزش اف وده باتیی ای اد کننا بهمنوان مثال (Marlowe, 2015) ،استاتل میکنا که است اده
بهلنه از نلروی کار در شرکمهای کور و متوس برای دستلابی به دوام و رشا ،لادی اسم بصلرمهای به دسم آماه از یافتههای
و وهههای مورد اشاره نشاان مایدهاا کاه د ویام مایریم مناابع انساانی مایدواناا باهمناوان یکای از راهبردهاای مناسا بارای
ارد اای مملکرد و وایااری شرکمهای کور و متوس مورد دوجه فرار گلرد ،ای راهبرد میدواناا مهارمها ،ن رشها و رفتار افاراد را
بارای ان اام کارهایشاان و دساتلابی باه اهااااپ ساازمانی موجود دحم دبرلر فارار دهاا ) (Kadirestan et al., 2018اگرره و وهه-
های زیاادی در ،اوزه کس وکارهای کور و متوس و درباره موامد موف لم ای بن اهها ان ام شاه ،با ای ،ال داکنون دح لق جامعی
درباره موامد موف لم مایریم منابع انسانی در ای دسته از شرکمها در محل کس و کار ایران ان ام نشاه اسم شناسایی موامد مورد
نرر میدوانا ماایران کسا و کارهای کور و سلاست راران دوسعه کسا وکارهاای کورا را بارای شناساایی و باهکارگلری افاامهای
هافمنا و اررگرار در اردباط با ای بن اهها یاری کنا )(Zhang et al., 2018
) Bararzadeh et al. (2019در م اصهای دحم منوان «دحللد موامد مورر بر رفتار مایران برای بهرهمنای از مایریم دانه در ک س
و کارهای ورزشی» به نتای زیر دسم یافتنا :که منابع ،د هل ام ،جهمگلری و رشیانااز سازمانی به منوان شرای زملنهای ،بهکارگلری
دانه ،اردبا ام در سااازمان ،ساارمم واسااخ ویی ،مشااارکم گروهی در سااازمان ،ا ساات اده از دکنوصو ی و ادوماساالون اداری و اساات اده از
ساالسااتیهای مایریم ا مام بهمنوان شاارای ملی ،وی گی های کارکنان ،مهارمهای مایریتی و سااااتار سااازمانی بهمنوان شاارای
مااالهای ،بر رفتار مایران در بهرهمنای از مایریم دانه در کس و کارهای ورز شی دارلرگرار ا سم بنابرای مایران ورزشی کشور بایا
هم ام با ول شرفتهای روز دنلا و ارایه آموزشهای منا س به کارکنان برای ا ست اده بهلنه از ای اب ار فاردمنا ،مایریم دانه را به منوان
نلروی محرکه و مامد مؤرر در ول شرفم و موف لم ک س و کارهای ورز شی و غلبه بر راصهها بهکار گلرنا ) Fallah (2018در م اصهای
دحم منوان « شناسایی ولشرانهای مؤرر در دوسعه کس وکارهای بسلار کور (ملکرو) در بخه م شاغد اان ی روستایی» به نتای زیر
د سم یافتنا :نتای ن شان میدها مواملی رون فرهنگ سازی کارآفرینانه ،ظرفلم سازی کارآفرینانه و دوانمنا سازی کارآفرینانه ،مهیدری
ولشرانهای دوسعه کس وکارهای بسلار کور در بخه مشاغد اان ی روستاییانا )Mirjalili and Ebrahimi Vishki (2017
در م اصهای دحم منوان «بررسی ابعاد دوسعه منابع انسانی در کس و کارهای کور و متوس » به نتای زیر دسم یافتنا :که سازمان ها
بایا همانگونه که برای منابع ماصی و سرمایههای فل یکی دارای رح های دو سعه با شنا ،بایا رح هایی را نل برای دو سعه منابع ان سانی
سازناه ،در برنامه های اود ب ن اننا م وصه دوسعه منابع انسانی به منوان ی مویوع کللای ،با اهملم و ا ساسی ،از جمله یروریدری
افاامادی ا سم که در سازمان ها و در ،وزه مایریم منابع ان سانی مطرح ا سم دو سعه منابع ان سانی در ک س و کارهای کور و متو س
نل به دصلد ماهلم و وی گی آن ها فابد دوجه ا سم از دیاگاه مح ان مایریم منابع انسانی ،دو سعه منابع انسانی دارای معانی گسترده و
مملق در از بردا شم های معمول در اجتماع می با شا که فهی آن در نایع مختلف بخ صوص نایع کور و متو س ،ای اهملم ا سم
) Sharifi et al. (2016در م اصهای دحم منوان «ردبهبنای موص ههای یادگلری ساااازمانی از ریق موامد بهرهوری منابع انساااانی به
کم معادتم سااتاری و فراینا دحللد شبکه ای» به نتای زیر د سم یافتنا :ای و وهه با هاپ سن ه رابطه یادگلری سازمانی با
بهرهوری نلروی انسااانی ،بررساای رابطه هر ی از موص ههای یادگلری سااازمانی با موامد بهرهوری نلروی انسااانی ،ردبهبنای موص ههای
یادگلری سازمانی از ریق موامد بهرهوری نلروی ان سانی در وار ملی و فناوری ی د ورم گرفته ا سم نتای ای و وهه ن شان داد که
یادگلری سااازمانی با بهره وری نلروی انسااانی رابطه مثبم و معناداری دارد آناصل نتای با روش درکلبی ،بلان ر اوصویم موص ههای کساا
دانه و ،افره سازمانی برای دخ صلد منابع سازمانی در جهم بهبود بهره وری منابع ان سانی می با شاDialmeh and Rahmani .
) (2013در و وه شی به شنا سایی موامد سازمانی مورر بر دوانمنا سازی معلمان از منرر ا س م ،نتای و وهه ،اکی از آن ا سم که بلان
روش ا اهااپ ،دسااترس ای به منابع و ا مام ،سااااتار سااازمانی ،غنیسااازی شااغد و ارزیابی مملکرد از جمله موامد سااازمانی مورر بر
دوانمناساااازی معلمان در ملوم دربلتی هساااتنا ،در ،اصیکه در اساا م م وه بر موامد فوه که مبانی آن با غرب مت اوم اسااام ،رمایم
یابطهمنای در د سلی و ایف ،دوجه به ان ل ه بات در ان ام م سئوصلمها و د سلی کار بر ا سا دعها و دخ صد افراد نل  ،در زمره موامد
سااازمانی به شاامار میآینا ) Kamalian et al. (2013در و وهه اود به بررس ای ن ه فناوری ا مام در دوانمناسااازی کارکنان
سازمان آموزش فنی و ،رفه ای وردااتنا نتای ن شان دهناه آن ا سم که بکارگلری فناوری های ا مام و اردبا ام در اداره کد فنی و
،رفه ای اساااتان سا الساااتان و بلورساااتان می دوانا دغللرام دوانمنای کارکنان آن را به مل ان  0.417دبلل و بل آنها رابطه مثبم و
معنیداری وجود دارد و نل سطح دوانمنای کارکنان ای سازمان باتدر از ،ا متو س می با شا و دوانمنای آنها در بعا شای ست ی با ردبه
ملان ل  3.40بل شتر و در بعا مؤرر بودن با ردبه ملان ل  2.79کمتر از سایر ابعاد دوانمنا سازی می با شا ) Kurd (2012به برر سی
موامد مردب با دوانمناسااازی کارکنان کس ا و کارهای کور و متوس ا اامادی وردااته اساام ،یافتههای نشااان میدها متغلرهای
وی گیهای سااازمانی و شااایساات یهای کارکنان ولهبلنی کنناه بهتری برای دوانمناسااازی کارکنان کس ا و کارهای کور کور و
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متو س میبا شنا همچنل نتای ن شان دهناه آن ا سم که کارکنان ک س و کارهای کور و متو س م ستر در شهر زاهاان در بعا
شای ست ی ن سبم به سایر ابعاد دوانمنا سازی دوانمنادر ه ستنا ) Doaei et al. (2011در و وهه اود به برر سی ارر دوانمنا سازی بر
دماید به در اامم کارکنان وردااتنا نتای همب ست ی ولر سون بلان ر همب ست ی فابد فبول ملان کللهی متغلرها بوده و یافتههای به
د سم آماه به روش دحللد م سلر با نرماف ار صل رل ن شان میدها که دوانمنا سازی میدوانا از ریق امتماد به مایران مافوه ،هویمیابی
ساااازمانی ،م ل شاااان شاااغلی و دحللدرفت ی ،دماید به در اامم کارکنان را ولهبلنی کنا و از ای ملان ،دحللد رفت ی ،متغلر
واسطهی فاردمنادری برای ولهبلنی ارر دوانمناسازی بر دماید به در اامم کارکنان اسم ) Sabramanian (2019در دح ل ی به
برر سی رابطه بازارگرایی و مملکرد ک س و کار در او ون اه و نه بلمار ستان مرافبم وی ه در آمریکا وردااته ا سم در ای دح لق جهم
سن ه بازارگرایی از م لا سااتاریافته مکتور ا ست اده شاه ا سم و مملکرد ک س و کار با معلارهای ر شا درآما ،بازگ شم سرمایه و
،اشله سود مورد ارزیابی فرار گرفته اسم؛ وس از آزمون فریلام نتای دح لق نشاندهناه رابطه مثبم بل بازارگرایی و مملکرد کس و
کار در ای بلمارستانها بود ) T. Sitosu (2019در دح ل ی به بررسی رابطه بازارگرایی بر روی مملکرد اامام در سلصا و بلسم و نه
نعم دوری سی در یونان و صلتونی وردااته ا سم در ای دح لق جهم سن ه بازارگرایی از معلار مکتور ا ست اده شاه ا سم و مملکرد
اامام با دوجه به کل لم اامام ،دنوع اامام و ساارویسدهی اامام مورد بررساای فرار گرفته اساام؛ وس از آزمون فریاالام نتای
نشاندهناه رابطه مست لی بل مشتریگرایی و مملکرد اامام و رابطه غلرمست لی بل رفل گرایی و هماهن ی بل وظل های با مملکرد
اامام بود ) Merlow and Oh (2018در دح ل ی به بررسی رابطه بازارگرایی ون ه کارآفرینی و ن وذ وا،ا فرمی بازاریابی با مملکرد
ک س و کار در ش ش صا سازمان متو س و ب رگ دوصلای در ا ستراصلا وردااتهانا در ای دح لق مملکرد ک س و کار با معلارهایی ماننا
جریان ن ای ، ،ی فروش ،سااهی بازار ،درآما و فابللم سااوددهی مورد ارزیابی فرار گرفته اساام که وس از د یه و دحللد آماری بر روی
فریلام نتای نشان میدها که رابطه نارل ی بل بازارگرایی و ن ه کارآفرینی بر روی مملکرد کس وکار وجود دارد Augusto and
) Coleho (2017دح ل ی را با منوان «رابطه بازارگرایی با نوآوری شااارکم جهم ارایه محصاااوتم جایا جهانی ان ام دادنا و اررام
دعایدکنناه نوآوری ،شام رفابم و نلروهای محلطی را بررسی کردنا وانصا شرکم از بل ب رگتری شرکمهای ورد ال بر مبنای مل ان
فروش شرکم و دنوع فعاصلمهای د اری انتخاب شاهانا ای شرکمها از منابعی مثد مواد شلملایی ،کشاورزی و کاغر ،دل و اردبا ام،
دوزیع مواد غرایی و هتدها انتخاب شاااهانا نتای دح لق نشاااندهناه ای بوده اساام که مشااتریگرایی و رفل گرایی و هماهن ی بل
وظل های با نوآوری شرکم برای مح صوتم جایا جهانی رابطه دارنا ) Michels and Go (2017دح ل ی با منوان «دارلر بازارگرایی
بر نوآوری و کارآفرینی» که در نعم مواد غرایی آمریکا ان ام دادهانا و با است اده از مال سازی معادتم سااتاری رنل نتل ه گرفتهانا
که شاارکمهای بازارگرا از نوآوری بلشااتری براوردار بوده و به مملکرد بردری دساام یافتهانا ) Zangzoo et al. (2016دح ل ی را با
منوان «دو سعه گرایه ا ستراد ی در رل  :ولهنلازها و ولاماهای بازارگرایی و نوآوریگرایی» ان ام دادنا بر ای ا سا دح لق روی دو
ه ار و ه ت صا و ون اه و رهار کارمنا از اوه شتاد شرکم در رل ان ام شا نتای ن شان داد که هی بازارگرایی و هی نوآوریگرایی فویا
بر بهبود ن رش شااغلی کارمناان از فبلد ریااایتمنای شااغلی ،دعها سااازمانی و امتماد به مملکرد آیناه شاارکم ارر می گرارنا فرهنگ
سازمانی مشارکتی و همچنل ن رشهای مثبم مایریم ارشا در زملنه دغللر بر روی دوسعه بازارگرایی و نوآوریگرایی اررام مثبتی دارنا
همچنل رهبری کاری مادل بر ن رشهای شاااغلی کارکنان اررام مثبتی داشاااته و نل ارر بازارگرایی و نوآوریگرایی را روی ن رشهای
شااغلی کارکنان دسااهلد میسااازد ) Verhiz and Millenberg (2015دح ل ی با منوان ارر درکلبی بازارگرایی و نوآوری بر نوآوری
محصول و مملکرد شرکم را در شرکتهای کور ان ام داده انا و ا ون اه و دو دوصلاکنناه گد رز مورد سوال فرار گرفتنا نتای دح لق
نشان داد که نوآوری محصول ارر مثبتی بر بازارگرایی و مملکرد دارد
ا لیداری و ،لاادیداری دارایای هار ساازمان ،نلاروی انساانی باوده و کل لام و دوانمناای نلاروی انساانی ،مهمتاری ماماد ب اا و
،لاام ساازمان اسام نلاروی انساانی دوانمنااا ،ساازمان دوانمناا را باه وجاود مای آورد از نراار ولتار دراکار رشاا افتصاادی مرهااون
دوانمنااا کااردن کارکنااان فرهلختااه اساام دوانمناسااازی کارکنااان ،محااوریدااری دا ش مااایران در نااوآفرینی ،دمرک زدایاای و ،اارپ
دیوانساتری در سازمانها میباشا دوانمناا کاردن افاراد موجا مایشاود داا ماایران و ساازمان ساریعدار و بااون ادا پ مناابع باه
اهااپ اود نایاد شاونا دوانمناساازی موجا مای شاود کا ه کارکناان ،ساازمان و شاغد را از آن ااود باانناا و از کاار کاردن در آن
به اود بباصنا باون دوانمناسازی ،ناه ماایران و ناه ساازمان نمایدوانناا در بلناماام کاملااب باشاا رنانچاه دواناایی افاراد افا ایه
یابا ،می دوانناا بصاورم بااص وه کارهاا را در ساطحی بااتدر و بهتار ان اام دهناا باای هی اسام ایا داوان بااص وه باماث ان لا ه بااتیی
اواهااا شااا؛ صاااارا دوجااه بااه دوانمناسااازی نلااروی انسااانی باارای دوسااعه سااازمانهااا در ابعاااد مختلااف ماااصی و افتصااادی ،فرهنااگ
سازمانی ،فنی و دکنوصو یکی امری یروری و ،لاادی اسام همچنال باا دوجاه باه ورود نلاروی انساانی آگااهدار باا داناه فاراواندار و
،سااا داار نساابم بااه زمااان و نلا د ایااای مسااتمر از سااازمان باارای کل لاام برداار و ارزش بلشااتر ،یاارورم ملناای دوانمناسااازی را
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بله از وله ا،سا می گردد از ایا رو ،باا دوجاه باه اهملام و یارورم مبحاث ماایریم مناابع انساانی در شارکمهاای کورا و
متوس ؛ هاپ ا االی ایاا وا وهه شناساایی و بررسای رویکردهاای ناوی و دابرلر آن بار دوانمناساازی ماایریم مناابع انساانی در
کس و کارهای کور و متوس (مطاصعه موردی شهر های نعتی استان مازناران) میباشا
اهااپ و وهه ،ایر به شرح زیر اسم:
 1شناسایی رویکرد زیرسااتی، -مایتی در دوانمناسازی مایریم منابع انسانی در کس و کارهای کور و متوس در شهر های
نعتی استان مازناران
2

شناسایی رویکرد مایریتی در دوانمناسازی مایریم منابع انسانی در کس و کارهای کور

و متوس در شهر های نعتی استان

مازناران
3

شناسایی رویکرد فناوری ا

مام در دوانمناسازی مایریم منابع انسانی در کس و کارهای کور

و متوس در شهر های نعتی

استان مازناران
4

شناسایی رویکرد ان ل شی در دوانمناسازی مایریم منابع انسانی در کس و کارهای کور

و متوس در شهر های نعتی استان

مازناران
5

شناسایی رویکرد آموزشی در دوانمناسازی مایریم منابع انسانی در کس و کارهای کور

و متوس در شهر های نعتی استان

مازناران

مواد و روشها
روش و وهه ولمایشای از ناوع همبسات ی باود وا وهه از نرار هااپ کااربردی و از روش و ماهلام دو ال ی باود جامعاه آمااری
ای ا و ا وهه را کللااه کارکنااان ،مااایران و معاونااان شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران ( 350ن اار) ،دشااکلد دادنااا کااه نمونااه
آماااری باار اسااا فرمااول کااوکران  180ن اار دعلاال شااانا روش نمونااهگلااری دصااادفی ب ااهای بااود اب ا ار گااردآوری ا مااام
کتابخانها ی و ملاانی بود روایای ورسشانامه دوسا اساادلا متخصاد و کارشناساان ماورد دبیلاا فارار گرفتاه اسام در ایا وا وهه
برای سان ه وایاایی از آص اای کرونبااخ اسات اده شااه اسام یاری وایاایی ورسشانامه ماایریم مناابع انساانی  0/89و ورسشانامه
دوانمناسااازی  0/91محاساابه گردیااا باارای د یااه و دحللااد دادههااای وا وهه از دحللاادهااای آمااار دو اال ی و اسااتنبا ی اساات اده
شاااه اس ام باارای آزمااون فریاالههااا از روش آزمااون نرمااال بااودن دادههااا ،آزمااون معااادتم سااااتاری جهاام آزمااون فری الام و
بررسی رابطه بل متغلرها با کم نرماف ار  SPSS 20است اده شاه اسم

یافتههای پژوهش
فرضیه اصلل او  :باه منراور بررسای فریالام اول داا رهاارم وا وهه از آزماون معاادتم ساااتاری اسات اده گردیاا
و متوساا در

رویکااردهااای زیرسااااتی، -مااایتی مااورر باار دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کساا و کارهااای کوراا
شهر های نعتی استان مازناران میباشا
نمااودار  ،1نمااودار معادصااه سااااتاری باارازش داده شاااه بااه منرااور بررساای معناایداری رویکااردهااای "زیرسااااتی و
،مایتی" را نشان میدها.
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may
at
he
may
at
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he
may
at
نمودار  -1نمودار معادله ساختاری برازش شده بهمنظور بررسی معنیداری رویکردهای"زیرساختی حمایتی"

جاول  ، 1نتای مال برازش داده شاه به منرور بررسی معناداری رویکردهای "زیرسااتی و ،مایتی" را نشان میدها
یری

اطای برآورد

م اار بحرانی

معناداری

زیرسااتی و ،مایتی
← موص ااااه دوسااااع امکانااااام و 1.052
سااااخم مافاااا
هلاااا
ایااااای
ایهام ،ااااوه و
← دافاا ا
زیرسااتی و ،مایتی
***
9.549
.092
اری .875
مناس
کارکنان
زیرسااتی و ،مایتی
***
10.560
← امطاااای دساااهل م مناسا ا از .110 1.157
جامعشااارکتهای
بلمهباااه
دوصااام
ساا
زیرسااتی و ،مایتی
اوینرام
وجود
1.000
←
کور و متوس
جدو  -1برآورد ضرایب مد معادالت ساختاری مربوط به معناداری رویکردهای "زیرساخت و حمایت "
بر اساا نتاای جااول شاماره ( ،)1مشااهاه مایشاود کاه هماه موص اههاای مرباوط باه زیرساااتی و ،ماایتی دارای آمااره آزماون
ب رگتاار از م اااار بحراناای )t0/95=1/96( 0/05ماایباشاانا و معناایداری دااارلر آنهااا بااه منااوان رویکاارد "زیرسااااتی و ،مااایتی" در
دوانمناسازی منابع انسانی در کس و کارهای کور و متوس در شهر های نعتی استان مازناران دایلا میشود
نتای مربوط به نلکویی برازش مال در جاول  2نشان داده شاهانا
.096

10.912

***

جدو  -2نتایج نیکوی برازش مد معادالت ساختاری برای بررس معناداری "زیرساخت و حمایت "
AGFI
GFI RMR
𝟐𝝌
.314
.384 2.45
.959 .992
.017
3
سطح معناداری آزمون اای دو کاه اشاباع باودن ماال ساااتاری را ماورد آزماون فارار مایدهاا بارای ایا ماال ،ب رگتار از اطاای
نااوع اول  0/05باساام آماااه و در نتل ااه ماایدااوان در ای ا سااطح اطااا وااریرفم کااه مااال باارازش داده شاااه ،دمااامی اردبا ااام
معناادار باال متغلرهااا و شااادهااای آنهااا را در بار گرفتااه اساام و در سااطح اطاای  0/05مااال اشااباع در نرار گرفتااه ماایشااود
اشااباع بااودن مااال ،نشااان از مااام وجااود اردبا ااام معنااادار دی اار در مااال دارد همچناال شاااادهااای نلکااویی باارازش  GFIو
 AGFIدر ای مال ب رگتر از م ااار فاراردادی  0/9بارآورد شااه اناا کاه نشاان از داوان بااتی ماال در دبلال اردبااط بال متغلار-
هااای م بااور دارد همچناال شاااادهااای  RMRو  RMSEAکااه مربااوط بااه م اااار اطااای مااال مربو ااه در واالهبلناای م ااادیر
ااحلح مشاااهاام ماایباشااا ،م ااادیر کااورکی بااودهانااا کااه ن دیکاای آنهااا بااه ا ر نشاااندهناااه اطااای انااا مااال در دبلاال
اردبا ام مایباشاا همچنال م ااار ا،تماال کورا باودن  RMSEAنلا ( )PCLOSEنشاان مایدهاا باا ایا م ااار ا،تماال،
اطای ماال بارازش داده شااه ،از م ااار فاراردادی  0/05کاورکتر اسام در نتل اه نتاای ماال فاباد اساتناد و معتبار مایباشاا و
مال به نلکویی برازش یافته اسم
P-Value

RMSE
A
.042

PCLOSE

فرضیه اصل دوم :به منرور بررسی فریلام ون ی دا دهی دح لق از آزمون معادتم سااتاری است اده گردیا رویکردهای مایریتی مورر
بر دوانمناسازی منابع انسانی در کس و کارهای کور

و متوس در شهر های نعتی استان مازناران میباشا
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نمودار  ،2نمودار معادصه سااتاری برازش داده شاه بهمنرور بررسی معنیداری رویکردهای "مایریم" را نشان میدها
Mo
dary
at1
Mo
dary
at1
Mo
dary
at

modiry
at

Mo
dary
at
Mo
dary
at
Mo
dary
at
نمودار  -2نمودار معادله ساختاری برازش شده بهمنظور بررس معن داری رویکردهای " مدیریت"
جاول  ،3نتای مال برازش شاه بهمنرور بررسی معناداری رویکردهای "مایریم" را نشان میدها
یااااااااااااری
اطااااااااای م ااااار معناداری
یری
بحرانی
برآورد
استاناارد
3.75
مایریم
***
.290
← داوی برناماه راهباردی در .361 1.090
8
دوسااااع منااا
زملناا ا
4.49
جلساااااام و
برگااااا اری
مایریم
***
.375
اابع .247 1.683
←
1
ارکتهای
ا
شااا
در
اانی
ا
انسااا
نشستهای همانایشای بال
2.72
مایریم
.006
.271
.729
← دوجاااه ماااایران باااه امااار .740
کور و
ماااایران باااه
و
کارکناااان
9
دوسع منابع انسانی
4.49
مایریم
***
.436
← جااارب نلاااروی انساااانی .416 1.956
ورم دائمی
1
کاااااارآزموده براساااااا
3.93
مایریم
***
.339
← اساات اده از نلااروی انسااانی .728 1.334
تزم
شغلی
،لتهای
7
مد ل شااااای
ضرایب ان
برآوردوسااااام
جدو  -3در
معادالت ساختاری مربوط به معناداری رویکردهای " مدیریت"
دخصااااد
مشااهاهبااااا
مااااردب
کاه وهماه رویکردهاای مرباوط باه ماایریم دارای آمااره آزماون ب رگتار از م ااار
مایشاود
بر اسا نتای جاول شماره (،)3
فرد
ربه
بحراناای  )t0/95=1/96( 0/05مداایباشاانا و معناایداری دااارلر آنهااا بااهمنااوان " مااایریم" دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و
کارهااای کور ا و متوس ا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران دایلااا ماایشااود نتااای مربااوط بااه نلکااویی باارازش مااال در
جاول  3نشان داده شاهانا
جدو  -4نتایج نیکوی برازش مد معادالت ساختاری برای بررس معناداری "مدیریت"
AGFI
GFI RMR
𝟐𝝌
3.02
.324
.345
.903 .924
.049
8
سطح معناداری آزمون ای -دو که اشباع باودن ماال ساااتاری را ماورد آزماون فارار مایدهاا بارای ایا ماال ،با رگدار از اطاای
نااوع اول  0/05باساام آماااه و در نتل ااه ماایدااوان در ای ا سااطح اطااا وااریرفم کااه مااال باارازش داده شاااه ،دمااامی اردبا ااام
معناادار باال متغلرهااا و شااادهااای آنهااا را در بار گرفتااه اساام و در سااطح اطاای  0/05مااال اشااباع در نرار گرفتااه ماایشااود
اشااباع بااودن مااال ،نشااان از مااام وجااود اردبا ااام معنااادار دی اار در مااال دارد همچناال شاااادهااای نلکااویی باارازش  GFIو
P-Value
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 AGFIدر ای مال ب رگتر از م ااار فاراردادی  0/9بارآورد شااه اناا کاه نشاان از داوان بااتی ماال در دبلال اردبااط بال متغلار-
هااای م بااور دارد همچناال شاااادهااای  RMRو  RMSEAکااه مربااوط بااه م اااار اطااای مااال مربو ااه در واالهبلناای م ااادیر
ااحلح مشاااهاام ماایباشااا ،م ااادیر کااورکی بااودهانااا کااه ن دیکاای آنهااا بااه ا ر نشاااندهناااه اطااای انااا مااال در دبلاال
اردبا ااام ماایباشااا همچناال م اااار ا،تمااال کورا بااودن  RMSEAنلا ( )PCLOSEنشااان ماایدهااا؛ بااا ایا م اااار ا،تمااال،
اطای ماال بارازش داده شااه ،از م ااار فاراردادی  0/05کاورکتر اسام در نتل اه نتاای ماال فاباد اساتناد و معتبار مای باشاا و
مال به نلکویی برازش یافته اسم
فرضیه اصل سوم :به منرور بررسی فریلام یازدهی دا رهاردم دح لق از آزمون معادتم سااتاری است اده گردیا رویکردهای فناوری
ا مام مورر بر دوانمناسازی منابع انسانی در کس و کارهای کور و متوس در شهر های نعتی استان مازناران میباشا
نمودار  ، 3نمودار معادصاه ساااتاری بارازش داده شااه باهمنراور بررسای معنایداری رویکردهاای "فنااوری ا ماام" را نشاان مای-
دها

Ict

Ict
ict
Ict

Ict
نمودار  -3نمودار معادله ساختاری برازش شده بهمنظور بررسی معنیداری رویکردهای "فناوری اطالعات"

جاول  ،5نتای مال برازش داده شاه بهمنرور بررسی معناداری رویکردهای "فناوری ا
یری
فناوری ا

مام

←

فناوری ا

مام

←

فناوری ا

مام

←

مام" را نشان میدها
اطای برآورد

م اار بحرانی

معناداری

دوساااااعه زیرساااااااتهای فنااااااوری .968
شرکم
اردبا وام در
مام و
کارکنان
مهاردهای
فابللتها
ااف ایه
.882

.080

12.054

***

.074

11.941

***

.942

.079

11.956

***

ای اد وای اه ا

مادی کللای

فناوری ا مام
← ،مایاام مااایران از کاااربرد فناااوری 1.000
جدو  -5برآورداردبا
ام مد معادالت ساختاری مربوط به معناداری رویکردهای "فناوری اطالعات"
ضرایب
بر اسا نتای جاول شماره ( ،)5مشااهاه مایشاود کاه هماه رویکردهاای مرباوط باه فنااوری ا ماام دارای آمااره آزماون ب رگتار
از م اااار بحراناای )t0/95=1/96( 0/05ماایباشاانا و معناایداری دااارلر آنهااا بااه منااوان " فناااوری ا مااام" در دوانمناسااازی منااابع
انسانی در کس و کارهای کور و متوس در شهر های نعتی استان مازناران دایلا میشود
نتای مربوط به نلکویی برازش مال در جاول  6نشان داده شاهانا
جدو  -6نتایج نیکوی برازش مد معادالت ساختاری برای بررس معناداری "فناوری اطالعات"
RMR

GFI

AGFI

.010

.981

.996

𝟐𝝌
1.76
3

P-Value
.414

45

RMSE
A
.000

PCLOSE
.589

بررسی رویکردهای نوی در دوانمناسازی مایریم منابع انسانی

سطح معناداری آزمون ای -دو کاه اشاباع باودن ماال ساااتاری را ماورد آزماون فارار مایدهاا بارای ایا ماال ،ب رگتار از اطاای
نااوع اول  0/05باساام آماااه و در نتل ااه ماایدااوان در ای ا سااطح اطااا وااریرفم کااه مااال باارازش داده شاااه ،دمااامی اردبا ااام
معناادار باال متغلرهااا و شااادهااای آنهااا را در بار گرفتااه اساام و در سااطح اطاای  0/05مااال اشااباع در نرار گرفتااه ماایشااود
اشااباع بااودن مااال ،نشااان از مااام وجااود اردبا ااام معنااادار دی اار در مااال دارد همچناال شاااادهااای نلکااویی باارازش  GFIو
 AGFIدر ای مال ب رگتر از م ااار فاراردادی  0/9بارآورد شااه اناا کاه نشاان از داوان بااتی ماال در دبلال اردبااط بال متغلار-
های م باور دارد همچنال شااادهاای  RMRو  RMSEAکاه مرباوط باه م ااار اطاای ماال مربو اه در واله بلنای م اادیر
احلح مشااهاام مای باشاا ،م ااادیر کاورکی باوده اناا کاه ن دیکاای آنهاا باه ا ر نشاان دهناااه اطاای اناا ماال در دبلاال
اردبا ام مایباشاا همچنال م ااار ا،تماال کورا باودن  RMSEAنلا ( )PCLOSEنشاان مایدهاا باا ایا م ااار ا،تماال،
اطای ماال بارازش داده شااه ،از م ااار فاراردادی  0/05کاورکتر اسام در نتل اه نتاای ماال فاباد اساتناد و معتبار مایباشاا و
مال به نلکویی برازش یافته اسم
فرضیه اصل چهارم :بهمنرور بررسی فریلام وان دهی دا ه اهی دح لق از آزمون معادتم سااتاری است اده گردیا رویکردهای ان ل شی
مورر بر دوانمناسازی منابع انسانی در کس و کارهای کور و متوس در شهر های نعتی استان مازناران می باشا
نمودار  ،4-4نمودار معادصه سااتاری برازش داده شاه بهمنرور بررسی معنیداری رویکردهای "ان ل شی" را نشان میدها

angize

angize

angize

angize
نمودار  -4نمودار معادله ساختاری برازش شده بهمنظور بررسی معنیداری رویکرد "انگیزشی"

جاول ،7نتای مال برازش داده شاه به منرور بررسی معناداری رویکرد " ان ل شی" را نشان میدها
یری
ان ل شی

←

ان ل شی

←

امطاااای وااااداش ماااادی و معناااوی باااه 1.090
کارکنان
اردبا ام سلسله مرادبی
وجود
.635

ان ل شی

←

سلاسمهای ان ل شی

اطای برآورد
.192
.119

م ااااااااااار معناداری
بحرانی
***
5.681
5.334

***

1.000

جدو  -7برآورد ضرایب مد معادالت ساختاری مربوط به معناداری رویکرد "انگیزش "
بر اسا نتای جاول شماره ( ،)7مشااهاه مایشاود کاه هماه موص اههاای مرباوط باه رویکارد ان ل شای دارای آمااره آزماون ب رگتار
از م اااار بحراناای  )t0/95=1/96( 0/05ماایباشاانا و معناایداری دااارلر آنهااا بااهمنااوان "ان ل ا ش" در دوانمناسااازی منااابع انسااانی
در کس و کارهای کورا و متوسا در شاهر هاای انعتی اساتان مازنااران دایلاا مایشاود نتاای مرباوط باه نلکاویی بارازش
مال در جاول  8نشان داده شاهانا
جدو  -8نتایج نیکوی برازش مد معادالت ساختاری برای بررس معناداری " انگیزش "
AGFI
GFI RMR
𝟐𝝌
.591
.484 1.25
.978 .984
.019
2
سطح معناداری آزمون ای -دو کاه اشاباع باودن ماال ساااتاری را ماورد آزماون فارار مایدهاا بارای ایا ماال ،ب رگتار از اطاای
نااوع اول  0/05باساام آماااه و در نتل ااه ماایدااوان در ای ا سااطح اطااا وااریرفم کااه مااال باارازش داده شاااه ،دمااامی اردبا ااام
P-Value
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RMSE
A
.000

PCLOSE

سال اول ،شماره اول ،زمستان 1399

فصلنامه آموزش و بهسازی منابع انسانی

معناادار باال متغلرهااا و شااادهااای آنهااا را در بار گرفتااه اساام و در سااطح اطاای  0/05مااال اشااباع در نرار گرفتااه ماایشااود
اشااباع بااودن مااال ،نشااان از مااام وجااود اردبا ااام معنااادار دی اار در مااال دارد همچناال شاااادهااای نلکااویی باارازش  GFIو
 AGFIدر ای مال ب رگتر از م ااار فاراردادی  0/9بارآورد شااه اناا کاه نشاان از داوان بااتی ماال در دبلال اردبااط بال متغلار-
هااای م بااور دارد همچناال شاااادهااای  RMRو  RMSEAکااه مربااوط بااه م اااار اطااای مااال مربو ااه در واالهبلناای م ااادیر
ااحلح مشاااهاام ماای باشااا ،م اادیر کااورکی بااودهانااا کااه ن دیکاای آنهااا بااه ا ر نشاااندهناااه اطااای انااا مااال در دبلاال
اردبا ام مایباشاا همچنال م ااار ا،تماال کورا باودن  RMSEAنلا ( )PCLOSEنشاان مایدهاا باا ایا م ااار ا،تماال،
اطای ماال بارازش داده شااه ،از م ااار فاراردادی  0/05کاورکتر اسام در نتل اه نتاای ماال فاباد اساتناد و معتبار مایباشاا و
مال به نلکویی برازش یافته اسم
فرضیه اصل پنجم :به منرور بررسی فریلام وان دهی دا ه اهی دح لق از آزمون معادتم سااتاری است اده گردیا رویکرد آموزشی
مورر بر دوانمناسازی منابع انسانی در کس و کارهای کور و متوس در شهر های نعتی استان مازناران میباشا
نمودار  ،5-4نمودار معادصه سااتاری برازش داده شاه بهمنرور بررسی معنیداری رویکردهای "آموزشی" را نشان میدها

amozes
h

amozesh

amozes
h

amozes
h
نمودار  -5نمودار معادله ساختاری برازش شده بهمنظور بررس معن داری رویکرد "آموزش "
جاول  ،9نتای مال برازش داده شاه به منرور بررسی معناداری رویکرد "آموزشی"را نشان میدها
یری
اموزش
اموزش
اموزش

←
←
←

برگا اری دورههااای آمااوزش یاام اااامم .419
برای کارکنان
شاارکم کارکنااان در کارگاااههااا ،سااملنارها،
1.667
نمایش اهها و دخصصی
شاارکم کارکنااان در دورههااای آموزشاای و
کارآموزی اصکترونلکی

اطای برآورد
.120
.584

م ااااااااااار معناداری
بحرانی
***
3.489
2.856

.004

1.000

جدو  -9برآورد ضرایب مد معادالت ساختاری مربوط به معناداری رویکرد "آموزش "
بر اساا نتاای جااول شاماره ( ،)9مشااهاه مایشاود کاه هماه رویکارد مرباوط باه آموزشای دارای آمااره آزماون ب رگتار از م ااار
بحراناای  )t0/95=1/96( 0/05ماایباشاانا و معناایداری دااارلر آنهااا بااهمنااوان "آموزشاای"در دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کسا و
کارهای کور و متوس در شهر های نعتی استان مازناران دایلا میشود
نتای مربوط به نلکویی برازش مال در جاول  10نشان داده شاهانا
جدو  -10نتایج نیکوی برازش مد معادالت ساختاری برای بررس معناداری "آموزش "
AGFI
GFI RMR
𝟐𝝌
.523
.493 1.35
.961 .976
.026
4
سطح معناداری آزمون ای دو کاه اشاباع باودن ماال ساااتاری را ماورد آزماون فارار مایدهاا بارای ایا ماال ،ب رگتار از اطاای
نااوع اول  0/05باساام آماااه و در نتل ااه ماایدااوان در ای ا سااطح اطااا وااریرفم کااه مااال باارازش داده شاااه ،دمااامی اردبا ااام
P-Value
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RMSE
A
.000

PCLOSE

بررسی رویکردهای نوی در دوانمناسازی مایریم منابع انسانی

معناادار باال متغلرهااا و شااادهااای آنهااا را در بار گرفتااه اساام و در سااطح اطاای  0/05مااال اشااباع در نرار گرفتااه ماایشااود
اشااباع بااودن مااال ،نشااان از مااام وجااود اردبا ااام معنااادار دی اار در مااال دارد همچناال شاااادهااای نلکااویی باارازش  GFIو
 AGFIدر ای مال ب رگتر از م ااار فاراردادی  0/9بارآورد شااه اناا کاه نشاان از داوان بااتی ماال در دبلال اردبااط بال متغلار-
هااای م بااور دارد همچناال شاااادهااای  RMRو  RMSEAکااه مربااوط بااه م اااار اطااای مااال مربو ااه در واالهبلناای م ااادیر
ااحلح مشاااهاام ماای باشااا ،م ااادیر کااورکی بااودهانااا کااه ن دیکاای آنهااا بااه ا ر نشاااندهناااه اطااای انااا مااال در دبلاال
اردبا ام مایباشاا همچنال م ااار ا،تماال کورا باودن  RMSEAنلا ( )PCLOSEنشاان مایدهاا باا ایا م ااار ا،تماال،
اطای ماال بارازش داده شااه ،از م ااار فاراردادی  0/05کاورکتر اسام در نتل اه نتاای ماال فاباد اساتناد و معتبار مایباشاا و
مال به نلکویی برازش یافته اسم

نتایج و بحث
بنابر نتای ،ا د از آزماون ان اام شااه ،بارای فریالام اول داا رهاارم دح لاق ااواهلی داشام :موص اه دوساعه امکاناام و د هلا ام
ساخمافا اری مناسا در شاارکم باار دوانمناسااازی منااابع انساانی در کسا و کارهااای کورا و متوسا در شااهر هااای اانعتی
استان مازناران مورر می باشاا باا نتل اه آزماون معاادتم ساااتاری ،فریاله اول دح لاق وریرفتاه شااه و موص اه دوساعه امکاناام و
د هلا ام سااخمافا اری مناس ا باار دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و کارهااای کورا و متوس ا در شااهر هااای اانعتی
استان مازناران محسوب مایشاود موص اه افا ایه  ،اوه و م ایاای کارکناان در شارکم بار دوانمناساازی مناابع انساانی در کسا و
کارهای کور و متوسا در شاهر هاای انعتی اساتان مازنااران ماورر مایباشاا باا نتل اه آزماون معاادتم ساااتاری ،فریاله
دوم دح لااق وریرفتااه شاااه و موص ااه افاا ایه  ،ااوه و م ایااای کارکنااان در شاارکم باار دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کساا و
کارهای کور و متوس در شهر های انعتی اساتان مازنااران ماورر مایباشاا وجاود نراام بلماه جاامع بارای کارکناان یکای از
رویکردهااای زیرسااااتی و ،مااایتی دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و کارهااای کور ا و متوس ا در شااهر هااای اانعتی
استان مازنااران مایباشاا باا نتل اه آزماون معاادتم ساااتاری ،فریاله ساوم دح لاق وریرفتاه شااه و وجاود نراام بلماه جاامع
یکاای از رویکردهااای زیرسااااتی و ،مااایتی دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و کارهااای کور ا و متوس ا در شااهر هااای
نعتی اساتان مازنااران محساوب مایشاود امطاای دساهل م مناسا از ساوی دوصام باه شارکمهاای کورا و متوسا یکای از
رویکردهااای زیرسااااتی و ،مااایتی دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و کارهااای کور ا و متوس ا در شااهر هااای اانعتی
استان مازناران میباشاا باا نتل اه آزماون معاادتم ساااتاری ،فریاله رهاارم دح لاق وریرفتاه شااه و امطاای دساهل م مناسا
از سااوی دوصاام بااه شاارکمهااای کور ا و متوس ا از جملااه زیرسااااتی و ،مااایتی یکاای از رویکردهااای زیرسااااتی و ،مااایتی
دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کسا و کارهاای کورا و متوسا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران محسااوب ماایشااود
دح ل اام ،ایاار بااا یافتااههااای Bararzadeh et al. (2019), Fallah (2018), Mirjalili and Ebrahimi Vishki
(2017), Sabramanian (2019), T. Sitosu (2019), Merlow and Oh (2018), Augusto and Kolho
) (2017مطاب م دارد
بنابر نتای ،ا د از آزماون ان اام شااه ،بارای فریالام وان ی داا دهای دح لاق ااواهلی داشام :دااوی برناماه راهباردی در زملناه
دوسااعه منااابع انسااانی در شاارکمهااای کوراا و یکاای از مااایریم دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کساا و کارهااای کوراا و
متوس در شهر هاای انعتی اساتان مازنااران مایباشاا باا نتل اه آزماون معاادتم ساااتاری ،فریاله وان ی دح لاق وریرفتاه
شاه و داوی برناماه راهباردی در زملناه دوساعه مناابع انساانی در شارکمهاای کورا در دوانمناساازی مناابع انساانی در کسا و
کارهااای کور ا و متوس ا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران محسااوب ماایشااود برگ ا اری جلسااام و نشساامهااای هاای-
انایشی بل کارکناان و ماایران باه اورم دایمای یکای از رویکردهاای ماایریم دوانمناساازی مناابع انساانی در کسا و کارهاای
کور و متوس در شهر هاای انعتی اساتان مازنااران مایباشاا باا نتل اه آزماون معاادتم ساااتاری ،فریاله ششای دح لاق
وریرفتااه شاااه و برگ ا اری جلسااام و نشساامهااای همانایشاای باال کارکنااان و مااایران بااه ااورم دایماای از جملااه زیرسااااتی و
،مااایتی دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کسا و کارهااای کورا و متوس ا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران محسااوب
ماایشااود دوجااه مااایران بااه اماار دوسااعه منااابع انسااانی بااهمنااوان یکاای از راهبردهااای اساساای شاارکم از رویکردهااای مااایریم
دوانمناسازی مناابع انساانی در کسا و کارهاای کورا و متوسا در شاهر هاای انعتی اساتان مازنااران مایباشاا باا نتل اه
آزمون معادتم سااتاری ،فریله ه اتی دح لاق وریرفتاه شااه و دوجاه ماایران باه امار دوساعه مناابع انساانی از جملاه ماایریم در
دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کسا و کارهااای کورا و متوسا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران محسااوب ماایشااود
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ا ،لمهااای شاغلی تزم یکاای از رویکردهااای ماایریم دوانمناسااازی منااابع انسااانی در
جارب نلااروی انسااانی کاارآزموده براسااا
کس ا و کارهااای کور ا و متوس ا در شااهر هااای اانعتی اس اتان مازناااران ماایباشااا بااا نتل ااه آزمااون معااادتم سااااتاری،
ا ،لمهاای شاغلی تزم از جملاه ماایریم در
فریله هشاتی دح لاق وریرفتاه شااه و جارب نلاروی انساانی کاارآزموده براساا
دوانمناساازی مناابع انساانی در کسا و کارهااای کورا و متوسا در شاهر هاای اانعتی اساتان مازنااران محساوب مایشااود
اساات اده از نلااروی انسااانی در وساام ان ل شاای مااردب بااا دخصااد و د ربااه فاارد یکاای از رویکردهااای مااایریم دوانمناسااازی منااابع
انسااانی در کس ا و کارهااای کور ا و متوس ا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران ماایباشااا بااا نتل ااه آزمااون معااادتم
ساااتاری ،فریاله نهای دح لاق وریرفتاه شااه و اسات اده از نلااروی انساانی در وسام ان ل شای ماردب باا دخصاد و د رباه فاارد از
جملاه مااایریم در دوانمناساازی منااابع انساانی در کسا و کارهااای کورا و متوسا در شاهر هااای انعتی اسااتان مازناااران
محسااوب ماایشااود دح ل ااام ،ایاار بااا یافتااههااای Mirjalili and Ebrahimi Vishki (2017), Sharifi et al.
(2015), Dialmeh and Rahmani (2013), Michels and Go (2017), Zangzoo et al. (2016),
) Verhiz and Millenberg (2015مطاب م دارد
بنااابر نتااای ،ا ااد از آزمااون ان ااام شاااه ،باارای فریاالام اول دااا رهااارم دح لااق اااواهلی داشاام :دوسااعه زیرساااامهااای فناااوری
ا مااام و اردبا ااام در شاارکم یکاای از رویکردهااای فناااوری ا مااام دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کسا و کارهااای کورا و
متوسا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران ماایباشااا بااا نتل ااه آزمااون معااادتم سااااتاری ،فریااله اول دح لااق وریرفتااه
شاه و دوسعه زیرساامهای فنااوری ا ماام و اردبا اام محساوب مایشاود افا ایه فابللامهاا و مهاارمهاای کارکناان در زملناه
فناااوری ا مااام و اردبا ااام یکاای از رویکردهااای فناااوری ا مااام دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و کارهااای کور ا و
متوس ا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران ماایباشااا بااا نتل ااه آزمااون معااادتم سااااتاری ،فریااله دوم دح لااق وریرفتااه
شاااه و اف ا ایه فابللاامهااا و مهااارمهااای کارکنااان در زملنااه فناااوری ا مااام و اردبا ااام یکاای از رویکردهااای فناااوری ا مااام
دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کسا و کارهااای کورا و متوسا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران محسااوب ماایشااود
دغللاارام یااا جابااهجااایی زیاااد مااایران یکاای از رویکردهااای مااایریم دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و کارهااای کور ا و
متوسا در شااهر هاای اانعتی اساتان مازناااران مایباشااا باا نتل ااه آزماون معااادتم ساااتاری ،فریااله ساوم دح لااق وریرفتااه
شااه و کمبااود دعهاا و مشااارکم کارکناان از جملااه ماایریم در اساات رار سلسااتیهاای مااایریم کل لام جااامع محساوب ماایشااود
ای اااد وای اااه ا مااادی جااامع و کاااربردی از دمااام کارکنااان یکاای از رویکردهااای فناااوری ا مااام دوانمناسااازی منااابع انسااانی در
کس ا و کارهااای کور ا و متوس ا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران ماایباشااا بااا نتل ااه آزمااون معااادتم سااااتاری،
فریااله رهااارم دح لااق وریرفتااه شاااه و ای اااد وای اااه ا مااادی جااامع و کاااربردی از دمااام کارکنااان یکاای از رویکردهااای فناااوری
ا مااام دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و کارهااای کور ا و متوس ا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران محسااوب
مایشاود دح ل اام ،ایار باا یافتاههاای Fallah (2018), Kamalian et al. (2013), Kurd (2012), Doaei et al.
) (2011), Augusto and Kolho (2017), Michels and Go (2017مطاب م دارد
بنااابر نتااای  ،ا ااد از آزمااون ان ااام شاااه ،باارای فریاالام اول دااا رهااارم دح لااق اااواهلی داشاام :دوسااعه زیرساااامهااای فناااوری
ا مااام و اردبا ااام در شاارکم یکاای از رویکردهااای فناااوری ا مااام دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کسا و کارهااای کورا و
متوس در شهر های نعتی اساتان مازنااران مایباشاا باا نتل اه آزماون معاادتم ساااتاری ،فریاله اول دح لاق وریرفتاه شااه
و دوسااعه زیرساااامهااای فناااوری ا مااام و اردبا ااام محسااوب ماایشااود اف ا ایه فابللاامهااا و مهااارمهااای کارکنااان در زملنااه
فناااوری ا مااام و اردبا ااام یکاای از رویکردهااای فناااوری ا مااام دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و کارهااای کور ا و
متوس ا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران ماایباشااا بااا نتل ااه آزمااون معااادتم سااااتاری ،فریااله دوم دح لااق وریرفتااه
شاااه و اف ا ایه فابللاامهااا و مهااارمهااای کارکنااان در زملنااه فناااوری ا مااام و اردبا ااام یکاای از رویکردهااای فناااوری ا مااام
دوانمناساازی مناابع انساانی در کسا و کارهااای کورا و متوسا در شاهر هاای اانعتی اساتان مازنااران محساوب مایشااود
دغللاارام یااا جابااهجااایی زیاااد مااایران یکاای از رویکردهااای مااایریم دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و کارهااای کور ا و
متوس در شاهر هاای انعتی اساتان مازنااران مایباشاا باا نتل اه آزماون معاادتم ساااتاری ،فریاله ساوم دح لاق وریرفتاه
شااه و کمبااود دعهاا و مشااارکم کارکناان از جملااه ماایریم در اساات رار سلسااتیهاای مااایریم کل لام جااامع محساوب ماایشااود
ای اااد وای اااه ا مااادی جااامع و کاااربردی از دمااام کارکنااان یکاای از رویکردهااای فناااوری ا مااام دوانمناسااازی منااابع انسااانی در
کس ا و کارهااای کور ا و متوس ا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران ماایباشااا بااا نتل ااه آزمااون معااادتم سااااتاری،
فریااله رهااارم دح لااق وریرفتااه شاااه و ای اااد وای اااه ا مااادی جااامع و کاااربردی از دمااام کارکنااان یکاای از رویکردهااای فناااوری
ا مااام دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و کارهااای کور ا و متوس ا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران محسااوب

49

بررسی رویکردهای نوی در دوانمناسازی مایریم منابع انسانی

مایشاود دح ل اام ،ایار باا یافتاههاای Bararzadeh et al. (2019), Mirjalili and Ebrahimi Vishki (2017),
Titsitosu (2019), Merlow and Ah (2018), Augusto and Kolho (2017), Michels and Go
) (2017مطاب م دارد
بناابر نتاای ،ا اد از آزماون ان اام شااه ،بارای فریالام ه ااهی داا بلساتی دح لاق ااواهلی داشام :برگا اری دورههاای آماوزش
یاام اااامم باارای کارکنااان رویکاارد آموزشاای دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و کارهااای کور ا و متوس ا در شااهر -
های نعتی اساتان مازنااران مایباشاا باا نتل اه آزماون معاادتم ساااتاری ،فریاله ه ااهی دح لاق وریرفتاه شااه و برگا اری
دورههااای آمااوزش یاام اااامم باارای کارکنااان رویکاارد آموزشاای دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کساا و کارهااای کوراا و
متوس ا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران محسااوب ماایشااود شاارکم کارکنااان در کارگاااههااا ،سااملنارها ،نمایش ا اههااا
دخصصاای یکاای از رویکاارد آموزشاای دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کس ا و کارهااای کور ا و متوس ا در شااهر هااای اانعتی
اسااتان مازناااران ماایباشااا بااا نتل ااه آزمااون معااادتم سااااتاری ،فریااله نااوزدهی دح لااق وریرفتااه شاااه و شاارکم کارکنااان در
کارگاااههااا ،سااملنارها ،نمایشا اههااا دخصصاای یکاای از رویکاارد آموزشاای دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کسا و کارهااای کورا و
متوساا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران محسااوب ماایشااود شاارکم کارکنااان در دورههااای آموزشاای و کااارآموزی
اصکترونلکاای یکاای از رویکردهااای آموزشاای دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کساا و کارهااای کوراا و متوساا در شااهر هااای
نعتی استان مازناران مایباشاا باا نتل اه آزماون معاادتم ساااتاری ،فریاله بلساتی دح لاق وریرفتاه شااه و شارکم کارکناان
در دورههااای آموزشاای و کااارآموزی اصکترونلکاای یکاای از رویکردهااای آموزشاای دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کساا و کارهااای
کور و متوس در شاهر هاای انعتی اساتان مازنااران محساوب مایشاود دح ل اام ،ایار باا یافتاههاای Bararzadeh et
al. (2019), Fallah (2018), Mirjalili and Ebrahimi Vishki (2017), Sharifi et al. (2015),
( Dialmeh and Rahmani (2013), Kamalian et al. (2013), Doaei et al. (2011), Sabramanian
2019), T. Sitosu (2019), Merleau and Oh (2018), Augusto and Kolho (2017), Michels and
) Go (2017), Zangzu et al. (2016), Verhiz and Millenberg (2015مطاب م دارد
بناابرای  ،نتاای وا وهه ،ااکی از آن اسام کاه رویکردهاای ناوی (زیرساااتی، -ماایتی ،ماایریتی ،فنااوری ا ماام ،ان ل شای و
آموزشاای) باار دوانمناسااازی منااابع انسااانی در کساا و کارهااای کوراا و متوساا در شااهر هااای اانعتی اسااتان مازناااران
دبرلرگاارار بودنااا دبرلرگااراری کس ا وکارهااای کور ا و متوس ا در افتصااااد کشاااورها هماااواره دوسااا اااا ،نرااران مختلااف
بررساای شاااه و نتااای نشااان داد کااه ن ااه کس ا وکارهااای کور ا و متوسا بااه سااب داابرلر مراالی اااود در افتصااادهای ملااای
کشاورها بسالار ،ای اهملم اسام

Investigating new approaches in human resource management empowerment
Abstract
New approaches to empowerment have been very important and challenging issues in the field of human
resource management. The purpose of this study was to identify and investigate new approaches and its
impact on human resource management empowerment in small and medium businesses (Case study of
industrial towns in Mazandaran province). the research method was correlational. The research was
applied in terms of purpose and descriptive in method and nature. The statistical population of this study
consisted of all employees, managers and deputies of industrial towns in Mazandaran province (350
people), the statistical sample was 180 people based on Cochran's formula. The sampling method was
stratified random. It was a library and field data collection tool. The validity of the questionnaire has
been confirmed by professors and experts. In this study, Cronbach's alpha was used to measure
reliability. The reliability coefficient of the Human Resources Management Questionnaire was 0.89 and
the Empowerment Questionnaire was 0.91. Descriptive and inferential statistical analyzes were used to
analyze the research data. To test the hypotheses, the data normality test method, structural equation
test was used to test the hypotheses and to examine the relationship between variables with the help of
SPSS 20 software. The results showed that new approaches (infrastructure-support, management,
information technology, motivation and education) were effective on empowering human resources in
small and medium businesses in industrial towns of Mazandaran province. The impact of small and
medium-sized businesses on the economies of countries has always been studied by various experts and
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the results showed that the role of small and medium-sized businesses is very important due to their
huge impact on the national economies of countries.
Keywords: Empowerment, Human Resource Management, Small and Medium Businesses.
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