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ارائاو ماذ   "با عنوان رسااهو ی منابع انسانی ادکتر در مقطع پژوىشگاه شاخص پژوهدانش آموختو ي اقای احمذ گودرزی 

نخستین جشنواره  ایانین نی ن     در  " )شرکت ىای صانعتی ارا : مورد مطاهعو (ارزیابی عملکرد مذیریت منابع انسانی 

 .انتخاب گردیذ پژوىشگر برتر جشنواره پایان نامو ىای برتر بو عنوان خییمهیی برتر 

 

 

 



 پژُّؼگاٍ ػاخص پژٍّ

  ي پژُّؼگاٍ ػاخص پژٍّهْختَ داًغ آ ،آقای ادوذ گْدرسی رطالَ خالصَ ي

 هقطع دکتزی رػتَ هٌابع اًظاًی در 

  لقاًیهزضا طا الغ ّهؼاّرٍ دکتزدکتز اهیز دظیي اهیز خاًی بَ راٌُوایی 

 عٌْاى

   " )مورد مطالعه : شرکت های صنعتی اراک(ارائه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی  "

ارسیابی هذیزیت هٌابع اًظاًی ػزکت ُای هتْطط ّ  ، پژُّؼگاٍ ػاخص پژٍُّذف تذقیق اًجام ػذٍ تْطط  داًؼجْی 

اس . بشرگ ػِزطتاى اراک بز اطاص هذل تعالی هٌابع اًظاًی ّ رتبَ بٌذی آًِا هطابق تکٌیک تذلیل طلظلَ هزاتبی هی باػذ 

اهَ جِت گزد آّری دادٍ ُا اس پزطؼٌ. تذلیلی اطت  -ایي جِت ، تذقیق کاربزدی ّ اس لذاظ گزدآّری دادٍ ُا تْصیفی

پایایی بذطت . تٌظین ػذٍ اطت اطتفادٍ ًوْدین  ) RADAR( کَ هٌطبق بز هٌطق رادار ) 1386( تکویل ػذٍ اطتاًذارد قلیچ لی

جاهعَ آهاری هْرد . هی باػذ %) 76( ّ بزای کل هذل%) 77( ّ بزای بخغ ًتایج%) 77( آهذٍ بزای بخغ تْاًوٌذ طاسُا

ػاغل در ّادذ ُای هٌابع اًظاًی ػزکت ُای هتْطط ّ بشرگ ) ، هذیز ّرئیض هعاّى( ًظز تذقیق هتخصصیي هٌابع اًظاًی

ًفز بْدٍ کَ با اطتفادٍ اس رّع طزػواری بَ عٌْاى ًوًَْ آهاری اًتخاب ػذًذ ، بَ هٌظْر  71ػِزطتاى اراک بَ تعذاد 

ُای هظتقل ّ ّابظتَ ،  بزای گزٍّ  tاطویزًْف ، آسهْى –تجشیَ ّتذلیل دادٍ ُا اس هٌطق رادار ، آسهْى کْلوْگزف 

بِزٍ جظتین ّ بزای رتبَ بٌذی ّادذ ُای هٌابع   22spss   ّAmos اطتفادٍ ػذ ، اس ًزم افشار  ... آسهْى تذلیل ّاریاًض ّ

اهتیاس بذطت آهذٍ تْطط : را بکار بزدین ، هِوتزیي ًتایج تذقیق ًؼاى هی دُذ  AHPاًظاًی ػزکت ُای هذ ًظز تکٌیک 

در دال تْطعَ، ( هی باػذ کَ هطابق جذّل ططْح تعالی  1000اس  707ّادذ ُای هٌابع اًظاًی ػزکت ُای صٌعتی اراک 

( ّ هطابق طیف باسرگاى ) خْب (ّادذ ُای هٌابع اًظاًی ػزکت ُای صٌعتی اراک در ططخ ) خْب ، بزتز ّ عالی 

در ططخ ًظبتا هطلْب قزار دارًذ ، ًتایج داصلَ ُوچٌیي ًؼاى هی دُذ توام ) ب ًاهطلْب ، ًظبتا هطلْب ّکاهال هطلْ

هْلفَ ُای تعالی هٌابع اًظاًی بَ طزس هعٌی داری پاییي تز اس دذ هطلْب هی باػٌذ ، بز اطاص طیف اطتاًذارد ، ُیچ یک 

بع اًظاًی ، اطتزاتژی هٌابع اًظاًی، هْلفَ هْرد بزرطی ، رُبزی هٌا 13اس آًِا در دذ کاهال هطلْب ًوی باػٌذ اس هیاى 

بزًاهَ ریشی هٌایع اًظاًی ، هذیزیت داًغ ّ طزهایَ فکزی ، تْطعَ هٌابع اًظاًی ، رّابط کار ّ کارکٌاى ، بِذاػت ّ ایوٌی 

، ًتایج عولکزدی ّ ًتایج طاسهاًی اس ّضعیت ًظبتا هطلْب ّ هْلفَ ُای هذیزیت عولکزد ، جبزاى خذهت ، جذب ّ 

 .ًّتایج ادراکی هٌابع اًظاًی اس ّضعیت ًاهطلْبی بز خْردارًذاطتخذام 

 با عنوان پيوست اقتصادي طبقه بندي شده است.  "پژوهشگاه شاخص پژوه"در پايگاه اينترنتي رساله ضمنا نتايج كاربردي حاصل از 

www.spri.ir 

info@spri.ir 

 ٍپژُّؼگاٍ ػاخص پژّ
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