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)مطالعه اي  یاجتماع پذیري تیمسئول بر یمنابع انسان تیریاقدامات مد بررسی اثرات

 در شبکه بهداشت خاش(
 

 

 2، سعید جمشیدزهی2، محمد مصطفی دهمرده1محمد قاسمی

 بلوچستان، زاهدان، ایران استادیار گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و .1

 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زابل .2

 
 

 
 چکیده

خاش است.  بهداشت شبکه اجتماعی پذیري مسئولیت در انسانی منابع مدیریت اقدامات اثرات هدف پژوهش حاضر، بررسی

ها، اقدامات و مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاستمتغیر مستقل این پژوهش اقدامات مدیریت منابع انسانی است. 

. متغیر وابسته این پژوهش عملکرد دهندهایی است كه رفتار، طرز فکر و عملکرد كاركنان را تحت تأثیر قرار میسیستم

. مسئولیت پذیري اجتماعی ام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصله از آنها اطالق می شودعملکرد هم به چگونگی انجسازمانی است. 

 حفظ جهت در باید سازمان كه است تعهداتی و مجموعه وظایف اجتماعی، مسئولیت نقش متغیر میانجی در این پژوهش دارد.

اساس تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته فرضیات این پژوهش بر كند.  می فعالیت در آن كه دهد انجام اي جامعه به كمک و

خاش است. حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول كوكران،  بهداشت با توجه به نقش میانجی است. جامعه آماري پژوهش، شبکه

نفر تخمین زده شده است كه به روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها، تمامی فرضیه  872جامعه نمونه 

هاي اصلی و فرعی پژوهش را تأیید كرده و تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیري اجتماعی بر عملکرد 

 سازمانی را معنی دار كرده است.

 

  اقدامات مدیریت منابع انسانی، مسئولیت پذیري اجتماعی، عملکرد سازمانیواژگان کلیدي : 
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 مسئلهمقدمه و بیان 

با توجه به اهمیت فزاینده اقدامات منابع انسانی براي مزیت هاي رقابتی سازمان ها در محیط متغیر بر دانش، برخی محققان 

توجه خود را به بررسی عوامل تعیین كننده انتخاب اقدامات منابع انسانی و تاثیرات آن ها بر نتایج سازمانی مثل بهره وري، 

( رابطه بین عوامل سازمانی و محیطی و استفاده از 8102وف كرده اند.احمد،بوجانگ و همکاران )كارآیی و عملکرد مالی معط

اقدامات منابع انسانی را مورد بررسی و شناسایی قرار دادند. عوامل و ابعاد موجود در اقدامات منابع انسانی شامل آموزش، 

د كه عامل خارجی موجود بودن نیروي كار رابطه خطی با استخدام، انتخاب و مشاركت كاركنان بود. نتایج آن ها نشان دا

استفاده از اقدامات منابع انسانی دارد. از عوامل سازمانی، اندازه سازمان نسبت به رسمیت و تمركز رابطه قوي تري با استفاده از 

عملکرد تولیدي سازمان، چهار  ( در بررسی تأثیرات اقدامات منابع انسانی بر0991اقدامات منابع انسانی دارد. ابانگ اتمان )

معیار و شاخص را شامل استخدام، پرداخت، موانع ارتقاء و آموزش به كاربرد تا اقدامات منابع انسانی را نشان داد كه ادغام 

( 0997) هانگرجی،دیویداي از اقدامات منابع انسانی به طور مثبتی با بهر ه وري ارتباط دارد. به طور مشابه، یی مجموعه

هاي اقدامات كاري نوآورانه متفاوتی استفاده كردند یرات اقدامات كاري نوآورانه را مورد بررسی قرار دادند. آن ها از شاخصتأث

هاي شغلی منطف، تضمین استخدام، ارتباطات و آموزش هاي تشویقی، استخدام و انتخاب، كار تیمی، رویهكه شامل پرداخت

هاي محدود، رویه هاي كاري قدامات كاري نوآورانه نسبت به دیدگاه سنتی مثل شرح شغلها نشان داد كه این ابود. نتایج آن

شود . به عالوه این كه،بورک و سخت و غیر قابل انعطاف، و پرداخت ساعتی با نظارت دقیق، منجر به سطوح بهره وري باالتر می

یابی، آموزش، ارزیابی عملکرد پرداخت انی شامل كارمند( با استفاده از  چهار بعد اقدامات مدیریت منابع انس0991همکاران، )

با وجود  نشان دادند كه سیستم اقدامات مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم با ابعاد چند گانه عملکرد در ارتباط است.

ت یموفق كه دهندیم تشکیلسازمان را  یاصلي ها مهره همچنان انسانها ،مختلفي ها عرصه در ریاخ میعظي شرفتهایپ

است.  روهاین نیاي ریكارگ به یوابسته به نحوه نگرش آنان نسبت به انسان و چگونگ ناهداف شاجهت تحقق  در سازمانها

 (.1،ص0291)هاشمی، امین زاده،

كنند و  یبه آن عمل م خود پردازد كه سازمانها در فضاهاي كسب و كار یم ییشركتها به ارائه روشها یاجتماع تیمسئول

در  یبزرگ تهايیآنان هستند. چرا كه سازمانها مسئول یاجتماع و ی، اخالقیتوقعات جامعه، انتظارات تجاري، قانونپاسخگوي 

خود  نفعانیذ یكنندگان و تمام نیدولت، تام ان،یقبال كاركنان، سهامداران، مشتر در یطیاقتصادي و مح ،یاجتماع نهیزم

اتفاقات و  دادها،یرو سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه ، خود را نسبت به.بدون شک، چنانچه افراد، گروهها، دارند برعهده

 ند،یدر حل بحرانهاي فوق تالش نما شیخو كاري طهیو ح تیدر حدود مسئول کیبحرانهاي مختلف مسئول دانسته و هر

 (.44،ص0222 ،ستمهردو ی،رمضانعل )رویایی،به وجود خواهدآمد آرام ازمشکالت كاسته شده و جامعه اي سالم و اريیبس

اجراي سیاست هاي مسئولیت پذیري اجتماعی به شدت به روابط متقابل و همکاري هاي دو جانبه كاركنان وابسته است و این  

بر نقش مدیریت منابع انسانی تأكید دارد. براي آسان كردن ارزش هماهنگ، سازمانها باید به انتخاب كاركنان با اصول اخالقی 

تم هاي ارتقاء را توسعه دهند كه باعث افزایش عملکرد اجتماعی كاركنان می شود و براي ارزش هاي خاص بپردازند و سیس

 & Orlitzky).هماهنگ، به كاركنان پاداش می دهد و آموزش ها و توسعه هاي الزم را براي آنها فراهم می آورد

Swanson,2006) 
سازمان نیاز به توسعه ویژگی هاي رفتاري و نگرشی مثبت آنها  استفاده از كاركنان در فعالیت هاي مسئولیت پذیري اجتماعی

دارد. بنابراین، مدیریت منابع انسانی نقش مهمی را در كسب آن ایفا می كند و این به عنوان یکی از ابزارهاي توسعه حمایت و 

 اعی شركت ها به شمار می آیدپشتیبانی از كاركنان و ایجاد تعهدات الزم براي اجراي سیاست ها و عملکردهاي مسئولیت اجتم

(jones,2005). 

،  CSRوابسته به  HRM)وابسته به كاركنان( مانند سرمایه گذاري شركت و دخالت در عملکردهاي  CSRفعالیت هاي 

سیاست هاي سازمانی و عملکردها در محیط كار پویاي امروزي یعنی جایی كه سازمانها بویژه با تعهدات كم كاركنان و عدم 

نشان می دهد كه تعهدات سازمانی  HRMیاد آنها مواجه هستند را ایجاد نموده است. تحقیقات دریاره رابطه عملکرد حضور ز

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

399 

 

ظاهر شود كه منتهی به چرخش كاري كمتر كاركنان و تعهدات  HRMو سرمایه گذاري می تواند به صورت عملکردهاي 

كه به  HRMبویژه دخالت در عملکردهاي  CSRچنین دخالت در سازمانی باالتر و غیبت كمتر آنها در سازمانها می شود. هم

وابسته است داراي تأثیر مثبتی بر تعهدات كاركنان می باشد. این امر با كاهش چرخش كاري و كاهش غیبت از  CSRنوعی به 

دهاي اصلی در بازار كار در ارتباط است و كاركنان بویژه به صورت مثبت به تعهدات سازمانی پاسخ می گویند. با توجه به رون

وابسته است، پیش زمینه اصلی  CSRكه به  HRMكار جاري و تغییر رویکردهاي كار و مکان كار، دخالت در عملکردهاي 

 .  (yang,lin,2012,P 11-12) براي توسعه عملکردهاي سازمانی فراهم نموده است

مسائلی چون : صورت وضعیت هاي مکتوب و غیر سیاست هاي رسمی مسئولیت پذیري اجتماعی سازمان ها دربرگیرنده 

مکتوب، صورت وضعیت متنوع و كد اخالقی و صورت وضعیت ارزش شركت می باشد. عملکردهاي اقدامات مدیریت منابع 

انسانی )مربوط به مسئولیت پذیري اجتماعی( عملکردهاي زیر را تحت شعاع قرار داده است: برنامه هاي عملکرد سازمانی شامل 

ام و بکارگیري مسئوالنه، آموزش و پیشرفت هاي شغلی گروهی از افراد بدون مزیت مانند كارگران پیر، اقلیت ها استخد

سال(، مدیریت انعطاف پذیر زمان  81سال به باال(، افراد معلول، زنان و كارگران كم مهارت، كارگران جوان )زیر  11)كارگران 

شتراک گذاشتن سود و طرح مالکیت سهام، سالمت و رفاه كاركنان كه باید كاري و تناوب و چرخش شغلی، ارتباطات، به ا

منطبق با زندگی كاري و خانوادگی باشد. نتایج حاصل از عملکرد شامل غیبت از كار و چرخش كاري )نتایج مربوط به منابع 

 انی( می باشدانسانی(، سطح بهره وري، كیفیت خدمات، میزان نوآوري ها، موضوعات محیط زیست )نتایج سازم

(yang,lin,2012,P 11-12)  . 

و مسئولیت پذیري  (HRM)حال سؤالی كه در این جا مطرح است این است كه چگونه ساختارهاي مدیریت منابع انسانی

 با هم در رابطه هستند ؟و چه تأثیري بر نتایج عملکردي سازمانی می گذارند؟  (CSR)اجتماعی سازمان ها

 

 انسانی و عملکرد نوآورياقدامات مدیریت منابع 

 سازمان انسانی، سرمایه در موجود دانشِ. بیند می سازمان براي ارزش با منبع یک عنوان به را دانش دانش، بر مبتنی دیدگاه

 ها سازمان كه هنگامی كنند. كشف را نوآوري هاي فرصت و دهند را افزایش خود ممتاز هاي شایستگی تا كند می قادر را ها

 سرمایه توانایی انگیزش و نیازمند دهند، می بهبود را مدیریت فرایندهاي و كنند می ایجاد را جدید محصوالتو  خدمات

باشند. مدیریت منابع انسانی می تواند  می جدید هاي اِعمال فرصت و نوآورانه هاي دیدگاه و خالقانه اي ایده ایجاد براي انسانی

 را مهمی نقش تا اصالح كنند و متأثر سازمانی اهداف به رسیدن براي را كاركنان رفتارهاي و ها، قابلیت و ها نگرش ها، ظرفیت

 توانند می ها سازمان كند. می ایفاء نوآوري هاي فعالیت سوي توسعه به افراد هدایت و تسریع براي ضروري شرایط پرورش در

 براي انگیزش ابزاري عنوان به را پرداخت و عملکرد ارزیابی آموزش، كارمندیابی، شامل انسانی مدیریت منابع راهبردي اقدامات

 نقش انسانی منابع مدیریت اقدامات بنابراین،. كنند استفاده نوآوري و خالق تفکر در ها آن كردن مشاركت و كاركنان تعهد

 (.12، ص 0290كند)افخمی روحانی، دعایی،  می نوآوري ایفاء عملکرد بر تأثیر در را مهمی

 فرایند در بیشتري و تغییرپذیري اطمینان عدم با دهند می توسعه و ایجاد را نوآوري هاي فعالیت ها سازمان كه هنگامی

 ابهام و اطمینان عدم تحمل داراي و پذیر ریسک پذیر، كه انعطاف دارند خالقی كاركنان به نیاز و شوند می مواجه نوآوري

 از قابلیت ها سازمان كه هنگامی  كنند. بیشتري تاكید ها ویژگی این بر كارمندیابی اقدامات باید در ها سازمان بنابراین، باشند.

 از تنوعی زیاد احتمال به ها آن كنند، كاركنان استفاده انتخاب و استخدام معیار عنوان به نوآورانه هاي ویژگی و خالق هاي

 ایده مهم منابع كاركنان كارا، و مؤثر كارمندیابی طریق از شوند. می تر متعهد نوآورانه رفتارهاي به و كنند می خلق را ها ایده

 .شوند می سازمان نوآوري در فرایند جدید هاي

 كند. تسهیل را كاركنان توسط هاي نوآورانه ایده آسان پذیرش و دانش از متنوعی دامنه باید آموزش، فعالیت به توجه با

 یا قابلیت و ها مهارت جدید، دانش ایجاد براي كاركنان به را متنوعیو  گسترده آموزشی هاي برنامه است ممکن ها سازمان

 براي را سازمانی تخصص توانند می ها سازمان آموزش، طریق از كنند. ارائه كارشان انجام براي جدید ضروري نوآوري ظرفیت
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 به این و دهد توسعه سازمان سطوح همه در را كاركنان دهند. سرمایه گذاري در آموزش می تواند تخصص توسعه نوآوري

نیازمند  نوآوري این، بر عالوه كند. می ارائه و فراهم بیشتر نوآوري براي را ها ایده از اي پایدار بالقوه منبع زیاد احتمال

 دادن توسط را كاركنان و مشاركت درگیري است ممکن ها سازمان باشد. می مشاركت و 0درگیري از باالیی سطح با كاركنانی

 مشاركت، باالي سطح بیاورند. دست به دهد می قرار تأثیر را تحت آنان كار كه گیري تصمیم در مشاركت و مسائل حل حق

 در كند و می ایجاد نوآوري مداوم فرایند در دانش مبادله و جدید هاي ایده خلق منظور به تشویق كاركنان براي را شرایطی

 بر باید ها سازمان است، نامطمئن و طوالنی اغلب نوآوري فرایند چون .دهد می افزایش را نوآورانه پیامدهاي و نتایج عوض

 نتایج و گیري رفتارها اندازه براي را رسمی هاي مکانیسم و كنند تاكید سازمان هاي اولویت عنوان به ارزش نوآوري و اهمیت

 انگیزاننده عنوان به و كند می ایجاد را موفقیت و احساسات ها چالش عملکرد، ارزیابی سوي از مثبت فشار . دهند ارائه نوآوري

و  دهد افزایش را نوآورانه هاي فعالیت در مشاركت براي كاركنان انگیزش تواند می ارزیابی عملکرد كند. می عمل كاركنان مهم

 تشویق را نوآوري تواند می پرداخت نیز این، بر عالوه كنند. پیدا دسترسی نوآوري مطلوب نتایج به ها سازمان تا شود سبب

 می ضروري و الزم چالشی، كار انجام منظور به كاركنان براي انگیزاندن 2بیرونی هاي پاداش هم و 8درونی هاي پاداش هم كند.

 ها سازمان كه كند می پیشنهاد مذكور هاي بحث .كند می ارائه جدیدتر هاي ایده ایجاد براي هایی را انگیزه ها آن به و باشد

و  ایجاد در بیشتري ارزش و كنند استفاده كاركنان انتظار و رفتار بر تأثیر براي انسانی مدیریت منابع اقدامات از توانند می

 ارزیابی مشاركت، آموزش، كارمندیابی، هاي در زمینه انسانی منابع مدیریت مؤثر اقدامات طریق از كنند. ایجاد نوآوري توسعه

 هاي سیستم و خدمات محصوالت، ارائه و معرفی در را شان قابلیت و ظرفیتتوانند  می ها سازمان پرداخت، و عملکرد

 اقدامات كه كرد گونه مطرح این توان می بنابراین برسند. بهتري نوآوري نتایج به سپس و دهند افزایش مدیریتی جدید

 (.44-41 ، ص0222است )برومند، رنجبري،  مرتبط عملکرد نوآوري با مثبتی طور به انسانی منابع مدیریت

 منعطف مختلف سازمانی پیامدهاي نتایج و بر انسانی منابع مدیریت اقدامات تأثیرات به را خود توجه گذشته تحقیقات چه اگر

اند.  داده قرار بررسی مورد را نوآوري عملکرد و دانش مدیریت بر منابع انسانی اقدامات تأثیر معدودي مطالعات اما اند كرده

 مدیریت شامل انسانی منابع مدیریت راهبردي اقدامات تأثیر شناسایی براي موردي مطالعه دیدگاه ( از8112) 4وكرین كاري

 ها آن كردند. استفاده سازمان در 1دانش تسهیم افزایش بر مسیر شغلی توسعه و كاركنان تعامل انتخاب، و استخدام عملکرد،

 مبتنی بر سازمانی فرهنگ و ساختار با سازمانی در دانش تسهیم تواند می انسانی منابع اقدامات مدیریت كه كردند پیشنهاد

  .دهد بهبود را 1وظیفه

 هاي بخش در ها شركت نوآوري بر عملکرد انسانی منابع مدیریت جدید اقدامات تأثیرات بررسی ( در8112) 7فوس و الرسن

 جمع هاي سیستم ، 9كیفیت هاي چرخه ،2اي رشته میان كاري هاي شامل گروه را انسانی منابع مدیریت متغیر 9 مختلف،

 بر پرداخت مبتنی وظایف، ادغام ، 00مسئولیت تفویض ، 01شده ریزي برنامه شغلی چرخش پیشنهادهاي كاركنان، آوري

 بخش چهار نوآوري عملکرد كه داد ها نشان آن نتایج دادند. قرار بررسی مورد را شركت خارجی و داخلی آموزش عملکرد،

 منابع مدیریت اقدامات تحقیقات، این .است ارتباط در انسانی منابع متغیر مدیریت 9 اكثرِ  با مخابراتی بخش یک و تولیدي

 منابع اقدامات یا كاري اقدامات انسانی، منابع مدیریت راهبردي مثل اقدامات اند، كرده گذاري نام متفاوتی طور به را انسانی

 اندازه و ها مطالعات، شاخص این مقاصد و اهداف دلیل به كه، این عالوه به انسانی. منابع جدید و اقدامات نوآورانه، انسانی

                                                           
1 Involvement 
2 Intrinsic Rewards 
3 Extrinsic Rewards 
4 Currie and Kerrin 
5 Knowledge Sharing 
6 Functionally-based 
7 Laursen and Foss 
8 Interdisciplinary 
9 Quality Circles 
10 Planned Job Rotation 
11 Delegation of Responsibility 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

399 

 

، 0290)افخمی روحانی، دعایی، است شده انجام هاي مختلفی شیوه در مطالعات این در انسانی منابع مدیریت اقدامات گیري

  (.11ص 

 

 قیتحق يها هیفرض

 فرضیه اصلی :

 طریق مسئولیت پذیري اجتماعی بر عملکرد شبکه بهداشت خاش اثر مثبت دارد.اقدامات مدیریت منابع انسانی از 

 فرضیه هاي فرعی :

 اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان بر مسئولیت پذیري اجتماعی شبکه بهداشت خاش اثر مثبت دارد. -0

 مسئولیت پذیري اجتماعی بر عملکرد شبکه بهداشت خاش اثر مثبت دارد. -8

 ات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شبکه بهداشت خاش اثر مثبت دارد.اقدام -2

 

 روش شناسی تحقیق

این تحقیق از نظر هدف در سطح تحقیقات كاربردي قرار دارد در محیط طبیعی یعنی جایی كه وقایع  به طور معمول روي می 

دهد ، استفاده می گردد و همراه با حداقل دخالت محقق صورت می گیررد و تحقیرق حاضرر میردانی اسرت.از نروع روش جرزء 

 0111آماري این پژوهش، كلیه كاركنان شبکه بهداشت خراش بره تعرداد تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد . جامعه 

براي جمع آوري اطالعات ، عالوه اینکه از منابع متعددي می نفر انتخاب شدند.  872نفر می باشد كه براي تعیین نمونه آماري 

وضوع مورد تحقیرق و خصوصریات توان استفاده نمود ، روش هاي مختلفی نیز وجود دارد كه با توجه به نوع و هدف تحقیق ، م

جامعه آماري انتخاب می شوند. بطور كلری در ایرن پرژوهش روشرهاي جمرع آوري اطالعرات شرامل: مطالعرات كتابخانره اي و 

در این تحقیق جهت آزمون فرضیات از  تحقیقات میدانی شامل پرسشنامه می باشد، كه روایی و پایایی آن مورد تایید می شود.

 SPSSمعادالت ساختاري استفاده شده است. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق نرم افرزار  مدل سازي  SEMروش 

 جهت  آزمون فرضیه ها بوده است. Lisrelجهت آمار توصیفی و نرم افزار 

 

 

 

 

 یافته هاي تحقیق

 اسمیرنف)آزمون نرمالیته( –آزمون کلوموگروف 

 -پارامتریک بایستی توزیع مقادیر متغیرها نرمال باشد كه این كار نیز با آزمون كولموگروفجهت استفاده از تکنیک هاي آمار  

 .اسمیرنف آزمون می شود

 اسمیرنف -آزمون کولموگروف. 1جدول

 

 

 

 آماره آزمون سطح معنی داري تعداد 

 914/1 227/1 82 اقدامات منابع انسانی

 921/1 898/1 872 مسئولیت پذیري اجتماعی

 911/1 219/1 872 عملکردنتایج 
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 بررسی مدل تحقیق

 در این بخش به بررسی مدل تحقیق پرداخته می شود.

 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد

 . بیانگر میزان شدت ارتباط بین متغیرهاي مکنون تحقیق در حالت تخمین استاندارد است.0نمودار 

 

 
(استاندارد اعداد. آزمون مدل تحقیق )حالت 1نمودار   

 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داري

با استفاده از این حالت می توان به معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهاي تحقیق پی برد. در این حالت اعدادي معنی دار 

باشد بی معنا  -91/0و  91/0عددي بین  t( باشند. به این معنی كه اگر در آزمون  -91/0و  91/0خواهند بود كه خارج از بازه ) 

 خواهد بود. 
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 . آزمون مدل تحقیق )حالت اعداد معنی داري(2نمودار 

 

  بررسی شاخص هاي معنی داري و برازش مدل کلی تحقیق

پس از آن كه برآورد پارامتر ها براي یک مدل تدوین شده ومشخص به دست آمدند باید تعیین شود كه داده ها تا چه حد با 

مدل برازش دارند یعنی تا چه اندازه مدل نظري به وسیله داده هاي نمونه حمایت می شود. تعدادي آزمون براي این موضوع كه 

مدل تا چه حد روابط مشاهده شده بین متغیرهاي قابل اندازه گیري را توصیف    می نماید به كار می رود. جدول زیر معرف 

 دل می باشد.انواع شاخص هاي برازش و معنی داري م

 

 

 . شاخص هاي معنی داري و برازش مدل2جدول

 برازنده است اگر اختصار نام شاخص 

میزان در 

مدل بدست 

 آمده

 نتیجه
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ریشه میانگین مربعات  

 خطاي برآورد
RMSEA  تائید 177/1 باشد 0/1كوچکتر از 

 كاي اسکوربه درجه آزادي
d f

2

 

مساوي وكوچکتر       

 باشد 1از 
 تائید 12/2

ش
راز

ي ب
ها

ص 
اخ

ش
 

 تائید 27/1 باشد2/1بزرگتر از  GFI شاخص نیکویی برازش

 تائید 90/1 باشد2/1بزرگتر از  NNFI شاخص برازش هنجارنشده

 تائید 27/1 باشد2/1بزرگتر از  NFI شاخص برازش هنجارشده

 تائید 98/1 باشد2/1بزرگتر از  CFI شاخص برازش تطبیقی

 تائید 98/1 باشد2/1بزرگتر از  IFI شاخص برازش افزایشی

 

 با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت كه مدل تحقیق از نظر شاخص هاي معنی داري و برازش مورد تائید است.

 

 نتیجه گیري

همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن جهت رتبه بندي براي آزمون فرضیه ها از روش معادالت ساختاري، آزمون در این تحقیق 

 .استفاده شده است

اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیري اجتماعی شركت ها بر نتایج عملکرد سازمانی اثر  فرضیه اصلی:

 مثبت دارد.

اقدامات مدیریت منابع انسانی و مسئولیت بین دو متغیر  tنشان داد كه میزان آماره ي  ،مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داري

است  11/2وعملکرد برابر با  مسئولیت پذیري اجتماعیاست. همچنین آماره تی بین متغیرهاي  01/00برابر با پذیري اجتماعی 

از طریق و از آن جا كه این مقادیر در خارج از بازه ي قرار گرفت؛ این فرضیه تایید شد؛ یعنی اقدامات مدیریت منابع انسانی 

مسئولیت پذیري اجتماعی شركت ها بر نتایج عملکرد سازمانی اثر مثبت و معنی دار دارد كه با توجه به ضرایب استاندارد دو 

برابر اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیري اجتماعی شركت ها بر نتایج عملکرد سازمانی  مسیر؛ میزان تاثیر

 انجام داده بود همراستا می باشد. 8108در سال  تیو كازالسکا ینیكه توسط بو س یقیتحقبا است.این تحقیق  17/1با 

 فرضیه هاي فرعی :

 اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان بر مسئولیت پذیري اجتماعی شبکه بهدشت خاش اثر مثبت دارد. -0

اقدامات مدیریت منابع انسانی و مسئولیت بین دو متغیر  tنشان داد كه میزان آماره ي  ،مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داري

است و از آن جا كه این مقادیر در خارج از بازه ي قرار گرفت، این فرضیه تایید شد؛ یعنی  01/00برابر با پذیري اجتماعی 

ركت ها اثر مثبت و معنی دار دارد كه با توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان بر مسئولیت پذیري اجتماعی ش

 یقیتحقاست. این تحقیق با  28/1برابر با اقدامات مدیریت منابع انسانی نتایج عملکرد سازمانی  ضریب استاندارد، میزان تاثیر

 انجام داده بود همراستا می باشد. 8108در سال  تیو كازالسکا ینیكه توسط بو س

 اعی شركت ها بر عملکرد سازمانی اثر مثبت دارد.مسئولیت پذیري اجتم -8

مسئولیت پذیري اجتماعی شبکه بهداشت بین دو متغیر  tنشان داد كه میزان آماره ي  ،مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داري

یه تایید شد؛ است و از آن جا كه این مقادیر در خارج از بازه ي قرار گرفت؛ این فرض 12/2برابر با خاش بر عملکرد سازمانی 

یعنی مسئولیت پذیري اجتماعی شركت ها بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معنی دار دارد كه با توجه به ضریب استاندارد، 
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كه توسط بو  یقیتحقاست. این تحقیق با 71/1برابر با مسئولیت پذیري اجتماعی شركت ها بر عملکرد سازمانی میزان تاثیر 

 انجام داده بود همراستا می باشد. 8108در سال  تیو كازالسکا ینیس

 اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی اثر مثبت دارد. -2

اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد بین دو متغیر  tنشان داد كه میزان آماره ي  ،مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داري

جا كه این مقادیر در خارج از بازه ي قرار گرفت؛ این فرضیه تایید شد؛ یعنی اقدامات است و از آن  71/2برابر با سازمانی 

 مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معنی دار دارد كه با توجه به ضریب استاندارد دو مسیر، میزان تاثیر

و  ینیكه توسط بو س یقیتحقست. این تحقیق با ا 81/1برابر با اقدامات مدیریت منابع انسانی نتایج عملکرد سازمانی 

 انجام داده بود همراستا می باشد. 8108در سال  تیكازالسکا

 پیشنهادات بر اساس فرضیه هاي تحقیق

 پیشنهاد بر اساس فرضیه اصلی

اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیري اجتماعی شبکه بهداشت خاش بر نتایج عملکرد  فرضیه اصلی:

 سازمانی اثر مثبت دارد.

اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیري اجتماعی شبکه بهداشت خاش بر نتایج  آزمون فرضیه اصلی نشان داد

 عملکرد سازمانی اثر مثبت دارد.

 

 پیشنهادات بر اساس فرضیه هاي فرعی

 اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان بر مسئولیت پذیري اجتماعی شبکه بهداشت خاش اثر مثبت دارد. -0

آزمون فرعی اول نشان داد اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان بر مسئولیت پذیري اجتماعی شبکه بهداشت خاش اثر 

، مشخص Case Summaryتوسط آزمون اقدامات مدیریت منابع انسانیپس از اندازه گیري شاخص از طرفی  مثبت دارد.

در  سازمان از یک فرآیند استخدام و گزینش كارآمدي برخوردار است گردید كه میانگین نمرات پاسخ دهندگان به پرسش

ی قرار دارد بنابراین پیشنهاد می شود اقدامات منابع انسان سطح پایین تري نسبت به باقی پرسش هاي شاخص اندازه گیري

مدیریت منابع انسانی شركت ها با طراحی صحیح مشاغل در زمینه جذب و بکارگیري نیروي انسانی شایسته و كارمندیابی 

اقدامات منابع انسانی و مسئولیت پذیري  از طرفی در اندازه گیري شاخص درست بتواند از نظام كارآمدي پیروي كنند.

كه كاركنانی كه سازمان استخدام می  این آزمون مشخص شد كه میانگین نمرات پاسخ دهندگان به این پرسش در اجتماعی

در سطح باالتري نسبت به باقی پرسش ها قرار دارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود كه  فرد برخوردارند-كند از تناسب خوب شغل

 .كوشش نمایند برنامه استخدامیاین  و ارتقاي در جهت حفظمنابع انسانی شركت ها  مدیریت
 مسئولیت پذیري اجتماعی شبکه بهداشت خاش بر عملکرد سازمانی اثر مثبت دارد. -8

از طرفی پس از  آزمون فرعی دوم نشان داد مسئولیت پذیري اجتماعی شبکه بهداشت  بر عملکرد سازمانی اثر مثبت دارد.

، مشخص گردید كه میانگین نمرات پاسخ Case Summaryونتوسط آزممسئولیت پذیري اجتماعی  اندازه گیري شاخص

در سطح پایین تري نسبت  به سختی كوشش می شود تا هزینه هاي عملیاتی را به پایین ترین حد برسانند دهندگان به پرسش

ت ها مسئولیت پذیري اجتماعی قرار دارد بنابراین پیشنهاد می شود مدیریت شرك به باقی پرسش هاي شاخص اندازه گیري

تالش مضاعفی در راستاي پایین آوردن هزینه هاي عملیاتی انجام داده تا از این طریق شركت ها بتوانند در عرصه رقابت با 

از طرفی در اندازه گیري دیگر رقبا به سوددهی رسیده و از این طریق باعث رشد و شکوفایی چرخه اقتصادي منطقه شوند. 

كه شركت  آزمون مشخص شد كه میانگین نمرات پاسخ دهندگان به این پرسش در این مسئولیت پذیري اجتماعی شاخص

 رویه خاصی را در پاسخگویی به شکایت هر مشتري دارد در سطح باالتري نسبت به باقی پرسش ها قرار دارد

 اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی شبکه بهداشت خاش  اثر مثبت دارد. -2
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از طرفی پس از اندازه گیري  شان داد اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی اثر مثبت دارد.آزمون فرعی سوم ن

 ، مشخص گردید كه میانگین نمرات پاسخ دهندگان به پرسشCase Summaryتوسط آزمونعملکرد سازمانی  شاخص

ري نسبت به باقی پرسش هاي شاخص فرهنگ بهبود مستمر در حال گسترش در سطوح مختلف شركت است در سطح پایین ت

اندازه گیري عملکرد سازمانی قرار دارد بنابراین پیشنهاد می شود مدیریت منابع انسانی شركت ها در جهت ترویج فرهنگ 

كنترل كیفیت و بهبود مستمر در تمامی اهداف سازمان تالش كرده و به تمامی كاركنان نیز بقبوالند كه این ارزش را رواج داده 

در این آزمون  عملکرد سازمانی از طرفی در اندازه گیري شاخص ر راستاي ارتقاي شركت ها در وجود همگان نهادینه شود.و د

كه به دقت بهره وري كاركنان نظارت و كنترل می شود در  مشخص شد كه میانگین نمرات پاسخ دهندگان به این پرسش

 راین پیشنهاد می شود این ارزش توسط شركت ها تقویت و توسعه یابد.سطح باالتري نسبت به باقی پرسش ها قرار دارد؛ بناب
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