
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(45 یاپی)پ 1399پاییز  ، اول، شماره دوازدهمسال 

 

 

 یدولت یریتمد نقش با مسکن بانک یانسان منابع یریتمد یبررس
 یننو

 
  3یطبر یمجتب و 2مهرآرا اسداله ،1فالح الهحبیب

 چکیده
 سىاختار  بایىد  دولتى   هاىسازمان و جامعه خواست تحقق راستاى در فناورى هاىپیشرفت به توجه با

 مىدیریت  مدل پژوهش این از هدف .ندینما نوسازى و نموده متحول هاپیشرفت این با متناسب را خود
 ها داده آوری جمع برای حاضر پژوهش در باشد.می نوین دولتی مدیریت رویکرد اساس بر انسانی منابع
 نیمىه  ،عمیىق  هىای  مصاحبه از استفاده با کیفی بخش در .شد استفاده (کمی و کیفی) آمیخته روش از

 .گردیىد  آوریجمىع  اطالعىا   پرسشىنامه  از کمىی  بخىش  در و خبره 12 ازنظر استفاده و ساختاریافته
 کدگذاری و محوری کدگذاری باز، )کدگذاری ای مرحله سه کدگذاری روش به شده انجام هایمصاحبه
 ادامىه  هىا مصاحبه نظری اشباع به رسیدن تا کیفی بخش در گرفت. قرار وتحلیل تجزیه مورد انتخابی(،
 و دادنىد  تشىکیل  را نمونىه  حجىم  مسىکن  بانىک  مشىتریان  از نفىر  391 نیىز  کمىی  بخش در و یافت

 مىدیریت  رویکىرد  اسىاس  بىر  انسانی منابع مدیریت های مؤلفه درنهایت .کردند تکمیل را هاپرسشنامه
 گرایىی،  مىدیریت  اصىل  سىازی،  کوچىک  اصىل  تمرکززدایی، اصل سازی، خصوصی )اصل نوین دولتی

 و هىا  مؤلفىه  توسعه و ییشناسا و حاضر پژوهش همچنین گردید. پیشنهاد و تنظیم زدایی( بوروکراسی
 ینگاه دار،یپا توسعه و یانسان منابع تیریمد مقوله به دگاهمانید ،یانسان منابع تیریمد مدل طراحی

 .نماییم فراهم را است ها سازمان زیتما یاصل عامل که یانسان هیسرما ارتقا موجبا  تا باشد یستمیس
 منجىر  ،ایپو یسازمان جادیا با که ای گونه به مسکن بانک رد یانسان منابع مدل یطراح یبرا تالش لذا
 .باشد یم یضرور یامر گردد، سازمان اهداف تحقق به

 .زدایی بوروکراسی سازی، خصوصی نوین، دولتی مدیریت سازی، کوچک انسانی، منابع مدیریت کلیدی: کلمات

                                                 
   رانیواحد قائم شهر، قائم شهر، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریمد یدکتر یدانشجو 1
 )نویسنده مسئول(  رانیواحد قائم شهر، قائم شهر، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریگروه مد 2
   رانیواحد قائم شهر، قائم شهر، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریگروه مد 3
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 مقدمه

 هىای نقىش  عنوان به را هامسئولیت از وسیعی طیف انسانی منابع قهرمانان کتاب در (1991) الریخ
 و اداری خبىره  تغییر، عامل استراتژیک، شریک نقش شامل هانقش این است. کرده ذکر انسانی منابع
 قىرار  انسانی منابع کارکردهای ها،مسئولیت و هانقش این تحقق  راستای در شوند.می کارکنان مدافع
 موضىوعا   همىه  هدایت و ابتکار خالقیت، طریق از اهدافش به رسیدن برای را سازمان که گیرندمی

 بین انسانی، منابع مدیریت عملیاتی هایفعالیت و کارکردها درباره سازد.می توانا انسانی منابع با مرتبط
  (.1391جوادین، )سید ندارد وجود توافق نظران صاحب
 و جىذب  دفرآینى  چهىار  بىه  کارکردهىا  ایىن  انسىانی  منىابع  اسىتراتژیک  مىدیریت  مىدل  اساس بر
 بىه  بایسىتی  فراینىدها  ایىن  از کیى هر شىوند. مىی  تقسیم نگهداری و زشیانگ بهسازی، کارگماری، به

 شوند: منجر ذیل پیامدهای
 وری، بهىره  حصىول  از اطمینىان  ایجاد راستای در انسانی، منابع مدیریت هایفعالیت یکپارچگی-1
  سازمانی عملکرد بهبود و افزوده ارزش
  سازمانی تغییر و ریزی برنامه دفرآین کل بر تأثیر-2
 مىدیریت  به وظایف این انتقال طریق از انسانی منابع مدیریت سنتی هایفعالیت در تمرکز عدم-3
 صف ارشد
 پىذیرش  در فعاالنه برخورد و یاثرگذار سازمان، فرد منحصربه دارایی عنوان به کارکنان به توجه-4

 کارکنان نیازهای به توجه و سازمان عملکرد ارتقای دادن قرار محوریت ها،مسئولیت
 یادگیرنده سازمان ایجاد و سازمانی اثربخشی تسهیل-5

 مجموعىه  کىه  دارد عقیىده  پایانی هم مفروضه اساس بر انسانی منابع مدیریت استراتژیک رویکرد
 منسىجم  و یکپارچىه  داخلىی  ازلحىا   هىم  که گیرد برمی در را هاییفعالیت انسانی، منابع کارکردهای

 (.139 )عباسپور، گیرندمی قرار راستا یک در سازمان هایاستراتژی با خارجی ازلحا  هم و ندهست
 پویىا،  سىازمانی  ایجىاد  با که ای گونه به مسکن بانک در انسانی منابع مدل طراحی برای تالش لذا
 با که است نیا رو شِیپ پژوهش تیّن و ؛باشدمی ضروری امری گردد، سازمان اهداف تحقق به منجر
 ایىران  دولتىی  هىای سازمان در پایدار انسانی منابع مدیریت الگوى ،نوین دولتی تیریمد کردیرو اتخاذ
 انجىام  بىار  اولىین  بىرای  حاضىر  مکانی و زمانی قلمرو در پژوهش این که ازآنجایی چنینهم کند. ارائه
 دولتی مدیریت هایابلیتق و تغییرا  و شناسایی برای تالش باشد.می برخوردار نوآوری از لذا گیرد می
 منىابع  مىدیریت  اهىداف  تحقق منجر که طوری به مسکن بانک در انسانی منابع مدیریت مدل بر نوین
 انسىانی  منىابع  مىدیریت  مىدل  طراحىی  بنىابراین  باشىد؛ می ضروری امری گردد، مسکن بانک انسانی



 103 یننو یدولت یریتبانک مسکن با نقش مد یابع انسانمن یریتمد یبررس

 

 انجام با است امید .باشدمی تحقیق این اصلی مسئله و است شده گرفته نظر در تحقیق اولویت عنوان به
 مقوله به دیدگاهمان انسانی، منابع مدیریت مدل طراحی و ها مؤلفه توسعه و شناسایی و حاضر تحقیق
 عامىل  که انسانی سرمایه ارتقا موجبا  تا باشد سیستمی نگاهی پایدار، توسعه و انسانی منابع مدیریت
  .نماییم فراهم را است هاسازمان تمایز اصلی
 

 تحقیق نظری نیمبا
 منىابع  هىای سیاست انسانی، منابع هایاستراتژی با تعاملی ارتباط عنوان به انسانی سرمایه مدیریت

 و مفصىل  طور به که دارد انسانی منابع فرآیند و انسانی منابع عملیا  انسانی، منابع هایبرنامه انسانی،
 را سىازمان  اجتماعی مسئولیت بخواهیم اگر اما گرفت، قرار وتحلیل تجزیه مورد خاص اهداف عنوان به

 هىای آرمىان  و اهىداف  تحقق جهت در گامی سازمان اجتماعی مسئولیت گفت توانمی نماییم تشریح
 عمىدتا   هاسازمان منظور بدین است. جوامع مدارانه انسان هایارزش ارتقای مسیر در هاشرکت واالی
 چشىم  بىه  دستیابی کنند.می تعریف را مشخصی هایاستراتژی خود، اهداف دورنمای و ها مأموریت در

 اصىول  را مشىخ   بنىدی  سىاختار  ایىن  اسىت.  معینی هایچارچوب رعایت مستلزم مذکور اندازهای
 (.2011 )رامالل، نامیممی سازمانی اجتماعی پذیریمسئولیت
 سىال  در گفت توانمی نماییم بازگو را سازمانی اجتماعی پذیریمسئولیت تحول سیر بخواهیم اگر
 پىذیری  مسىئولیت  بىه  مربىوط  قوانین ظهور 1910ها،سازمان اجتماعی پذیری مسئولیت ظهور 1953

 ارائىه  بعىد  بىه  2000 سىال  از و محیطىی  زیسىت  مسائل بر تاکید 1990 و 1990ها،سازمان اجتماعی
 در مسىئولیت  نقىش  فراوانىی  اجتمىاعی  انتظىارا   امروزه هرچند شدند. مطرح رهنمودها و هااستاندارد
  .(2019 ،1دیگران و )نو کندمی رصد را اجتماعی هایکار و کسب

                                                 
1.Noe et al 
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 (2019 دیگران، و نو) انسانی منابع هایسیستم -1 نمودار

 منىابع  مدیریت بر اطالعا  یفناور تیقابل تأثیر موضوع با پژوهشی (،1399) همکاران و میرفالح
 رهیى زنج یکپىارچگ ی تیى قابل و کىار  و کسب ندیفرآ تیریمد تیقابل یگریانجیم نقش شرکت: انسانی
 بىه  رقبىا  بىا  مقابله و بازار در ریمتغ طیشرا با انطباق یبرا هاشرکت حاضر، عصر در دادند. انجام نیتام

 و کىرده  فىراهم  پىرتالطم  طیمح در را خود یبقا ینهیزم بتوانند تا هستند یرقابت یایمزا کسب دنبال
 یهىا بنگىاه  یهاتیفعال اطالعا ، یفناور عیسر را ییتغ دهند. نشان خود از یبهتر عملکرد مدیریت
 و عیصىنا  کشىورها،  یاقتصىاد  رونىق  واقىع  در اسىت.  داده قرار تأثیر تحت یقیعم طور به را یاقتصاد
 توانىد یم اطالعا  یفناور تیقابل است. وابسته اطالعا  یفناور از مناسب یبردار بهره به هاشرکت

 عیسىر  را ییى تغ بىا  مقابله یبرا را نهیزم و شود گرفته نظر در شرکت یبرا یرقابت تیمز کی عنوان به
-جمع پرسشنامه قیطر از هاداده و بوده یشیمایپ نوع از و یفیتوص پژوهش روش کند. فراهم یطیمح
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 گرفتنىد.  قىرار  یبررسى  مىورد  شىرکت  120 پىژوهش  یهىا هیفرضى  آزمون منظور به است. شده یآور
 شىده  انجام یجزئ مربعا  حداقل بر یمبتن یساختار معادال  یساز مدل توسط هاداده وتحلیل تجزیه

 اطالعا  یفناور تیقابل که داد نشان جینتا و گرفتند قرار دییتا مورد پژوهش یهاهیفرض یتمام .ستا
 تیى قابل و کىار  و کسىب  ندیفرآ تیریمد تیقابل یانجیم ریمتغ دو قیطر از شرکت عملکرد مدیریت بر
 دارد. مثبت ثیرتأ نیتام رهیزنج یکپارچگی

 مدیریت لمد ئهارا و حیاطر ،تحقیق ینا صلیا فهد (،1399) دیگران و سپاسی میر ناصر دکتر
 از راهانیوتعا در نسانیا منابع مدیریت مناسب هایشرو لمد ینا .ستا نیوتعا بخش در نسانیا منابع

 تجربه  ،حدو سحساا ،نسانیا مانیزسا  تباطاار ،بیتا)جذ نیوتعا نمازسا دبعاا بین بطروا یینطریقتب
 در .هددمی ننشا (زیبهسا ،بکارگیری ارینگهد ب،)جذ نسانیا نابع م مدیریت دبعاا و تعهد( ص،خا
 یهامولفه تعیین ،نیوتعا نمازسا یها مولفه تعیین م مرحلة سه در پرسشنامه سه از تحقیق ینا

 منابع مدیریت یهامولفه بر نیوتعا نمازسا یهامولفه عاملی ارزش تعیین و نسانیا منابع مدیریت
 تحلیل ،مستقل نمونه با Tنموآز) تحلیلی یهارهماآ ،هاداده تحلیل اربزا .ستا هشد دهستفاا نسانیا

 چنینهم میباشد. لیزرل( ارفزا منر طریق از) هاخ شا عاملی تحلیل و توصیفیرهماآ و واریانس(
-می نشان تحقیق ینا نتایج .ستا هشد منجاا سویل Tنموآز توسط مسیرها بین بطروا و لمد نموآز

 معنی و تفا لیکن ست.ا مناسب نسبتا نسانیا منابع دبعاا در نیوتعا هایانمزسا دموجو ضعیتو دهد
 بر مؤثر یهابینمؤلفه در دارد. دجوو رکا سابقه و  تحصیال ،جنسیتی یبند تقسیم به توجه با یدار

 و لئو هیدگاد و خالقیا ،نسانیا - یمعنو سرمایه یؤلفههام ،نیوتعا نمازسا در نسانیا منابع مدیریت
 بیشترین ریمحو هنگیزا و  طالعاا سامانه یهامؤلفه ،نسانیا منابع مدیریت وهگر یهامولفهبین در

 رحضو ییزربرنامه و نیوتعا مانیزسا عجتماا زیسا شبکه شامل تحقیق ینا دپیشنها .ندارد را ارزش
 مستعد ادفرا بجذ ییزربرنامه ،مانیزسا نهآزادا طتباار یهااربزا تقویت ،یکلید یپستها در نناز بیشتر
 یردوا با منعطف رساختا دیجاا ،هیوگررکا هنگیزا دیجاا ،جو صلح و رگازسا و انگروبر شخصیت با

 بر مبتنی یابیارز ،شغلی توسعه ،خالقیا هایارزش زیسا ینهدنها ،بیشتر رختیاا تفویض ،کیفیت
 .ستا مانیزسا هایدودیتمح کاهش و دعملکر

 اضافه و یفن یاجتماع کردیرو از استفاده با پژوهش نیا در (،1391) دیگران و سپاسی میر ناصر
 بخش در یانسان منابع تیریمد ستمیس یبرا یمدل تا است شده یسع آن به یشناخت بوم شاخه کردن
-داشته ؛یانسان هیسرما سازمان، یانسان منابع یها داشته شود. یطراح شناختانه بوم کردیرو با یدولت

 یشناخت بوم هیسرما سازمان، یشناخت بوم یهاداشته و یاجتماع هیسرما سازمان، یاجتماع یها
 امکان هاهیسرما همه از نهیشیب استفاده ی،فن یاجتماع هینظر طبق است. شده گرفته نظر در سازمان
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 عملکرد یحداکثرساز به بتواند بیترک نیا تا افتی دست هاآن از یانهیبه بیترک به دیبا و ستین ریپذ
 انتخاب یبرف گلوله کیتکن قیطر از که یاخبره گروه از منظور نیا یبرا کند. کمک یانسان یروین

 یانسان منابع فیوظا در را هاهیسرما از کی هر یهاشاخ  تیاهم تا شد خواسته بودند، شده
 یبرا ک،ی و صفر کیتکن یخط ریزی برنامه روش قیطر از آمده دست به یهاداده کنند. مشخ 

 و شده داده قیتطب یکشور خدما  قانون با جینتا انیپا در شد. لیتحل نه،یبه مدل به یابیدست
 است. شده اراِیه پیشنهادهایی
 اىب انیىنسا ابعىمن مدیریت لمد تبیین پی در حاضر هشوپژ(،1395) دیگران و مقدم ابوالفضل

 یگیرربهکا با و کیفی دیکررو بچورچا در هشوپژ ینا .ستا نسفواتر انیرا وهرگ در فرینانهرآکادیکررو
 یافته رساختا نیمه یمصاحبهها ،هاداده آوریجمع اربزا ستا هىگرفت ماىنجا داىبنی داده تحقیق روش
 به شناآ نخبرگا از نفر 19 هدفمند ینمونهگیر روش یگیرربهکا با  ،طالعاا دآوریگر ربهمنظو و دهبو

 در هاداده تحلیل و تجزیه .شد منجاا مصاحبه ،نسانیا منابع مدیریت یسیستمها و فرینیرآکا مباحث
 لمد آن، سساا بر .گرفت منجاا نتخابیا اریکدگذ و ریمحو اریکدگذ ز،با اریکدگذ با مرحله هىس

 لیهاو ممفهو یا کد 310 بر بالغ اجستخرا ههندد ننشا حاضر هشوژىپ نتایج .شد حیاطر هشوپژ کیفی
 قابلیت دبهبو شامل یمیرادپا لمد قالب در .کهاست مقوله 11 و مفهوم 33 ءحصاا نیز و هامصاحبه از
 منبع -مانیزسا )قابلیت علی یطاشر و ریمحو مقوله انعنو به نسانیا منابع مدیریت منظا فرینانهرآکا

 فرینانهرآکا شبین-قابتیر )محیط ایمینهز ملاعو ،شد(ار مدیریت حمایت ور ضر و نکنارکا ریمحو
 سیستم یتطبیقناپذیر ن،فرینارآکا )گریزپایی خلهگرامد یطاشر ،تژیک(استرا ستاییراهم و مدیریت
 فرهنگو ازیفیقنور-بمعیو یابیارزش منظا -مانیزسا نصافیابی -نسانیامنابع دموجو

 ییندآس ملاعو و نسانی(امنابع مدیریت منظا زیسا متمایز-ریمحو یندآ)فر هادهبررا ،(ریمحافظهکا
 .گرفت ارقر ،مانی(زسا و یحدوا دیرىف حطوى)س در

 

  شناسیروش
 کىه  باشىند مىی  آمىاری  جامعه .شد استفاده پرسشنامه از ها داده آوری جمع برای حاضر پژوهش در
 هاپرسشنامه و دادند تشکیل را نمونه حجم مسکن بانک مشتریان از نفر 394 کوکران فرمول با مطابق

-پرسشىنامه  نبود. مخدوش پرسشنامه 394 که شد پخش پرسشنامه 420 تعداد بتهال .کردند تکمیل را

 هىای یافتىه  ابتىدا  اینجىا  در شد. تدوین هامصاحبه از امده بدست اطالعا  اساس بر کمی بخش های
 مورد چندگانه مراحل طی در کدگذاری از استفاده با که پژوهش هایپرسش ترتیب به را کیفی بخش
 گردد.می ارائه اند گرفته قرار وتحلیل تجزیه
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 بررسی و بحث

 شد. تست ابتدایی مدل آن از پس و شدند شناسایی زیر عوامل تحقیق پیشینه با مطابق
 انسانی منابع مدیریت در نوین دولتی مدیریت عوامل پیامدهای :1 جدول

 گزینه شاخ 

ل
ص
ا

 
ی
ص
صو
خ

 
ی
ساز

 

 )هدفمند( سازمان خارج از یابی: کارمند

 فرد شخصیت و مهار  بر مبتنی بیشتر وسواس با و مد  کوتاه در استخدامی هایونازم انتخاب:

 قراردادی موقت، صور  به شغل آن با متناسب افاد گماردن کار به انتصاب:

 افراد شایستگی بر مبتنی عملکرد: ارزیابی

 عداداست با افراد بالندگی بر اموزش تاکید و سازمان نیاز براساس و محدود آموزش:

 دارد. فردی جنبه بیشتر و عملکرد اساس بر پاداش پرداخت، سطوح افزایش کارکنان، حقوق کاهش خدما : جبران

 کارکنان استرس و کار میزان افزایش با جسم و روان سالمت کاهش کارکنان: سالمت

 بازنشستگی صندوق تغییر ی،خصوص بخش به انتقال حال در کارکنان بازنشستگی حقوق شدن مختل بازنشستگی: و بیمه

 هزینه کاهش سیاست از پیروی سبب به یابدمی کاهش رفاهی: خدما 

 رسمی غیر ارتباطا  افزایش شغلی، امنیت کاهش سبب به گارکنان انگیزش کاهش انگیزش: و ارتباطا 

ل
ص
ا

 
ی
دای
زز
رک
تم

 

 برد(می بین از رو نگرانی و )ترس دلجویانه جنبه رهبری:

 ماهر نیروهای کار ترک توانایی، و عملکرد اساس بر و افزایش کارکنان جایی جابه انضباط: و انتقال ،جایی جابه

 محلی و بومی اولویت با خارج و داخل از یابیکارمند در تسریع یابی: کارمند

 کارکنان رانتخاب د تسریع انتخاب:

 هااستان سایر به تهران کارکنان جذب زمینه رد تشویقی هایسیاست اعمال و انتصاب امر در تسریع انتصاب:

 عملکرد ارزیابی در ناعادالنه رفتارهای بروز احتمال افزایش عملکرد: ارزیابی

 هااستان در آموزش افزایش آموزش:

 هاپاداش و خدما  جبران در عادالنه نا یرفتارها بروز احتمال شیافزا خدما : جبران

 ...( و درمانی واحدهای ایجاد انگیزشی، و اموزشی های )برنامه جسمی و روحی المتس افزایش کارکنان: سالمت

 ... و بازنشستگی هایروش به انسانی نیروی خروج در تسهیل بازنشستگی، و بیمه خدما  کیفی سطح ارتقای

 شود.می اداره محلی مقتضیا  و نیازها براساس رفاهی: خدما 

 بروز افزایش سبب به انگیرش کاهش کارکنان، نوآوری و خالقیت افزایش سبب به انگیزش افزایش انگیزش: و ارتباطا 
 رسمی ارتباطا  افزایش متناسب، نا و ناعادالنه رفتارهای

 گردد.می توزیع اختیار و قدر  و مشارکتی جنبه رهبری:

 هااستان یرسا به تهران از تشویقی هایسیاست با انتقال انضباط: و جایی جابه و انتقال

ل
ص
ا

 
ک
وچ
ک

 
ی
ساز

 

 سازمان خارج نیازاز صور  در کارمندیابی:

 مهار  بر مبتنی استخدامی هایآزمون انتخاب:

 ......... قراردادی رسمی، غیر جدید هایمهار  با جدید نیروهای انتصاب:

 تنایج بر مبتنی عملکرد: ارزیابی

 مجدد هایاموزش جای به خارجی مشاوران زا استفاده سازمان، سنجی نیاز براساس آموزش:

 هاپاداش و حقوق کاهش خدما : جبران

 و...( فشارکاری افزایش استرس، افزایش و شغلی امنیت )عدم جسمی و روحی سالمت کاهش کارکنان: سالمت

 یخصوص بخش به انتقال حال در کارکنان یبازنشستگ حقوق شدن مختل بازنشستگی: و بیمه
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 گزینه شاخ 

 هزینه کاهش سیاست سبب به رفاهی خدما  کاهش فاهی:ر خدما 

 رسمی و رسمی غیر ارتباطا  افزایش و کارکنان انگیرش کاهش انگیزش: و ارتباطا 

 دلجویانه جنبه رهبری:

 )بازنشتگی، انتقال افزایش کاری،انضباط افزایش مشاغل( مجدد )طراحی جایی جابه افزایش انضباط: و جایی جابه و انتقال
 کار.....( ترک برکناری، بازخرید،

ل
ص
ا

 
ت
یری
مد

 
ی
رای
گ

 

 سازمان خارج از کارمندیابی:

 مهار  بر مبتنی هایآزمون انتخاب:

 قراردادی........... و رسمی غیر صور  به انتصاب:

 نتایج، بر مبتنی عملکرد: ارزیابی

 کابردی یهاآموزش مدون، اموزشی هایبرنامه نیاز، فراخور آموزش آموزش:

 گرایی ایحرفه میزان براساس پرداخت کار، انجام حسب بر موردی پاداش کار، میزان اساس بر پاداش خدما : جبران

 کارکنان ومشارکت خالقیت و نوآوری افزایش سبب به جسمی و روحی سالمت افزایش کارکنان: سالمت

 - بازنشستگی: و بیمه

 یابد.می کاهش رفاهی: خدما 

 غیررسمی ارتباطا  وافزایش انگیزش افزایش انگیزش: و تباطا ار

 اقتضایی رهبری:

 کارکنان جایی جابه افزایش و کار نیروی تعدیل انضباط: و جایی جابه و انتقال

ی
اس
کر
رو
بو

 
ی
دای
ز

 

 سازمان خارج و ازداخل کارمندیابی:

 خالق و دانشی کارکنان انتخاب انتخاب:

 مد ..... کوتاه قراردادهای با قراردادی و رسمی غیر صور  به انتصاب:

 نتایج بر مبتنی عملکرد: ارزیابی

 کارکنان فیزیکی حضور و بازی کاغذ حذف و الکترونیکی صور  به آموزش آموزش:

 پذیرانعطاف هایپاداش )استانداردها( شودمی نزدیک بازار سطح به پاداش خدما : جبران

 فردی کنترل سطح باالرفتن و کارکنان واقعی مشارکت افزایش سبب به جسمی و روحی سالمت شافزای کارکنان: سالمت
 کار بر کارکنان

 بازنشستگی و بیمه خدما  انجام در پیگیری و سرعت افزایش و کیفیت بهبود بازنشستگی: و بیمه

 رفاهی خدما  فرایندهای بهبود رفاهی: خدما 

 افقی ارتباطا  و غیررسمی ارتباطا  وافزایش نواوری( و )خالقیت گیزشان افزایش انگیزش: و ارتباطا 

 گراتوفیق و مشارکتی جنبه رهبری:

 شودمی کم تنبیها  و انضباطی سیستم پیمانکاری( و سپاریبرون) کارکنان جایی جابه افزایش انضباط: و جایی جابه و انتقال
 کاکنان بین انضباطی خود سبب به
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 متغیرها أثیرت :2نمودار
 
 مىدل  واقىع  در که گزینشی و انتخابی کدگذاری از آمده بدست متغیرهای به توجه با بخش این در

 PLS افزارنرم در تحقیق مدل آزمون و پرسشنامه تدوین به باشدمی استوار این مبنای بر نیز مفهومی
 شود.می پرداخته

 :KMO آزمون

 مشىترک  واریىانس  تأثیر تحت تحقیق متغیرهای انسواری آیا که است آن دهنده نشان آزمون این
 نوسىان  در 1 و 0 بىین  همواره KMOآزمون ضریب خیر؟ یا هست اساسی و پنهانی های عامل برخی
  است.

 بارتلت و KMOآزمون :2جدول

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .840 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square .840 

Df 10431.951 
Sig. 1540 
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 گفىت  میتوان (>0.05sig) بارتلت آزمون معناداری عدد و (0.1 از )بزرگتر KMO عدد به توجه با
  است. برخوردار نیاز مورد شرایط از و است مناسب عاملی تحلیل اجرای برای هاداده که

 برازندگی ارزشیابی و مدل برآورد

 شود: می بررسی بخش دو در PLS روش در روایی و پایایی

 ساختاری. مدل به مربوط بخش ب( گیری. اندازه های مدل به مربوط بخش الف(

 اند: شده خالصه زیر جدول در مدل برازش معیارهای کلیه

 مدل برازش هایشاخ  :3جدول

 Cronbach's 

Alpha 
rho_A Composite 

Reliability 
Average 

Variance 

Extracted 
(AVE) 

SSO SSE Q² (=1-

SSE/SSO) 

 0.222 116.209 191.55 0.714 0.882 0.821 0.803 سازی خصوصی اصل

 0.198 302.653 209.32 0.654 0.850 0.742 0.735 تمرکززدایی اصل

 0.108 158.209 109.07 0.885 0.939 0.870 0.870 سازی کوچک اصل

 0.027 94.290 112.17 0.634 0.896 0.857 0.855 گرایی مدیریت اصل

 0.231 216.099 323.37 0.796 0.886 0.758 0.745 زدایی بوروکراسی

 

 مشابه ماتریس این که دهندمی پیشنهاد را ماتریسی واگرا روایی بررسی برای الرکر و فورنل روش
 هىر  بىه  مربوط AVE مقادیر جذر حاوی ماتریس این اصلی قطر که تفاو  این با است فوق ماتریس
  ماتریس بنابراین اند.شده داده نشان 1 عدد با اصلی قطر مقادیر فوق جدول در باشد.می متغیرها از یک
 است: شده ترسیم زیر در واگرا روایی بررسی برای الرکر و فورنل
 

 متغیرها ماتریسی واگرایی و روایی :4جدول
 اصل سازی کوچک اصل تمرکززدایی اصل سازی خصوصی اصل 

 مدیریت
 گرایی

 بوروکراسی
 یزدای

     0.832 سازی خصوصی اصل

    0.829 0.133 تمرکززدایی اصل

   0.903 0.042 0.089 سازی کوچک اصل

  0.843 0.069 0.113 0.120 گرایی مدیریت اصل

 0.839 0.155 0.107 0.008 0.209 زدایی بوروکراسی
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 از متغیىر  هىر  AVE جىذر  مقدار اصلی قطر در  است، شده مشخ  فوق جدول در که گونههمان
  است. بیشتر متغیر دو همبستگی مقدار

  GOF (Goodness Of Fit:) معیار

 ایىن  توسىط  که معنی بدین است. ساختاری معادال  هایمدل کلی بخش به مربوط GOF معیار
 پىژوهش  کلىی  مدل ساختاری بخش و گیریاندازه بخش برازش بررسی از پس تواند می محقق معیار
 2004 سىال  در ،1همکاران و تننهاوس توسط GOF معیار نماید. کنترل یزن را کلی بخش برازش خو،
 است. آمده زیر در آن فرمول و گردید ابداع

Communality بىه  متغیىر  هىر  عاملی بارهای مجذور میانگین از مقدار این = اشتراکی( )مقادیر 
 آید. می دست

GOF = √                 

Communality (مقادیر )بىه  متغیىر  هىر  عاملی بارهای مجذور میانگین از مقدار این = اشتراکی 
 آید.می دست

 آید.می دست به مدل زای درون متغیر هر اشتراکی مقادیر میانگین از =            

 است. مدل زای درون متغیرهای R Square مقادیر میانگین   = 
GOF = √                    

 GOF بىرای  قوی و متوسط  ضعیف، مقادیر عنوان به که 0.31 و 0.25 ،0.01 مقدار سه به توجه با
 دارد. مدل مناسب برازش از نشان ،GOF برای 0.555 مقدار حصول و است شده معرفی

 بىر  در هىم  همزمىان  کىه  اسىت  PLS افزارنرم خروجی کلی های مدل دهنده نشان زیر نمودار دو
 و نموده تفکیک تفصیل به را هاآن ادامه در که باشد می گیری اندازه مدل هم و ساختاری مدل گیرنده
 داد. خواهیم قرار بررسی مورد

 دهد. می نشان گیری اندازه و ساختاری مدل برای را t مقادیر نمودارزیر

                                                 
1.Tenenhaus et al,  
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 تحقیق هایفرضیه برای معناداری تی مقادیر با پایه لمد :3نمودار

 

 
 هىا  فلىش  روی بر تی مقادیر دهد. می نشان بررسی مورد متغیرهای بین را تی مقادیر فوق نمودار
 اند..شده مشخ 

 دهد. می نشان گیری اندازه و ساختاری مدل برای را عاملی بار مقادیر 5 نمودار

 است: شده آورزده زیر جدول در تحقیق متغیرهای مسیر تحلیل

 نتایج خالصه :5 جدول
 T-Value استاندارد ضرایب تحقیق ختاریسا مدل درون ها رابطه بررسی

 3.199 0.322 انسانی منابع مدیریت <- تمرکززدایی

 4.111 0.4 انسانی منابع مدیریت <- سازی خصوصی

 15.02 1.019  انسانی منابع مدیریت <- سازی کوچک

 2.44 0.194  انسانی منابع مدیریت <- گرایی مدیریت

 5.01 0.111  انسانی منابع مدیریت <- زدایی بروکراسی
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 پیشنهادات و گیری نتیجه
 گرفتىه  کىار  بىه  اثربخش و کارآمد طور به زمانی سازمانی، منابع ترینکلیدی عنوان به انسانی منابع
 بىه  انسىانی  منىابع  مىدیریت  در استراتژیک رویکرد .شود مدیریت استراتژیک نگرش با که شد خواهد
 محىیط  برابىر  در هىا آن بىه  اتکا با بتواند سازمان که است نوین هاییروش و فنون کارگیری به مفهوم
 و افجىه ) کنىد  بسیج رقابتی مزیت کسب جهت رادر انسانی منابع و داده نشان مناسب واکنش ناپایدار
 اسىت  کارکنىان  بىه  سىودآوری  روی از رویکردی تنها نه انسانی منابع مدیریت (،1394 زاده، اسماعیل

 از مقصود .است ارتباط بودن طرفه دو و تعهد برداشتن تأکید با ارکنانک روابط به ویژه رویکردی بلکه
 بىا  که است مدیریت وظیفه از بخشی اجرای برای موردنیاز اقداما  و ها سیاست انسانی منابع مدیریت
 ارزیابی کارکنان، به دادن آموزش کارمندیابی، برای ویژه به دارد، بستگی کارکنان  فعالیت از هایی جنبه
 و دعىىایی) سىىازمان کارکنىىان بىىرای منصىىفانه و سىىالم محیطىىی ایجىىاد و پىىاداش دادن رد،عملکىى

 (.1399همکاران،
 میگردد: ارائه زیر پیشنهادا  تحقیق نتایج با مطابق
 و خالقیىت  تواننىد می پرسنل به آن موقع به رسانی اطالع و اهداف ساختن روشن با ارشد مدیران
 و شىوند  سىازمانی  هایگیری تصمیم در آزادی و مشارکت باعث و نمایند تقویت پرسنل در را نوآوری
  دهند. سوق بقا و رقابتی مزیت کسب سمت به را شرکت

 بهبود را خود عملکرد توانندمی خود منابع از استفاده با و پایدار رقابتی مزیت کسب با ارشد مدیران
  نمایند. تضمین را خود بقای و بخشند

 تنوع و شخصیتی های تفاو  به توجه و شرکت مختلف واحدهای رد خالق و مبتکر افراد گزینش
 ایجىاد  جهت کاری جلسا  در مخالف و موافق افراد کارگیری به و شرکت پرسنل نظرا  و ها دیدگاه
 جدیىد،  افکىار  و هىا  ایىده  ارائه میزان اساس بر پرسنل عملکرد ارزیابی و ابتکار و خالقیت های زمینه

  شرکت. عالی مدیران طرف از ها آن از معنوی و مالی حمایت و علمی  مقاال چاپ نوین، راهکارهای

 تصمیم در نتایج این بکارگیری و گرفته صور  های پژوهش و تحقیقا  از حاصل نتایج از استفاده
  شرکت. های گذاری سیاست و گیری

 سنتی ارهایساخت جایگزین را نامتمرکز و رسمی غیر ساختارهای کنند سعی باید مسکن بانک مدیران
 بىه  مناسىب  و سىریع  پاسخگویی بتوانند نتیجه در و دهند افزایش را کارآفرینی به گرایش بتوانند تا نمایند
 بانىک  مىدیران  کىارآفرینی  بىه  گىرایش  تقویت برای شود می پیشنهاد لذا باشند. داشته مشتریان نیازهای
 بکىارگیری  بىا  و برسىد  حىداقل  بىه  ا اطالع تبادل و ارتباطا  موانع و شود کم مقررا  و قوانین مسکن،

  شود. داده ای حرفه افراد و متخصصان به بیشتری عمل آزادی پویا، و ارگانیک ساختارهای
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 رفع برای که است مسکن بانک در کارآفرینی به گرایش توسعه مسیر در بازدارنده عاملی تعارض،
 بىه  مناسب نحو به را نظراتشان تا کرد تشویق کاری مسائل خصوص در بحث به باید را کارکنان آن،

 همسىو  سىازمان  کلی اهداف با نیز و یکدیگر با کاری واحدهای منافع و اهداف نمایند، منتقل یکدیگر
  باشد. داشته وجود حال همه در گفتگو باز فضای و شود

 بکىارگیری  همچنىین  نمایىد.  تسىهیل  را مسىکن  بانک مدیران در کارآفرینی به گرایش تواند می 
 و همکىاری  اعتمىاد،  ارتباطىا ،  سىطح  ارتقىاء  و تعىارض  حل برای غیررسمی و رسمی های مکانیزم

   دارد. کارآفرینی به گرایش افزایش در مهمی نقش ها هماهنگی
 منىابع  تیریمد در شده استفاده نینو یها یفناور از ستیبا یم مسکن بانک یانسان منابع رانیمد
 و گیرد می قرار استفاده مورد شیب و کم امروزه که است ینانسا منابع کیالکترون تیریمد مانند یانسان
 ،یآموزشى  پورتىال  جادیا کند. دایپ یتسر یانسان منابع یندهایفرا تمام به ندهیآ در شود یم ینیب شیپ
 نیى ا از ییها نمونه یسازمان برون و درون اشتراک یها شبکه ،یکیالکترون ابیغ و حضور یها ستمیس
 ،مدیریتی هزینه کاهش پتانسیل نسانیا منابع  نیکولکترا مدیریت هسىتند  یانسىان  منابع تیریمد نوع
 یمشىتر  خدما  توسعه و یریگ میتصم ندیفرا بهبود ،ییپاسخگو درزمان عیتسر ،یور هبهر  یشافزا

 و تىر  منعطىف  تىر،  کیاسىتراتژ  تا کند یم کمک یانسان منابع تیریمد به لیدل نیهم به و راداراست
 منىابع  مىدیریت  بىه  مربوط های ضعف کردن برطرف نیهمچن باشد. تر صرفه به مقرون نهیهز ازنظر
 در سرعت روز، تکنولوژی با خدما  ارائه ساختن همگام طریق از وری، بهره و فرهنگ حوزه در انسانی
 گذشته. به نسبت فعلی خدما  بهبود و آن از متمایز تصویر ایجاد اعتماد، قابل و جدید خدما  معرفی

 و روحیىه  شیافزا ی،نوآور مشارکت، افزایش  منظور به سازمانی، فرهنگ تحکیم و تتقوی برای-
 نهادینىه  نیىز  و اسىالمی  محتوای پر فرهنگ گسترش و توسعه به شود می پیشنهاد کارکنان انگیزش
 شود. توجه سازمانی فرهنگ در آن کردن
 و علىوم  از اسىتفاده  در انآنى  منفی اعتقادا  و باورها اصالح و سنتی مدیران سازی آگاه منظور به
 گردد. استفاده مناسب تخصصی آموزش از انسانی نیروی کارگیری به و جذب جدید فنون
 مسىیر  قبیىل  از انسانی نیروی ریزی برنامه جامع نظام انسانی منابع متوازن رشد و توسعه منظور به

 گردد. اجرا و یطراح .... و جانشینی ریزی برنامه شغلی، پیشرفت
 و امکانىا   از متخصى ،  و مجىرب  کرده، تحصیل انسانی نیروی گیری کار به و جذب منظور به

  شود. استفاده انسانی منابع علمی و اصولی ابزارهای
      درک بخوبی وری بهره با را آن پیوند کارکنان که شود تهیه طوری دستمزد و حقوق های طرح   

 نمایند.              
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