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تاثیر متغیرَای يیژگی جمعیت شىاختی ،بروامٍ آمًزشی ي حمایت مذیران بر اثربخشی ديرٌ َای
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چکیذٌ
َذف :پژٍّص حبضط ثب ّسف تبثیط هتغیطّبی ٍیژگی جوقیت ضٌبذتی ،ثطًبهِ آهَظضی ٍ حوبیت هسیطاى ثط اثطثرطی زٍضُ ّبی آهَظش
ضوي ذسهت اًجبم ضس.
ريش :ضٍش پژٍّص ثطحست ّسف ،ثٌیبزی -وبضثطزی؛ ثطحست ًَؿ زازُ ،ووی ثَز .جبهقِ آهبضی پژٍّص ضبهل ضبهل ولیِ وبضوٌبى
ثبًه ضفبُ ایطاى ثِ تقساز ً 9794فط ثَز .زض ایي پژٍّص ثب استفبزُ اظ ضٍش ًوًَِگیطی ذَضِای ٍ عجمِای ٍ هحبسجِ حجن ًوًَِ زض
پژٍّصّبیی ثب تحلیل فبهلی ً 491فط ثِفٌَاى آظهَزًی اًتربة ضسًس .ضٍش گطزآٍضی زازُّب پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ ثَز .ثِهٌؾَض تقییي
ضٍایی پطسطٌبهِ اظ ضٍایی ؽبّطی ،هحتَایی ٍ سبظُ استفبزُ ضس ٍ ثطای سٌجص پبیبیی اظ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ ٍ پبیبیی تطویجی استفبزُ ضس
وِ ّوگی هَضز تأییس لطاض گطفتٌس .زض ثرص استٌجبعی ثطای پبسد ثِ سؤالّبی پژٍّص اظ آظهَىّبیی ًؾیط ّوجستگی پیطسَى ،آظهَى تی
ته ًوًَِای ٍ هسلسبظی هقبزالت سبذتبضی (تحلیل فبهلی تأییسی) ثب استفبزُ اظ ًطمافعاضّبی ٍ Smart Pls-v2 ،SPSS-v21
ً Lisrel-v8یع ثْطُ گطفتِ ضس.
یافتٍ َا :یبفتِ ّبی حبغل اظ پژٍّص ًطبى زازًس وِ هتغیطّبی ٍیژگی جوقیت ضٌبذتی ،ثطًبهِ آهَظضی ٍ حوبیت هسیطاى ثط اثطثرطی
زٍضُ ّبی آهَظش ضوي ذسهت وبضوٌبى تبثیط هقٌبزاضی زاضًس.
وتیجٍ گیری :ثط اسبس یبفتِ ّبی حبغل اظ پژٍّصً ،تبیج پژٍّص حبوی اظ آى است وِ ثِ هٌؾَض اثطثرطی ثیطتط زٍضُ ّبی ضوي
ذسهت ثبیس ثِ هَلفِّبی هرتلف فطزی ،آهَظضی ٍ حوبیتی تَجِ ٍیژُ زاضت.
کلیذ ياژٌ َا :ثطًبهِ آهَظضی ،آهَظش ضوي ذسهت ،هسیطاى

1زاًطجَی زوتطی ضضتِ هسیطیت آهَظضی ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ،ضٍزّي ،ایطاى.
2استبزیبض ،گطٍُ فلَم تطثیتی ،زاًطىسُ فلَم تطثیتی ٍ هطبٍضُ ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ،ضٍزّي ،ایطاى (ًَیسٌسُ هسئَل)Dr_Parsa@riau.acom.
3استبزیبض ،گطٍُ فلَم تطثیتی ،زاًطىسُ فلَم تطثیتی ٍ هطبٍضُ ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ،ضٍزّي ،ایطاى.
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مقذمٍ
ثب ٍضٍز ثِ ّعاضُ سَم هیالزی ٍ ثب پیططفتّبی فٌبٍضی ٍ تحَالت ضگطف ٍ پطضتبة زض هحیظّبی وبضی ،یىی اظ زل
هطغَلیّبی اغلی هسیطاى سبظهبىّب زض فػط حبضط ،آهَظش ٍ تَسقِ هٌبثـ اًسبًی 1است ٍ آهَظش وبضوٌبى ،هْنتطیي اثعاض
تَسقِ هٌبثـ اًسبًی است (پفَسط ٍ ّوىبضاى .)2020 ،2وبضوٌبى سبظهبى اظ عطیك ایي آهَظشّب ،تَاًوٌسیّبی الظم ضا وست
وطزُ ٍ لبثلیتّبی ذَز ضا تَسقِ هیزٌّس ٍ هْبضتّبی هَضز ًیبظ ضا فطاهیگیطًس (تبًجًَگ ٍ ّوىبضاى .)2020 ،3ثِ فجبضتی
ضىست اغلت سبظهبىّب ًبضی اظ فسم آهَظش ٍ تَسقِ وبضوٌبى است ٍ ّسف اغلی آهَظش ثْجَز فولىطز فطزی ٍ سبظهبًی است
(اسی یبوب ،)2011 ،4الجتِ غطفبً آهَظش ٍ اجطای یه زٍضُّبی آهَظضی ًویتَاًس ثِ سبظهبى زض ضاُ ضسیسى ثِ اّساف ذَیص
ووه وٌس اضظضیبثی جبهـ ٍ وبهل هیتَاًس هب ضا اظ اثطثرص ثَزى ًتبیج آهَظشّب آگبُ وٌس اضظضیبثی ثبظذَضزی ضا ایجبز هیوٌس وِ
هیتَاى ثب تَجِ ثِ آى فْویس آهَظشّبی اضائِضسُ زض ضسیسى ثِ اّساف هَضزًؾط اثطثرص ثَزُاًس یب ذیط (فجبسیبى.)1385 ،
پژٍّصّب زض هَضز اثطثرطی آهَظش ًطبى هیزٌّس وِ تطَیك ٍ ثطًبهِّبی آهَظضی هٌجط ثِ افعایص هیعاى ذاللیت ٍ اضتمبء
هْبضتّبی وبضوٌبى هیضَز ٍ اظآًجبوِ پتبًسیل ذاللیت زض هیبى ّوِ افطاز ٍجَز زاضز ،آهَظش ًمص اسبسی زض ضٌبسبیی ٍ
پطٍضش ذاللیت ٍ اضتمبء وبضوٌبى زاضز .ایسیطای 5اضظضیبثی ضا ثِفٌَاى یه گبم پبیبًی زض فطایٌس آهَظش ،ثب ّسف ثْجَز آهَظش ٍ
یب لضبٍت وطزى زضثبضُ اضظش ٍ اثطثرطی ثطًبهِّبی آهَظضی تقطیف هیوٌس (ظیٌبل ٍ ّوىبضاى.)2020 ،6
آهَظش ٍ ثْسبظی ،7آهَظش هساٍم ٍ ثطًبهِضیعیضسُ ثٍِسیلِ هسیطیت ،جْت ثْجَز سغَح ضبیستگی فولىطز سبظهبى هیثبضس.
وبضوٌبى ًیع ثطای غلجِ ثط هسبئل ٍ زضَاضیّبی ًبضی اظ تغییطات سطیـ اظ هحیظ سبظهبى ثبیس آهَظشّبی الظم ضا ثگصضاًٌس ،تب
ثْتط ثتَاًٌس ،اظ استقسازّبی ذَز ثْطُ گطفتِ ٍ سبظهبى ضا زض ضسیسى ثِ اّسافص ووه ًوبیٌس (ضیوطظ .)2003 ،8آهَظش فبهل
هؤثطی زض تَسقِ سیبستّبی التػبزی ،اجتوبفی ٍ فطٌّگی هیثبضس ،ظیطا وِ ظیطثٌبی تَسقِ سیبسی ٍ التػبزی ،زض سبظهبىّب
ثٌب هیضَز (والیوٌت ٍ وبثطیالًبّ .)2012 ،9وچٌیي آهَظش هَجت سرتوَضی ،ثط فْسُ گطفتي هسئَلیتً ،طبى زازى اثتىبض
فول ٍ ذاللیت هیضَز (زیَیس ٍ ّبیىوٌت .)2008 ،10اظ زیسگبُ سَثیسی )2004(11اًتمبل آهَظش ثِفٌَاى هیعاًی اظ حفؼ ٍ
وبضثطز اعالفبت ،هْبضتّب ٍ ًگطشّب اظ هحیظ آهَظضی ثِ هحیظ وبضی تقطیف هیضَز .ثِفجبضتزیگط اًتمبل آهَظش ثِ زضجِ
است وِ وبضآهَظاى یبزگیطی اظ ثبفت آهَظضی ضا ثِعَض هؤثط زض ثبفت ضغلی ثِ وبض هیثطًس .سبالًِ ّعیٌِّبی ٌّگفتی غطف
ثطًبهِّبی آهَظضی ٍ آهَظش ضوي ذسهت زض سبظهبىّب هیضَز (ثِ ًمل اظ هیطووبلی ٍ ّوىبضاى.)1394 ،
زض ثٌیبز آهَظشّبی ضوي ذسهت 12ایي ثبٍض ٍجَز زاضز وِ ایي آهَظشّب هیتَاًس زاًص ٍ هْبضت هطبضوتوٌٌسگبى ضا افعایص
زّس ٍ ًگطش آىّب ضا هثجت گطزاًس .ایي ًَؿ آهَظشّب ٌّگبهی هفیس ذَاّس ثَز وِ افضب ثرَاٌّس یبز ثگیطًس ٍ سطپطستبى
ثرَاٌّس یبز ثسٌّس (اسلَهي ،2003،13ثِ ًمل اظ ّساًٍس ٍ ّوىبضاى .)1393 ،آهَظش ضوي ذسهت یىی اظ ضاُّبیی است وِ
لبفستبً هیثبیست حس تَاًوٌسی وبضوٌبى ضا پطٍضش زّس .تطی )2000( 14هیگَیس آهَظش ضوي ذسهت ،فبزیتطیيّ ،وِ
پسٌستطیي ٍ الظمتطیي ضٍش آهَظش وبضوٌبى زض وست هْبضت ثطای همجَلیت اجطای یه حطفِ ٍ یه ضاُ هغوئي ثطای ثبال ضفتي
اثطثرطی وبضوٌبى است (هْسٍی ٍ فیبؼ .)1393 ،اظآًجبوِ فوستبً آهَظشّبی ضوي ذسهت ضبهل تططیح هأهَضیتّب ،اّساف ٍ
فولىطز ثْیٌِ زض سبظهبى است ،آگبّی یبفتي اظ هیعاى اثطثرطی ایي آهَظشّب ثبفث تَجِ ثیطتط وبضوٌبى ًسجت ثِ هسبئل
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سبظهبًی ضسُ ٍ ّط یه اظ آًبى ظهیٌِ ٍ اًگیعُ الظم زض ضضس ٍ تَسقِ هسبئل سبظهبًی ضا تمَیت ذَاٌّس ًوَز (فتحی ٍاجبضگبُ،
.)1394
اظ عطف زیگط سبظهبى زض لجبل اضائِ ایي زستِ اظ آهَظشّب ٍ غطف ّعیٌِّب ،اًتؾبض یبزگیطی ٍ وبضثطز آىّب ضا زض هحیظ وبض
اًتؾبض هیضٍز وِ اظ ایي پسیسُ زض فطغِ فلن هسیطیت تحت فٌَاى اًتمبل آهَظش یبز ضسُ است (ثبستبس ٍ آلتیٌی.)2019 ،1
ضجبؿ ٍ ّوىبضاى ( )1396پژٍّطی تحت فٌَاى"اضظضیبثی اثطثرطی ثطًبهِ ّبی آهَظش ضوي ذسهت وبضوٌبى زاًطگبُ فطزٍسی
هطْس" اًجبم زازًس .ضٍش تحمیك ،پژٍّص اضظضیبثی است وِ اظ ضٍیىطز اضظضیبثی ّسف هساض ٍ اظ هسل وطن پبتطیه جْت اًجبم
ایي هْن استفبزُ ضسُ است .جبهقِ آهبضی ایي پژٍّص ضبهل ولیِ وبضوٌبى زاًطگبُ فطزٍسی هطْس وِ تقساز آًْب ً 421فط هی
ثبضٌس.
ثطای اضظضیبثی سغح ٍاوٌص فطاگیطاى اظ پطسطٌبهِ وطهی ( ،)1386ثطای اضظضیبثی هیعاى یبزگیطی اظ پیص آظهَى ٍ پس آظهَى ٍ
ثطای اضظضیبثی هیعاى تغییط ضفتبض فطاگیطاى اظ پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ استفبزُ گطزیسً .تبیج ثِ زست آهسُ ًطبى زاز وِ فطاگیطاى
ٍاوٌص هغلَثی ثِ زٍضُّبی فوَهی ٍ ترػػی اظ ذَز ًطبى زازُ اًس .سغح یبزگیطی زض زٍضُ ّبی ترػػی ٍ فوَهی اثطثرص
ثَز ٍ فطاگیطاى زاًص الظم ضا وست وطزًس .اظ ًؾط تغییطات ایجبز ضسُ زض ضفتبض فطاگیطاى ًتبیج ًطبى زاز وِ زٍضُ ّبی ترػػی زض
سغح اثطثرطی هقٌبزاضی لطاض ًساضتٌس .زض ذػَظ هیعاى تفبٍت زض تغییط ضفتبض فطاگیطاى ثطاسبس ًؾط سِ گطٍُ (ذَز فطاگیطاى،
هبفَق ٍ ّوىبضاى ضبى) ًتبیج ًطبى زاز وِ ثِ جع زض یه هَضز ثیي ایي سِ گطٍُ تفبٍت هقٌبزاضی ٍجَز ًساضت.
پیٌسا ٍ ّوىبضاى .)2014(2زض پژٍّطی تحت فٌَاى "ضاُّبی اثطثرطی زٍضُّبی آهَظش ضوي ذسهت" ثِ ایي ًتیجِ ضسیسًس وِ
وِ ثبیستی ثِ وبضوٌبى فطغت ٍ ظهبى اًقغبفپصیطی الظم ثطای ثطای وبضثطز آًچِ یبز گطفتِاًس زازُ ضَز .ثطًبهِ اًتمبل آهَظش
ثبیستی وبضثطز سطیـ زاًص ٍ هْبضتّب ضا ثطاًگیرتِ ٍ هىبًیسنّبی پبسرگَیی پس اظ آهَظش ثطای وبضثطاى ٍ سطپطستبى وِ ثِ
عَض لبثل تَجْی اًتمبل آهَظش ضا افعایص هیزٌّس ،تقطیف وٌس .افضل ذبًی ٍ ّوىبضاى ( .)2014زض پژٍّطی تحت فٌَاى
"ثطضسی ضاّىبضّبی ویفیت ثرطی ثِ زٍضُّبی آهَظش ضوي ذسهت هقلوبى ٍ وبضوٌبى ازاضُ آهَظشٍپطٍضش ضْطستبى
سوٌبى" ثِ ایي ًتیجِ ضسیسًس وِ اظ ًؾط پبسرگَیبى ،فطایٌس آهَظش ،ویفیت هسضسیي ،ویفیت اهىبًبت ،ویفیت فطاگیطاى
زٍضُّبی آهَظضی ،ثطگعاضی زٍضُ ّب ثِ غَضت هتَالی ٍ آهَظش اظ ضاُ زٍض ،هطبضوت هقلوبى زض ثطًبهِضیعیّبّ ،سفگصاضیّب ٍ
هسیطیت اجطایی زٍضُّب زض ثْجَز ویفیت زٍضُّبی آهَظش ضوي ذسهت ًمص زاضتِ است ٍ ّوچٌیي اظ ًؾط هقلوبى ٍ وبضوٌبى
ثطگعاضی زٍضُّب ثِ غَضت هجبظی زض ثْجَز ویفیت زٍضُّبی آهَظش ضوي ذسهت ًمطی ًساضتِ است.
ثب تَجِ ثِ پیطیٌِ پژٍّص هجٌی ثط العاهبت یه زٍضُ آهَظضی ثطضسی ًمبط لَت ٍ ضقف زٍضُ ّبی ثطگعاض ضسُ ٍ ثِ عَض ولی
اضظضیبثی زٍضُ است ،تب ثب استفبزُ اظ ًمبط لَت ٍ فطغتّب ،اثطثرطی ٍ ثبظزّی زٍضُ ّب ثیطتط ضَز ٍ ثب هطرع ضسى ًمبط ضقف
ٍ تْسیسّب ،فسم اثطثرطی ٍ وبضایی زٍضُ ّب وبّص پیسا وٌس .ثٌبثطایي ثب تَجِ ثِ هستٌسات فَق هجٌی ثط چبلطْبی فطاٍاى زض
حیغِ آهَظش ضوي ذ سهت وبضوٌبى زض حَظُ ثبًه ضفبُ اظ جولِ غطف ّعیٌِ ّبی فطاٍاى زض ایي حیغِ ٍ فسم آگبّی اظ
اثطثرطی ایي آهَظضْب ٍ ووجَز تحمیمبت زض ایي ظهیٌِ ٍ ًجَز هسلی وِ ثتَاى هیعاى اثطثرطی آهَظضْبی ضوي ذسهت اضائِ ضسُ
ثِ وبضوٌبى ثبًه ضفبُ ضا اضظضیبثی وطز ٍ ّوچٌیي تجطثِ پژٍّطگط ثِ فٌَاى یىی اظ هسیطاى ٍ ّوچٌیي تأثیط اًسن ایي آهَظضْب
ثط فولىطز وبضوٌبى ٍ استفبزُ اظ اسبتیس ون تجطثِ ،پژٍّطگط زض غسز ثطآهس ثب اًجبم پژٍّص حبضط ثِ ایي سَال ثِ ضیَُ فلوی
پبسد زّس؛ هتغیطّبی ٍیژگی جوقیت ضٌبذتی ،ثطًبهِ آهَظضی ٍ حوبیت هسیطاى ثط اثطثرطی زٍضُ ّبی آهَظش ضوي ذسهت چِ
تبثیطی زاضًس؟

1

Bastas & Altinay
2. pindea
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ريش پژيَش
اظآًجبوِ پژٍّص حبضط ثِزًجبل تقییي تبثیط هتغیطّبی ٍیژگی جوقیت ضٌبذتی ،ثطًبهِ آهَظضی ٍ حوبیت هسیطاى ثط اثطثرطی
زٍضُ ّبی آهَظش ضوي ذسهت وبضوٌبى ثبًه ضفبُ وبضگطاى ثَز ،ضٍش پژٍّص ثط هجٌبی هبّیت زازُّب ووی ،اظ حیث ثقس
هحیظ ،اظ ًَؿ وتبثربًِای -هیساًی ٍ اظ ًؾط ّسف وبضثطزی ثَز .جبهقِ آهبضی ولیِ وبضوٌبى ثبًه ضفبُ ایطاى ثِ تقساز ً 9794فط
ثَز .زض ایي پژٍّص ثب استفبزُ اظ ضٍش ًوًَِ گیطی تػبزفی عجمِای ٍ هحبسجِ حجن ًوًَِ زض پژٍّصّبیی ثب تحلیل فبهلی
ً 491فط ثِفٌَاى آظهَزًی اًتربة ضسًس .اظآًجبییوِ جبهقِ آهبضی زض ثرص ووی وبضوٌبى ثبًه ضفبُ زض ول وطَض هی ثبضس ٍ
اظ ًؾط سبذتبض سبظهبًی ثبًه ضفبُ زاضای تفىیه ثرصّبی استبًی هیثبضسً ،وًَِگیطی اظ جبهقِ آهبضی زض ثرص ووی ثِغَضت
ًوًَِ گیطی عجمِ ای ٍ ذَضِ ای است ٍ حجن ًوًَِ زض ّط عجمِ هتٌبست ثب سْن آى عجمِ اظ ول هطرع گطزیس .ثِفجبضتی
ًوًَِّب زض ّط استبى (عجمِ) اظ تقساز ً 500فط ول ًوًَِ جبهقِ ثط اسبس ًسجت جوقیت پطسٌل زض ّط استبى اظ ول ًفطات ثبًه
زض سغح وطَضوِ ثِ ضطح جسٍل شیل هقیي ضسُ است ،ثػَضت تػبزفی اًتربة ضسًس.ثطای حػَل اعویٌبى اظ ضٍایی اثعاض ثِ-
هٌؾَض تقییي ضٍایی پطسطٌبهِ اظ ضٍایی ؽبّطی ،1هحتَایی ٍ 2سبظُ 3استفبزُ ضس .زض ایي پژٍّص پبیبیی اظ عطیك ضطیت آلفبی
وطًٍجبخ ٍ پبیبیی تطویجی 4هحبسجِ هیضَز .همبزیط ایي زٍ ضطیت ثطای ّوِ هتغیطّبی پژٍّص ثبالی  0/7ثِ زست آهس وِ
ًطبىزٌّسُ پبیب ثَزى اثعاض اًساظُگ یطی ثَز .ضطایت پبیبیی ٍ ضٍایی شوط ضسُ ثطای پطسطٌبهِ ضّجطی فضیلت گطا ثط آى زض جسٍل
ظیط لبثلهطبّسُ است .ثطای هحبسجِ پبیبیی ثبظآظهَى اظ هیبى هػبحجِّبی اًجبم گطفتِ چٌس هػبحجِ ثِفٌَاى ًوًَِ اًتربة ضسُ
ٍ ّط وسام اظ آىّب زض یه فبغلِ ظهبًی وَتب ُ ٍ هطرع زٍثبضُ وُسگصاضی ضس .سپس وُسّبی هطرع ضسُ زض زٍ فبغلِ ظهبًی
ثطای ّط وسام اظ هػبحجِّب ثب ّن همبیسِ ضسًس .ضٍش ثبظآظهبیی ثطای اضظیبثی ثجبت وسگصاضی پژٍّطگط ثِ وبض هیضٍز .زض ّط
وسام اظ هػبحجِّب ،وسّبیی وِ زض زٍ فبغلِ ظهبًی ثب ّن هطبثِ ّستٌس ثب فٌَاى "تَافك" ٍ وسّبی غیطهطبثِ ثب فٌَاى "فسم
تَافك" هطرع هیضًَس .زض ثرص استٌجبعی ثطای پبسد ثِ سؤالّبی پژٍّص اظ آظهَىّبیی ًؾیط ّوجستگی پیطسَى ،آظهَى
5
تی ته ًوًَِای ٍ هسلسبظی هقبزالت سبذتبضی (تحلیل فبهلی تأییسی) ثب استفبزُ اظ ًطمافعاضّبی Smart Pls- ،SPSS-v21
ً Lisrel-v8 ٍ v2یع ثْطُ گطفتِ ضس.
یافتٍَای پژيَش
افضبی ضطوت وٌٌسُ زض ایي پژٍّص ،ضبهل % 41 ،اظ آظهَزًیّب ظى ٍ  %59هطز ثَزًس %20 .اظ آظهَزًیّب ووتط اظ  30سبل،
 %38ثیي  30تب  40سبل %26 ،ثیي  40تب  50سبل ٍ  %16ثبالتط اظ  50سبل سي زاضتٌس %14 .اظ آظهَزًیّب ظیط  5سبل %28 ،ثیي
 6تب  10سبل %40 ،ثیي  11تب  15سبل ٍ  %18ثبالی  15سبل سبثمِ فقبلیت زاضتٌس ٍ زض ًْبیت %48 ،اظ آظهَزًیّب زاضای
تحػیالت وبضضٌبسی %35 ،وبضضٌبسی اضضس ٍ  %17تحػیالت زوتطی زاضتٌس .ثطای پبسد ثِ ثطضسی هتغیطّبی ٍیژگی جوقیت
ضٌبذتی ،ثطًبهِ آهَظضی ٍ حوبیت هسیطاى چِ تبثیطی ثط اثطثرطی زٍضُ ّبی آهَظش ضوي ذسهت وبضوٌبى؛ اظ تحلیل فبهلی
استفبزُ ضس اهب لجل اظ آىّ ،وجستگی ثیي اثقبز فَاهل اثطگصاض ثط اثطثرطی زٍضُّبی آهَظش ضوي ذسهت هَضز ثطضسی لطاض
گطفتِ ٍ ًتبیج آى زض جسٍل ظیط آٍضزُ ضسُ است.

اثطثرطی زٍضُّبی
آهَظش ضوي ذسهت

جسٍل ّ .1وجستگی ثیي فَاهل اثطگصاض ٍ اثطثرطی زٍضُّبی آهَظش ضوي ذسهت
فَاهل اثطگصاض
ّسفگصاضی
حوبیت
ثطًبهِ
ٍیژگی
آهَظضی ثبًه
هسیطاى
آهَظضی
جوقیتضٌبذتی
**0.781
**0.747
**0.758
**0.715
ٍیژگی جوقیت ّوجستگی
ضٌبذتی
Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000

حطفِایگطی
**0.784
0.000

1

Faced Validity
Content Validity
3
Construct Validity
)4 Composite Reliability (CR
)5 Structural Equation Modeling (SEM
2

 /116تبثیط هتغیطّبی ٍیژگی جوقیت ضٌبذتی ،ثطًبهِ آهَظضی ٍ...
ثطًبهِ آهَظضی

ّوجستگی
Sig.

حوبیت هسیطاى

ّوجستگی
Sig.

**0.717
0.000
**0.738
0.000

**0.747
0.000
**0.782
0.000

**0.754
0.000
**0.775
0.000

**0.774
0.000
**0.771
0.000

**0.772
0.000
**0.764
0.000

ّوبىعَض وِ اظ جسٍل  1هطرع است ،فالهت ** ًطبىزٌّسُی ٍجَز ّوجستگی ثیي هتغیطّبی پژٍّص زض سغح  0.01ضا
ًطبى هیزّس .یقٌی ،ثیي فَاهل اثطگصاض ٍ اثطثرطی زٍضُّبی آهَظش ضوي ذسهت ضاثغِ هستمین ٍجَز زاضز .ضست ضاثغِ ًیع اظ
جسٍل فَق لبثل هطبّسُ است .ثطای ایٌىِ ثساًین ٍضقیت هؤلفِّبی ٍیژگی جوقیت ضٌبذتی ،ثطًبهِ آهَظضی ٍ حوبیت هسیطاى
ثِ چِ هیعاى است ،ثب تَجِ ثِ ًطهبل ثَزى تَظیـ زازُ ّب ٍ همیبس فبغلِ ای هتغیطّب اظ آظهَى  tاستفبزُ ضس.
زض ایي لسوت ثب تَجِ ثِ ایٌىِ همیبس  5زضجِای است ،اضظش فسزی ثطای همبیسِ ثب آهبضُ تی ضا فسز  3زض ًؾط گطفتین.
جسٍل  .2آظهَى تی ته ًوًَِای ثِ هٌؾَض ثطضسی ٍضقیت هَجَز
اضظش آظهَى ; 3
هؤلفِ
ثقس
سبظُ
Sig.
فبغلِ اعویٌبى  95زضغس
اذتالف
همساض
اظاذتالف
هیبًگیي
تی
حس ثبال
حس پبییي
0.32
0.16
0.24
0.000 5.75
ٍیژگی
فَاهل اثطگصاض ثط اثطثرطی زٍضُّبی آهَظش ضوي
جوقیتضٌبذتی
ذسهت
0.38
0.23
0.30
0.000 7.91
ثطًبهِی آهَظضی
0.14
-0.02
0.06
0.154 1.43
حوبیت هسیطاى

ّوبىعَض وِ زض جسٍل هطبّسُ هیضَز ،سغح هقٌبزاضی زض ّوِ هؤلفِّب (ثغیط اظ حوبیت هسیطاى) ووتط اظ پٌج غسم هیثبضس ٍ
ثٌبثطایي فطؼ غفط ثب  95زضغس اعویٌبى ثطای ایي هؤلفِّب ضز ٍ فطؼ پژٍّص تأییس هیضَز .ثطای هَلفِی حوبیت هسیطاى ،ثب
تَجِ ثِ ایٌىِ هیبًگیي آى فسزی اذتالف ًبچیعی اظ  3زاضز استٌجبط اظ آى هیتَاًس هطبثِ ثمیِ هَاضز ثبضسّ .وچٌیي ،ثب تَجِ ثِ
اذتالف هیبًگیيّب وِ همبزیطی هثجت ّستٌس ،چٌیي استٌجبط هیضَز وِ ٍضقیت هؤلفِّب زض حبلت هغلَة هیثبضس .هسل فَاهل
اثطگصاض (ٍیژگی جوقیت ضٌبذتی ،ثطًبهِ آهَظضی ٍ حوبیت هسیطاى)ثط اثطثرطی زٍضُّبی آهَظش ضوي ذسهت تَسظ  20گَیِ
اًساظُگیطی هیضَز .اثتسا ،آظهَى تحلیل فبهلی ثط ضٍی فَاهل اثطگصاض ثط اثطثرطی زٍضُّبی آهَظش ضوي ذسهت اًجبم ضس.
ثطآٍضزّبی پبضاهتط استبًساضز ضسُ زض ضىل ظیط ًطبى هیزّس وِ ّوِ ضبذعّب اظ لحبػ آهبضی هقٌبزاضی ّستٌس ٍ ثبضّبی فبهلی
آى زض سغح ثبالیی لطاض زاضًس .ثطضسی ًتبیج ضبذعّبی ثطاظش حبوی اظ ثطاظش هٌبست هسل هیثبضس.
جسٍل  .3گَیِّبی تأییس ضسُ فَاهل اثطگصاض ثط اثطثرطی زٍضُّبی آهَظش ضوي ذسهت
ثبض فبهلی
ثطچست
گَیِ
ثطچست
هَلفِ
Q65
C17
0.83
سؤال 1
ٍیژگی جوقیتضٌبذتی
Q66
0.83
سؤال 2
Q67
0.86
سؤال 3
Q68
0.54
سؤال 4
Q69
C18
0.86
سؤال 5
ثطًبهِی آهَظضی
Q70
0.80
سؤال 6
Q71
0.83
سؤال 7
Q72
0.78
سؤال 8
Q73
0.82
سؤال 9
Q74
0.73
سؤال 10
Q75
0.74
سؤال 11
Q76
0.78
سؤال 12
Q77
0.76
سؤال 13
Q78
C19
0.86
سؤال 14
حوبیت هسیطاى

همساض t
20.27
20.22
21.50
11.40
21.71
19.27
20.69
18.56
20.20
17.08
17.28
18.59
17.96
21.80

ٍضقیت
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
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سؤال 15
سؤال 16
سؤال 17
سؤال 18
سؤال 19
سؤال 20

Q79
Q80
Q81
Q82
Q83
Q84

0.87
0.85
0.86
0.78
0.80
0.71

22.06
21.36
21.75
18.58
19.23
16.41

تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس

ثط اسبس هسل سبذتبضی پژٍّص ،زض جسٍل ظیط ،ضطایت هسیط ثِ ّوطاُ همبزیط هقٌبزاضی آٍضزُ ضسُ استّ .وبى عَض وِ هالحؾِ
هیضَزّ ،وِ هسیطّب هَضز پصیطش لطاض گطفتِ ضسُ است.

ٍیژگی جوقیتضٌبذتی
ثطًبهِی آهَظضی
حوبیت هسیطاى

←
←
←

جسٍل  .4ضطایت هسیط ،همبزیط هقٌبزاضی ٍ ٍضقیت آىّب
ضطیت هسیط
هسیط
0.61
اثطثرطی زٍضُّبی آهَظش ضوي ذسهت
0.56
0.83

همساض t
13.27
12.61
16.67

ٍضقیت
تأییس ضس
تأییس ضس
تأییس ضس

بحث ي وتیجٍگیری
پژٍّص حبضط ثب ّسف تبثیط هتغیطّبی ٍیژگی جوقیت ضٌبذتی ،ثطًبهِ آهَظضی ٍ حوبیت هسیطاى ثط اثطثرطی زٍضُ ّبی آهَظش
ضوي ذسهت اًجبم ضس .یبفتِ ّبی حبغل اظ پژٍّص ًطبى زازًس وِ هتغیطّبی ٍیژگی جوقیت ضٌبذتی ،ثطًبهِ آهَظضی ٍ
حوبیت هسیطاى ثط اثطثرطی زٍضُ ّبی آهَظش ضوي ذسهت وبضوٌبى تبثیط هقٌبزاضی زاضًس وِ ثب تحمیمبت پیٌسا ٍ ّوىبضاى
( ٍ )2014افضل ذبًی ٍ ّوىبضاى (ّ )2014وسَ ثَز .زضتجییي ایي یبفتِ ّبی هی تَاى اشفبى زاضت وِ ثطای ضسیسى ثِ ویفیت،
ثبیس اضظیبثی اثطثرطی اًجبم گیطز ،اهب فَاهلی زض ایي هسیط هیتَاًٌس تسْیل گط ثبضٌس .زض پژٍّص حبضط ثِ ضٌبذت ایي فَاهل
پطزاذتِ ضس ٍ زض اثتساٍ ،یژگی ّبی جوقیت ضٌبذتی ضٌبسبیی ضسًس .ایي ٍیژگیْب ،سي ،جٌسیت ،سبثمِ وبض ٍ هیعاى تحػیالت ضا
زض ثط هیگیطز .هقوَالً زض ثیي وبضوٌبى ثِ ٍیژُ وبضوٌبى ثبًهّب ،افطاز زض سٌیي پبییيتط ثیطتط توبیل ثِ زضیبفت آهَظشّب زاضًس
چطاو ِ زٍست زاضًس ثطای اضتمبی ذَز تالش وٌٌس .وبضوٌبى ثب سي ثبالتط ،ثِ زلیل ًعزیه ضسى ثِ سي ثبظًطستگی ،توبیلی ثِ
ضطوت زض والس ّبی ضوي ذسهت ًساضًس وِ الجتِ ایي هَضَؿّ ،سف فبلی آهَظش ،یقٌی یبزگیطی هبزامالقوط ضا ظیط سؤال
هیثطز .ایي هَضَؿ زض جٌسیت ّن تأثیط هیگصاضز ،تجطثِ ًطبى زازُ است وِ ثبًَاى ثِ ضطوت زض والسّب توبیل ثیطتطی زاضًس،
حبل آًىِ هطزّب ظهبى ثیطتطی ثطای ایي وبض زض اذتیبض زاضًس .زض هَضز سبثمِ وبضی ًیع ،هقوَالً افطاز ثب سٌَات پبیٌتط توبیل
ثیطتطی ثِ ضطوت زض زٍضُّبی ضوي ذسهت زاضًس.
تحػیالت ًیع ثِ ًؾط هی ضسس فبهل هٌبست تأثیطگصاضی ثبضس ،چطاوِ افطازی وِ اظ تحػیالت ثبالتطی ثطذَضزاضًس ،اظ آًجب وِ
اضظش آهَظش ضا ثِ ذَثی زضن هیوٌٌس ،توبیل ثِ ضطوت زض والسّبی ضوي ذسهت زاضًس .زض ایي پژٍّص ثِ فبهل تأثیطگصاض
زیگطی ،ثِ ًبم ثطًبهِ آهَظضی اضبضُ ضس .ثطًبهِ آهَظضی ،ذَز ،اثقبز هرتلفی ضا زض ثط هیگیطز .ایٌىِ چِ ًَؿ عطح زضسی ثطای
وبضوٌبى زض ًؾط گطفتِ ضَز ،ثب اّویت است ،ثطای وبضوٌبى ثبًه ضفبُ ثبیس عطح زضس ثط اسبس ًیبظ ضغلی ایطبى ثبضس ٍ ثطای
ٍاحسّبی هرتلف ،هتفبٍت تٌؾین ضَزّ .وِ وبضوٌبى ثِ یه سطی آهَظشّبی یىسبىً ،یبظی ًساضًس .ضٍش تسضیس ًیع ،فبهل
هْوی است وِ ثبیس هس ًؾط لطاض گیطز .ضٍش تسضیس ثبیس ثط اسبسٍ ،یژگیّبی وبضوٌبى ثبضسً ،ویتَاى ّوبًگًَِ وِ ثِ افطاز
وبضضٌبسی تسضیس هی ضَز ثِ وبضوٌبى ثبًه ًیع تسضیس وطز ،ثٌبثطایي استفبزُ اظ اسبتیس ذجطُ ٍ ثب تجطثِ زض ایي ظهیٌِ ووه
وٌٌسُ است .ظهبى اضائِ زٍضُّب ثب ضغل وبضوٌبى ثبًه ّوبٌّگ ثبضس تب ّوِ ثتَاًٌس ثط حست ًیبظ زض آىّب ضطوت وٌٌس ٍ اظ ّوِ
هْنتط ایٌىِ ثب تَجِ ثِ سیستنّبی پیططفتِ فٌبٍضاًِ وِ اهطٍظُ زض ثبًهّب ًیع ثِ ٍفَض اظ آى استفبزُ هیضَز ،ثطای تسضیس ٍ
اضائِ ذسهبت آهَظضی ًیع اظ ایي سیستنّب ٍ ثط پبیِ فٌبٍضاًِ استفبزُ گطزز .زض ثبًهّب هیتَاى اظ ضجىِّبی هجبظی استفبزُ وطز تب
آهَظش ثِ ضاحتی غَضت پصیطز .اهب پطزاذتي ثِ ثطًبهِ آهَظضی ٍ اسبتیس ذجطُ ٍ عطح زضس ،ثِ تٌْبیی وبفی ًیست ٍ حوبیت
ثعضگتطی هیعلجس تب یه زٍضُ آهَظضی ثطای وبضوٌبى ثبًه ضفبُ ثب هَفمیت اًجبم پصیطز .حوبیت هسیطیت فبهل هْن زیگطی است
وِ هی تَاًس ضاًسهبى والسْبی ضوي ذسهت ضا اضتمب زّس .هسیطیت ثب افوبل لسضت ٍ پطتیجبًی ّوِ جبًجِ ثطای اضتمبی وبضوٌبى
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ذَز تالش هیوٌس ٍ ایي هَضَؿّ ،ن ثطای وبوٌبى زلگطهی است ٍ ّن تسْیالت الظم ثطایطبى فطاّن است .زض چٌیي ضطایغی،
ووتط وسی اظ ظیط تقْس یبزگیطی ضبًِ ذبلی هیوٌس .الجتِ الظهِ ایي هَضَؿ ،ضٌبذت فلسفِ آهَظش وبضوٌبى ثبًه ضفبُ ٍ
ّسف گصاضی ثلٌس هست است ثسیي هٌؾَضٍ ،ضـ لَاًیي ٍ همطضات آهَظضی ٍ یب حتی ثطٍى سپبضی ثسیبض ثب اّویت است .اگط ّط
سبلِ زض تمَین ثبًىیً ،یبظّبی آهَظضی هطرع ضًَس ٍ زض اثتسای ّط سبل ثطای آى ثطًبهِضیعی اًجبم گیطز ،هطىلی زض عَل
هسیط پیص ًوی آیس .اظ عطف زیگط ،ثبیس هیعاى پیططفت وبضوٌبى ثبًه اضظیبثی گطزز ٍ تمطیجب توبم هْبضتْبی الظم اظ لجیل زاًطی،
ًگطضی ٍ ضفتبضی ثِ وبضوٌبى زازُ ضَز .ثِ ٍیژُ هْبضتّبی اضتجبعی وِ ثطای وبضوٌبى ثبًه ثسیبض حبئع اّویت است .چطاوِ
ضٍظاًِ ثب افطاز هرتلفی ضٍثِضٍ هیضًَس وِ ضطط ازاهِ وبض ٍ هَفمیت ،ضفتبض هٌبست است .هحسٍزیتْبی پژٍّص ثِ ضطح ظیط است:
ایي پژٍّص هحسٍز ثِ ثبًه ضفبُ وبضگطاى هیثبضس ٍ سبیط سبظهبىّب ضا زض سبیط ًمبط وطَض ضا زض ثط ًویگیطز .ایي پژٍّص تٌْب
وبضوٌبى ضا هَضز هغبلقِ لطاض زازُ است .تقوینپصیطی پژٍّص حبضط تٌْب ثِ وبضوٌبى ثبًه ضفبُ اسـت .زضپبیبى پیطٌْبز هی ضَز
آهَظشّبی اضائِ ضسُ ثط اسبس سي وبضوٌبى ثبضٌس .ثط ایي اسبس ،هیتَاى ثب تَجِ ثِ سي ٍ سٌَات ذسهتی وبضوٌبىً ،یبظّبی
آهَظضی ضا تَسظ اضظیبثبى زاذلی ضغس وٌٌس .هیعاى تحػیالت وبضوٌبى ثطای اضائِ آهَظشّبی الظم ،حتوبً هَضز اضظیبثی لطاض گیطز
ٍ اظ ذَز وبضوٌبى تحػیل وطزُ زض اضائِ زضٍس استفبزُ ضَز .ثطای وبضوٌبى ظى ثب تَجِ ثِ هسئَلیتّبی زیگط وِ ثط زٍش
زاضًس ،ظهبىّبی هٌقغف تطی زض ًؾط گطفتِ ضَز .عطح زضس ثطای وبضوٌبى هْیب گطزز ٍ زض ایي ظهیٌِ اظ ذَز وبضوٌبى ًؾط سٌجی
گطزز .ظهبى ثٌسی آهَظش ثط اسبس ًیبظ وبضوٌبى ٍ ثب هطَضت ایطبى اضائِ ضَز .هسیطیت ثَزجِ الظم ضا جْت اضائِ آهَظشّب زض
اذتیبض ثبًه لطاض زّس .ثطای ایي وبض ،اظ ثبًه هطوعی ووه گطفتِ ضَز ٍ ایطبى ثطای اضائِ آهَظش تَجیِ ضًَس .هسیطیت ،اظ
ًَآٍضیّبی حبغل اظ آهَظشّبی ضوي ذسهت پطتیجبًی وٌس .ثطای ایي وبض اظ وبضوٌبى ًَاٍض زض ظهیٌِ وبضی تجلیل ثِ فول آیس
ٍ ثِ آىّب تسْیالت زازُ ضَز.
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The effect of demographic characteristics, training program and managers
'support on the effectiveness of in-service training courses Bank
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Abstarct
Purpose: The purpose of this study was to identify the effects of demographic characteristics,
educational program. support of managers on effectiveness of in-service training courses for
employees of Welfare Workers Bank.
Method: The research method was, fundamental-applied in terms of purpose; Depending on
the type of data, it was quantitative study. The statistical population of the study included all
employees of the Welfare Bank of Iran, (9794 people). In this study, using cluster and
stratified sampling method and calculating the sample size in studies with factor analysis, 491
people were selected as subjects. The data collection method was a researcher-made
questionnaire. In order to determine the validity of the questionnaire, face, content and
structural validity were used and Cronbach's alpha coefficient and combined reliability were
used to assess the reliability, all of which were confirmed.
Results: The findings of the study showed that demographic characteristics, educational
program. Support of managers has significant effects on effectiveness of in-service training
courses for employees of Welfare Workers Bank.
Conclusion: According to the findings of the study, the results of the study indicate that in
order to evaluate the effectiveness of in-service staff at Refah Bank, special attention should
be paid to various individual, ducational and supportive components.
Keywords: Effectiveness, In-Service Training Courses, Workers Welfare Bank Staff
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