
 

 

 

 تأمین مدیریت سیستم کیفیت سنجش های مؤلفه تبیین

 خارجه امور وزارت انسانی منابع 

  1 بیگی حسن ابراهیم                                                                                                      

                                    2 سکوت محمدرضا

 21/21/59:مقاله پذیرش                                                                       21/21/59: مقاله دریافت

 

 چکیده

 اهمیتت  از محور، انسان حاکمیتی دستگاه یک بعنوان ،خارجه امور وزارت در انسانی منابع مدیریت سیستم

 ویتهه  جایگتاه  هتا،  سیستم زیر سایر بین در انسانی منابع مینأت سیستم زیر همچنین. است برخوردار خاصی

 وزارت انستانی  منتابع  مینأتت  سیستتم  کیفیتت  سنجش های مؤلفه تبیین هدف با که تحقیق، این در. دارد ای

 خبرگتان،  بتا  مصتاحبه  و نظتری  مطالعتات  از پس شده، انجام آمیخته روش از ریگی بهره با و خارجه، امور

  603 نمونته  جامعته  اعضتا   بتین  و تنظتیم  وجهتی  دو پرسشنامه سپس و شده شناسائی نظر مورد معیارهای

 وضتعیت  متورد  در آنان دیدگاه سپس و توزیع شده، استخراج آماری جامعه از تصادفی، روش به که نفری،

 و تجزیته  متورد  لیتزر   و اس اس پتی  اس افزارهتای  نترم  از استفاده با و شده استعالم وب،مطل و موجود

 و( KMO)بترداری  نمونته  کفایتت  هتای  شاخص از همبستگی ماتریس ارزشیابی برای و گرفته قرار تحلیل

 شناستائی  نتیجته،  عنوان به تامین، سیستم کیفیت سنجش مؤلفه 60 نهایت، در و شده استفاده دو خی آزمون

 انستانی  منتابع  مینأت سیستم کیفیت سنجش های مؤلفه» که این بر مبنی تحقیق سؤا  به پاسخ در مشخصاً و

 .است شده ارائه ،«کدامند؟ خارجه امور وزارت

 انسانی، منابع تأمین سیستم کیفیت سنجش های مؤلفه انسانی، منابع مینأت سیستم واژگان کلیدی: 

 .خدمات کیفیت کیفیت،
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 مقدمه
 متوقت   ستازمان  کارکنتان،  آیی کار به دستیابی بدون که است مهم دلیل این به انسانی منابع تمدیری

 اهمیتت  این حاکمیتی، حساس های دستگاه در(. 66: 1673 جزنی،) .شود می مواجه شکست با ونهایتا

. رددگ می برخوردار بیشتری اهمیت و حساسیت از منابع این تأمین نحوه آن تبع به و شود می دوچندان

 راه از. آورند می پدید را – آنها انسانی منابع یعنی – ها سازمان های مهره ستون بکارگماری، و گزینش

 بتا  زیتاد  احتمتا   بته  که را انسانی منابع آن توانند می ها سازمان که است کارآمد گماری بکار و گزینش

 و ا  شیمون.) بیاورند دست به دهند، می افزایش را سازمانشان وری بهره و هستند سازگار نیازهایشان

 متدیریت   سیستتم  کیفیتت  ارتقتا   تحقیق این انجام انگیزه(.  137:  1687 شولر، اس رندا  و دوالن

 خارجه وزارت انسانی منابع تامین سیستم عمکرد تحقیق، این مساله این بنابر بوده انسانی منابع تأمین

 .است

 ستازمان  اهتداف  و انسانی منابع مدیریت وظای  یرسا و تأمین بین راستایی هم و هماهنگی ایجاد

 بتین  یکپتارچگی  و همتاهنگی  وجتود (Becker& Huselid ,1999:287)  .استت  ناپتییر  اجتنتاب 

 تصتری   1گستت . استت  انستانی  منتابع  استراتهیک مدیریت اصلی هسته انسانی، منابع های زیرسیستم

 هتای  وطتر   انستانی  منابع مدیریت ینب یکپارچگی ایجاد انسانی منابع مدیریت کلیدی هدف کند، می

 . (Guest ,1991:149) باشد می آن تضمین و سازمان راهبردی

 ایجتاد  ضترورت  و بتوده  حاضتر  تحقیتق  مسئله  انسانی منابع کیفی تأمین در ناهماهنگی بنابراین

 تحقیتق  این. است تحقیق این دغدغه کیفیت ارتقا  جهت سازمان اهداف و تأمین نحوه بین هماهنگی

 اتتالف  ضتمن  انستانی،  منتابع  تتامین  سیستم کیفیت تأمین عدم صورت در که دارد اهمیت نظر آن زا

 . شد خواهد پرهزینه و دشوار سازمان اهداف به دستیابی منابع،

 نمتوده  تعیتین  را انستانی  نیتروی  تتأمین  سیستتم  کیفیتت  ستنجش  معیارهای تحقیق این همچنین

 تتأمین،  سیستم کیفیت به توجه عدم صورت در که رددا ضرورت جهت آن از تحقیق این انجام.است

 نداشتته  را ستازمان  اهتداف  به دستیابی برای الزم کیفیت انسانی منابع تأمین سیستم که رود می آن بیم

 متداری،  رابطته  عتدالتی،  بتی  گسترش آن نتیجه و نشده تأمین سازمان منافع صورت این در که باشد،

 هتای  شتاخص  تحقیتق  ایتن  انجتام  با. بود خواهد شغلی یزگیانگ بی گسترش و سازمانی نشاط فقدان

                                                                    
1- Guest 
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 خارجه
 جتیب  سیستتم  زیتر  کیفیتت  آن، بتردن  بکتار  با تا.گردد می تعیین انسانی منابع تأمین کیفیت سنجش

 انستانی  منتابع  تامین مدیریت سیستم کیفیت سنجش معیارهای تبیین تحقیق این هدف. شود سنجیده

 کیفیتت  ستنجش  های مؤلفه که شود می مطر  سوا  ینا آن، با متناسب که است خارجه امور وزارت

  کدامند؟ انسانی منابع تأمین سیستم

  نظری مبانی
 اشتاره  آنهتا  از متورد  چنتد  به که گرفت قرار مطالعه مورد متعددی های پیشینه تحقیق این انجام برای

 منتابع  جتیب  استتراتهی  تتدوین  عنتوان  تحت خود دکترای رساله در(  1671) مهرنیا احمد. شود می

 جتیب  بمنظتور  گیترد،  انجتام  علمتی  روش بته  باید نیرو جیب که رسیده نتیجه این به نهاجا انسانی

 و اداری ختال،،  نیروهتای  نستبت  و ستازمان  عمتر  وضعیت آخرین هرسا  مناسب، انسانی نیروهای

 ایهت  تیت   تترین  مناستب  میتان  از عملیاتی کارکنان گیرد، قرار کار دستور در و شود سنجیده عملیاتی

 .. شوند گزینش تحقیقی

 منتابع  راهبتردی  مد  طراحی  عنوان تحت خود دکتری رساله در ،(1673)موسویان مرتضی سید

 در انستانی  منتابع  راهبتردی  مدیریت  برای را مدلی اوال که رسیده نتیجه این به ملی رسانه در انسانی

 و آمتوزش  و انتختاب  و یابی رمندکا های نظام در دوم سط  راهبردهای ثانیا نموده، تدوین ملی رسانه

 .  است نموده طراحی پاداش و خدمت جبران و عملکرد ارزیابی بهسازی،

 انستانی  منابع راهبردی مدیریت الگوی عنوان تحت خود دکتری رساله در( 1673)جهانگیر اصغر

 ریتمدی مفهومی چهارچوب در شده گرفته نظر در عوامل تک تک که رسیده نتیجه این به قضاییه قوه

 تناستب  بتین  از و گرفتت  قترار  آمتاری  جامعته  تائیتد  مورد قضاییه قوه قضات انسانی منابع راهبردی

 .  باشد می عمودی و افقی تناسب دوسویه عمودی تناسب و سویه یک عمودی

 متدیریت  الگوی معرفی عنوان تحت خود مقاله در( 1678)  ورزشکار احمد و محمدی ابوالفضل

 منتابع  نظتام  در یکپتارچگی  کته  اند رسیده نتیجه این به نظامی سازمان یک در تحقیقات انسانی منابع

 .  اند خورده گره و تنیده درهم  آن عناصر و  بوده ساری و جاری قاعده یک تحقیقات انسانی
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  تحقیق متغیرهای شناسی مفهوم

 بتا  وجته  بهتترین  بته  کته  را اشخاصتی  یتا  شخص سازمان، یک که است فرایندی گزینش :گزینش -

 رقابتت (.Ivancvich:2009,56)کنتد  متی  انتخاب باشند، متناسب نظر، مورد شغل گزینشی معیارهای

 بته  همه صنعت، دوباره ساختاربندی و سازی بهینه و ها شرکت ادغام بهتر، عملکرد برای فشار فزاینده،

 رهتی ف)برآینتد  ضتعی   کارمنتدان  گتزینش  هزینته  عهتده  از تواننتد  نمی ها سازمان که هستند معنا این

 .  شود می نمایان اینجا انسانی منایع تامین سیستم کیفیت اهمیت (101: 1631بوزنجانی،

 اثربخشتی  از(  رو رودر )  چهتره  بته  چهتره  روش از استتفاده  گزینش، مختل  های تکنیک بین در

 وجتود  انسانی منابع مدیریت نظام در مختلفی مراحل(Matthews,2006:48) .هست برخوردار باالیی

  . شتود  متی  انجتام  انستانی  منتابع  متدیریت  توست   کته  استت  فرایندی ترین حیاتی گزینش هک دارد

(Malik,2006:48)دارد حکایت انسانی منابع تامین سیستم زیر اهمیت از این . 

 عملکترد  ارزیتابی  نیترو،  تتأمین :  از استت  عبتارت  موفتق  های سازمان در اقدامات ترین اثربخش

 بتر  رقتابتی  پتاداش  هتای  نظتام  کارکنتان،  بترای  آموزش نمودن فراهم گروهی، و بلندمدت صورت به

 برای مناسب شغلی امنیت کردن فراهم رقبا، از باالتر های پرداخت و درونی عدالت بر تأکید عملکرد،

 ستید .)بتود  خواهتد  کارکنتان  بترای  مهمی بسیار انگیزشی عامل سازمان، داخل از نیرو تأمین. کارکنان

 (. 113: 1678جوادین،

 آمتده  عمتل  هب گوناگونی تفاسیر آن کاربرد و مفهوم از که است آشنایی و رایج واژه کیفیت :یتکیف -

. استت  مشتری انتظارات و نیازها با خدمت یا کاال سازگاری تعاری ، این همه مشترک وجه اما. است

 ار مشتتری  انتظتارات  و الزامتات  ختدمت،  یتا  تولیتد  کته  آید می دست به وقتی کیفیت دیگر عبارت به

 (. 68: 1671ریاحی،.)سازد برآورده

 یعنی کیفیت: کند می تعری  چنین را کیفیت 1311 سا  در فیگنبام یعنی کیفیت کنتر  واژه مبتکر

 حستینی )باشتد  تولیدشده ممکن هزینه حداقل با که موردنظر هدف برآوردن در محصو  یک توانایی

،1673 :73)  . 

 کرازبتی،  و استت  گنجانده کیفیت تعری  در را تتغییرا کاستن و مشتری رضایت تأمین دمینگ،

 شتده،  تعیین پیش از استانداردهای و ها ویهگی ، الزامات با خدمت یا محصو  یک مطابقت را کبفبت

 از بستیاری  بتا  آن اشتتراک  وجته  و کیفیتت  هتای  ویهگی از یکی(. 18: 1672المعی،. )کند می تعری 



 

 

وزارت امور  یمنابع انسان نیتأم تیریمد ستمیس تیفیسنجش ک یها مؤلفه نییتب: مقاله چهارم  71

 خارجه
. استتتت کلمتتته چنتتتد در آن عریتتت ت بتتتودن مشتتتکل بازرگتتتانی و اجتمتتتاعی علتتتوم مفتتتاهیم

(Gumesson,1991:3)  

 کته  میزانتی : استت  آمتده  چنین 3000 ایزو معتبر و رسمی استاندارد آخرین اساس بر کیفیت تعری 

 (.  73: 1673: حسینی) .سازد می آورده بر را ها خواسته یا و الزامات ماهیتی، های ویهگی از ای مجموعه

 و احتیاجتات  کته  استت  ختدمت  یتا  کتاال  یتک  صاتمشخ و خصوصیات از ای مجموعه کیفیت

 شتده  تولید کاالی تطابق درجه به کیفیت از دیگر تعریفی در .کند می تامین را کننده مصرف رضایت

 کیفیتت  شتده  گفتته  کیفیتت  تعری  در همچنین است شده تعبیر مشتریان نیاز با شده ارائه خدمت یا

 ختدمت  یتا  محصتو   آن بترای  شتده  تعریت   استتاندارد  با آن تطبیق ،درجه خدمت یا محصو  یک

 (. 3 :1678طالقانی،) .است

 مصترف  نیازهتای  و شتده  ارائته  خدمات با متناسب شهودی، کلی ارزش خدمت، سط  یا کیفیت

 (. Sasser, 1978,177.)است کنندگان

 استاس  بتر  مشتتریان  کته  قضتاوت  نتوعی » شود می تعری  اینگونه خدمات کیفیت ساده طور به

 خود انتظارات قضاوت، این با آنان که دهند، می انجام خدمت دریافت فرایند یک زا پس خود ادراک

 کیفیتت  تعریت ،  ایتن  بته  توجته  با« کنند می مقایسه اند، کرده ادراک را آن دریافت که خدماتی با را

 و جتوادین  ستید .)شتده  ادراک ختدمات  و انتظتار  متورد  خدمات:  است وابسته عامل دو به خدمات

 .  (33:  1671 همکاران،

 مشتتری  انتظتارات  شناخت و مشتری انتظارات با پایدار سازگاری را خدمات کیفیت پاراسورامان

      .( 81:  1672 کاویانی،. )است کرده تعری  خاص، خدمت از

 صتحت،  سترعت،  شتفافیت،   شتامل   دولتتی  بخش در کیفیت های مؤلفه  معرفی ضمن گاروین،

 استت،  معتقتد  پتییری،  انعطاف و سهولت، و سادگی قانونمندی، ،خدمات کنندگان ارائه رفتار زیبایی،

 انتظتار  متردم  طرفتی،  از. باشتد  کیفیتت  باالترین با کنند می دریافت که را خدماتی دارند انتظار مردم

 اداری دستتگاه  و دولت نباشد، بخش رضایت نمایند، می دریافت که را خدماتی کیفیت چنانچه دارند

 (  7: 1671،همکاران و الوانی) .کنند عمل نواقص رفع درجهت و دانندب پاسخگو و مسئو  را خود
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 کننتده  دریافتت  خواسته حد چه تا شده ارائه خدمات یعنی خدمات کننده دریافت نظر از خدمات

 استفاده نیازهای با خدمات آیا که  معنا این به ای حرفه نظر از کیفیت .است کرده مینأت را خدمت از

 فراینتد  نظر از کیفیت ؟ دارد مطابقت است شده تعیین ها ای حرفه توس  که ای گونه به آن، کنندگان

 متدترین آکار بته  منتابع  آیا خدمات، تولید فرایند در شود تعیین که است آن ویهگی این مفهوم تولید،

 ( 178:  1671فقیهی،)است شده رفته کار هب وجه

   تحقیق شناسی روش
 انستانی  منتابع  مدیران استفاده مورد تواند می زیرا. است دی،کاربر نوع، از هدف ازنظر حاضر تحقیق

 کلیته  شتامل  آمتاری  جامعته . استت  شتده  استتفاده  پیمایشی روش از تحقیق، این انجام در. گیرد قرار

 باشتد  متی  کارکنان از نفر 603  شامل نمونه حجم. است خارجه وزارت( نفر 1100) رسمی کارمندان

 ستاده  تصتادفی  روش نمونه، جامعه انتخاب نحوه. است شده محاسبه کوکران فرمو  از استفاده با که

 پتهوهش،  ایتن  در استفاده مورد تحقیق روش. است بوده استاندارد تصادفی اعداد جدو  از استفاده با

 ابتزار . استت  پیمایشتی  نتوع  از(  آزمایشی غیر)  توصیفی تحقیق روش ها، داده گردآوری نحوه ازنظر

 استنباطی و توصیفی آمار از ها داده وتحلیل  تجزیه برای. است پرسشنامه و مصاحبه ها، داده گردآوری

 روش از نیتز  و(ارقتام  و آمتار )کمتی،  روش از هتا،  داده توصتی   و بیتان  بترای . استت  شتده   استفاده

 پایتایی  میتزان . استت  آمیختته  پهوهش یک حاضر تحقیق بنابراین شده استفاده( کلمات و واژها)کیفی

 است شده محاسبه کرانباخ آلفای ضریب طریق از ضرحا پهوهش در ابزار

 کیفیتت  ارتقتا   و مستقل متغیر انسانی، منابع تأمین مؤلفه تحقیق این در : متغیرها عملیاتی تعاریف -

 آن نتیجته  عنتوان  بته  وابستته  متغیتر  و مقدمته  عنوان به مستقل متغیر دیگر عبارت به. است وابسته متغیر

 بتر  و سیستماتیک صورت به انسانی منابع تامین انسانی، منابع تامین از ( منظور13: 1677دالور،)است

 مدیریت  سیستم در کیفیت از منظور و است آمده تحقیق این در آن معیارهای که علمی اصو  اساس

 دیتدگاه  از استتفاده  با تحقیق این در که است، هایی ویهگی از سیستم برخورداری انسانی، منابع تأمین

 .است شده تعیین کیفیت سنجش معیار نوانع  به خبرگان،

   های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل  تجزیه

  نمونه جامعه توصیف -الف

 ستابقه  از نفتر  83 اند،داده عودت و تکمیل را مربوطه پرسشنامه که نمونه اعضای نفر 173 مجموع از

 ستابقه  از نفتر  13 تعداد و کلی رمدی سابقه از تعداد این از نفر 60 که بطوری بوده برخوردار مدیریتی
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 خارجه
 ستفارت  ستابقه  ختود  خدمتی سوابق در گویان پاسخ از نفر 38تعداد .اند بوده برخوردار اداره ریاست

 رئتیس  هتای  مستئولیت  دارای پرسشتنامه،  تکمیتل  زمان در کنندگان تکمیل از نفر 16 تعداد اند، داشته

 .اند داشته کلی مدیر یا و کل مدیر معاون اداره،

 مدیریتی سابقه فراوانی درصد و فراوانی :1جدو 
 فراوانی درصد فراوانی مدیریتی سابقه

 13 60 کل مدیر

 26 13 ریاست

 63 38 سفارت

 26 16 مسؤلیت دارای
 

 نفتر  80 تعتداد  سا ، 20 تا 11 بین نفر 11 تعداد سا ،11 تا 10 بین گویان پاسخ از نفر 10 تعداد

 ستنوات  از ستا   61 تتا  60 بین نفر 12 تعداد و سا ، 60 تا 21 بین نفر 26 تعداد سا ، 21 تا 20 بین

 .اند بوده برخوردار خدمتی

 کاری سابقه فراوانی درصد و فراوانی :2جدو 

 فراوانی درصد فراوانی کاری سابقه

10-11 10 68/1 

11-20 11 01/22 

20-21 80 36/68 

21-60 26 63/12 

60-61 12 17/22 

 

 بتین  نفتر  81 سا ، 11 تا 11 بین نفر 10 سا ،30 تا 13 بین نفر 61 سا ، 31 ات 31 نفر 11 تعداد

 .داشتند سن سا  10 تا 63 بین نفر 12 و سا  11 تا 11 بین نفر 17 سا ، 10 تا 13

 سن فراوانی درصد و فراوانی :6جدو 

 فراوانی درصد فراوانی سن

31-31 11 12/8 
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13-30 61 33/13 

11-11 10 1/21 

13-10 81 18/67 

11-11 17 38/3 

63-10 12 11/3 

 100 173 کل
 

 کارشناستی  متدرک  دارای نفتر  73 تعتداد  دکتری، تحصیالت دارای گویان پاسخ از نفر 17 تعداد

 . بودند کارشناسی تحصیالت دارای نفر 12 تعداد و ارشد،

 تحصیالت فراوانی درصد و فراوانی :1دو ج

 فراوانی درصد فراوانی تحصیالت

 7/21 17 ریدکت

 26/13 73 ارشد

 31/28 12 کارشناسی

 کننتدگان  تکمیتل  از نفتر  112 تعتداد  و اداری رستته  کارکنتان  از گویتان  پاستخ  از نفتر  11 تعداد

 رایتزن  نفتر  7 دبیتری،  مقتام  دارای نفتر  1 تعتداد،  این از که بودند سیاسی رسته کارکنان از پرسشنامه

 .بودند یکمی رایزن سیاسی مقام دارای نفر 100 و دومی رایزن سیاسی مقام نفر 60 سومی،

 گویان پاسخ رسته فراوانی درصد و فراوانی :1جدو 

 فراوانی درصد فراوانی گویان پاسخ رسته

 31/26 11 رسته کارکنان

 11/2 1 دبیری

 6/1 7 سومی رایزن

 12/13 60 دومی رایزن

 83/16 100 یکمی رایزن
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 خارجه
  توصیفی تحلیل و تجزیه -ب  

 بیشتترین  و کمترین میانه، میانگین، خصوص در پرسشنامه اجرای از حاصل نتایج :توصیفی مارآ -9

 رعایت به مربوط گویان پاسخ طرف از میانگین باالترین که داد نشان استخدام و جیب مؤلفه در نمره

 نگینمیتا  کمتترین  و است ، 7730/3 میانگین با هاتوصیه به توجه بدون متقاضیان استخدام در عدالت

. استت   7167/2 میتانگین  بتا  دان زبتان  افتراد  اولویتت  با افراد آموزی زبان استعداد به توجه به مربوط

 را هتا  توصیه به توجه بدون متقاضیان استخدام در عدالت رعایت مؤلفه نظرسنجی این در گویان پاسخ

 گویان پاسخ نظر از ستخداما متقاضیان آموزی زبان میزان به توجه که درحالی اند دانسته اهمیت با بسیار

 .  نیست برخوردار چندانی اهمیت از

 ضتریب  کته  داد نشتان  نهایی پرسشنامه پایایی بررسی از حاصل نتایج کلی طور به :استنباطی آمار -2

 انستانی  منتابع  تتأمین  سیستم کیفیت تشخیص معیارهای پرسشنامه برای شده محاسبه کرونباخ آلفای

  یک  سؤاالت  آماری  های مشخصه از پرسشنامه پایایی برآورد منظور به .است شده گزارش 320/0 برابر

  روش  ایتن  در.  استت   شتده  استتفاده  است،  پرسشنامه  فرم  یک  اجرای بار یک تنها  مستلزم که  مجموعه

  خکرونبا  آلفای  ضریب  فرمو   طریق از هاسؤا   همه  هماهنگی  میزان  یعنی  پرسشنامه  درونی  هماهنگی

 کتل  بتا  ستؤا   همبستتگی  شتامل ) ستؤاالت  توصتیفی  هایشاخص زیر جدو  در . است  شده محاسبه

 سیستم کیفیت تشخیص معیارهای» برای( سؤا  هر حیف با سؤاالت بقیه پایایی ضرایب و پرسشنامه

 پرسشتنامه  کتل  نمتر   بتا  گوِیته  هتر  همبستتگی  جدو ، این در. است شده آورده انسانی منابع تأمین

 همبستتگی  23 و 21 ،21 ،11 هتای  گویته  کته  دهتد  متی  نشان نتایج که است شده گزارش و محاسبه

 مجتدداً  نیتز  گویته  هتر  حتیف  از پتس  پرسشنامه پایایی ضریب همچنین. دارد هاگروه سایر با پایینی

 زمانی که دهدمی نشان گویه هر حیف است، مشهور لوپ روش به روش این که است شده محاسبه

 دهتد  نمی نشان معناداری تغییر یا یابدمی کاهش پرسشنامه کل پایایی میزان شود،می حیف هاگویه که

 تأمین سیستم کیفیت تشخیص معیارهای» ساز  گیریاندازه برای هاگویه این بودن مطلوب امر این که

 .رساندمی را« انسانی منابع
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 پرسشنامه پایایی ضریب :3جدو 

 کرونباخ آلفای  ارداستاند انحراف  واریانس  میانگین

7367/163 121/1120 37370/68 320/0 

 

 پرسشنامه کل با سؤا  هر همبستگی :8جدو 

A 

 سؤا 

همبستگی
 

هر
 

سؤا 
با 

 
کل
پرسشنامه 
 

مقدار
 

آلفا
 

اگر
 

سؤا 
 

ف
حی

 
شود
 A 

 سؤا 

همبستگی
 

هر
 

سؤا 
با 

 
کل
پرسشنامه 
 

مقدار
 

آلفا
 

اگر
 

سؤا 
 

ف
حی

 

شود
 

 917. 553. عزم -13 917. 578. هدفمند تامین -1

 استخدام منع -2

  ای توصیه

 917. 583. پاسخگویی -18 917. 596.

 دینمداری -6
 ریزی برنامه -17 916. 654.

.582 .917 

 916. 643. نیازسنجی -13 915. 682.  انقالب به پایبندی -1

 قوانین به التزام -1
 تدریجی تامین -20 916. 627.

.546 .917 

 امانتداری -3
 فراخوان -21 918. 503.

.091 .925 

 صداقت -8
 برابر فرصت-22 916. 634.

.541 .917 

  سیاسی شم -7
  عدالت-26 916. 615.

.587 .917 

 مسؤلیت حس-21 915. 703. شکیبایی-3
.533 .917 

 شجاعت -10
 توازن-21 915. 718.

.146 .922 

 ایثار -11
 تحصیل -23 916. 661.

.296 .921 

 خیرجویی -12
 روزآمدی -28 916. 610.

.437 .919 

 هوش -16
 تحصیلی رشته-27 920. 365.

.366 .920 

 زبان -11
 شفافیت-23 920. 350.

.480 .918 

 نخبگی -11
 شغلی ثبات -60 921. 299.

.344 .920 
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 خارجه
 دو در هتا  داده تحلیتل . استت  شتده  ارائه ها داده وتحلیل تجزیه از حاصل های یافته قسمت، این در
 شتامل  هاداده استنباطی وتحلیل تجزیه( 2) هاداده توصیفی وتحلیل تجزیه( 1: )شد انجام اصلی مرحله
  است ساختاری معادالت و( CFA)وتأییدی (EFA) اکتشافی عاملی تحلیل
 هتا پرسشتنامه  از حاصتل  اطالعتات  ابتتدا  حاضر، پهوهش آماری های داده وتحلیل تجزیه منظور به

 طریتق  از و رایانته  از استتفاده  بتا  هتا  داده کلیه سپس شد؛ تنظیم کلی اطالعات جدو  در و استخراج
  لیتزر   و SPSS  ،(20.0)بیستتم  نستخه  اس اس پتی  اس افزارهتای  نترم  ویتهه  به آماری افزارهای نرم

(  Lisrel )گرفت قرار وتحلیل تجزیه مورد استنباطی و توصیفی هایروش بخش دو در. 
 از حاصتل  نمترات  شتناختی،  جمعیتت  متغیرهتای  توصتی   از پس توصیفی، تحلیل و تجزیه در
 .  است شده گزارش و محاسبه شکاف برای پرسشنامه هر نمرات و پهوهش های پرسشنامه اجرای

 منتابع  تتأمین  سیستتم  کیفیتت  تشتخیص  معیارهتای » پرسشتنامه  تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل
 منتابع  تتأمین  سیستتم  کیفیتت  تشتخیص  معیارهتای » هتای مؤلفه کش  برای پهوهش این در: انسانی
 همبستتگی  متاتریس  ارزشیابی برای همچنین. است شده استفاده اکتشافی عاملی تحلیل از ابتدا«انسانی

 جتدو  . استت  شتده  استفاده بارتلت کرویت یا دو خی آزمون و برداری نمونه کفایت شاخص دو از
 :دهدمی نشان را بارتلت کرویت کای مجیور آزمون نتیجه و KMO مقدار زیر

 

 بارتلت و KMO آزمون  :7جدو 
 بارتلت کرویت آزمون 

 کای مقدار 878/0 

 اسکوئر

01/0>P 

 

312/6113 312/611 

 
 بارتلتت  آزمتون  و بوده 787/0 برابر KMO مقدار است، شده داده نشان جدو  در که طور همان

 متاتریس  بارتلتت،  آزمتون  معنتاداری  و بترداری نمونته  کفایتت  بته  توجه با بنابراین. است معنادار نیز

 متاتریس  پایته  بتر  عتاملی  تحلیتل  اجترای  پتس  استت،  مناستب  عاملی تحلیل برای هاداده همبستگی

 .بود خواهد توجیه قابل مطالعه مورد همبستگی
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 از هرکتدام  1اشتتراکات  میزان بررسی آن و دارد نیز دیگری شرط عاملی تحلیل اجرای حا  درعین

 از بتاالتر  اشتتراکات  رونتد  در عوامتل  استتخراج  میزان که عیمواق در. است پرسشنامه کل با سؤاالت

. داشتت  تأکیتد  گیتری انتدازه  ابتزار  بنیادی هایسازه یا متغیرها درونی تجانس به توانمی شود، 60/0

 :شودمی مشاهده بعدی جدو  در آن نتایج که است شده محاسبه سؤا  هر برای اشتراکات میزان

 اشتراکات جدو  :3 جدو 

A
سؤا  
 

ا
ت

شتراکا
 

اولیه
 

ت
اشتراکا

 
س

پ
 

 از
استخراج
 

A
سؤا  
ت 

اشتراکا
 

اولیه
 

ت
اشتراکا

 
س

پ
 

 از
استخراج
 

 هدفمندی. 1
 717. 1.000 زبان.11 618. 1.000

 توصیه منع.2

  استخدام

1.000 .617 
 عزم.11

1.000 .627 

 دینی التزام.6
 684. 1.000 پاسخگویی.13 806. 1.000

  انقالب به التزام.1
 595. 1.000 ریزی برنامه.18 827. 1.000

  سازمان به التزام.1
 754. 1.000 نیازسنچی.17 704. 1.000

 امانتداری.3

1.000 .722 
 استخدام.13

 تدریجی

1.000 .586 

 صداقت.8
 701. 1.000 برابر فرصت.20 763. 1.000

 سیاسی شم.7
 780. 1.000  عدالت.21 576. 1.000

 صبوری.3
 423. 1.000 مسؤلیت حس.22 645. 1.000

 شجاعت.10
 781. 1.000 روزآمدی.26 752. 1.000

 ایثار.11
 813. 1.000 تحصیلی رشته.21 763. 1.000

 خیرجویی.12
 510. 1.000 شفافیت.21 721. 1.000

 هوش.16
 515. 1.000 شغلی ثبات.23 788. 1.000

                                                                    
1. Communalities 
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 خارجه
 در آزمتون  کتل  بتا  ستؤاالت  همبستتگی  با مرتب  مقادیر تمامی که دهدمی نشان نتایج طورکلی به

 تتک  تتک  بتین  باالی همبستگی از نشان که دارند قرار 60/0 از باالتر اصلی هایمؤلفه تحلیل راستای

 عتاملی  تحلیتل  از مرحلته  دومتین . است عاملی تحلیل جهت آن بودن مناسب و آزمون کل با هامؤلفه

 عتواملی  چته  از ستاخته  محقتق  آزمتون  کته  این تعیین منظور به. است اولیه عوامل استخراج به مربوط

 .گرددمی استخراج پرسشنامه اولیه عوامل ابتدا است، شده تشکیل

 هتای مؤلفته  تحلیتل  روش از همبستتگی  ماتریس از هاعامل استخراج برای :اولیه عوامل استخراج -

 که این تعیین جهت همچنین. بود همبستگی ماتریس واریانس کل تبیین هدف زیرا شد، استفاده اصلی

 قترار  بررستی  متورد  کتتل  اسکری آزمون و کیسر مالک دارد، وجود چرخش برای مناسب املع چند

 .دهدمی نشان را شده استخراج هایعامل وضعیت زیر جدو . گرفت

 شتده  ذکتر (  1شتماره ) قبلتی  جدو  در که باشد می ها هیگو همان زیر جدو  در عناصر از منظور

 شتوند  متی  تحلیتل  وارد کته  هایی گویه یا متغیرها ادتعد به ویهه، های ارزش محاسبه اساس بر. است

 داشتت  ختواهیم  عامل است، یک از بیشتر ویهه ارزش که جایی تا. باشیم داشته ویهه ارزش توانیم می

 متی  زیتر  جدو . نشدند انتخاب عامل عنوان به نیست، یک از باالتر آنها ویهه ارزش که موارد باقی و

 کته  هتایی  گویه تنها اما باشیم، داشته توانیم می عامل 23 بالقوه تصور به) داریم گویه 23 ما که گوید

 ارزش دارای عامتل  1 و( شتوند  می محسوب عامل عنوان به هستند، یک از باالتر ویهه ارزش دارای

 عامتل  پتنج  پتس . هستتند  عتاملی  بتار  دارای عوامتل،  این  روی هاگویه و هستند یک از بزرگتر ویهه

 .شد استخراج

 کل ریانسوا:  10 جدو 

 عناصر

استخراج  یمجموع مجیور بارها هیاول ههیو ریمقاد ردی 

 شده

چرخش  یمجموع مجیور بارها

 افتهی

درصد  کل

 انسیوار

درصد 

 یتجمع

درصد  کل

 انسیوار

درصد 

 یتجمع

درصد  کل

 انسیوار

درصد 

 یتجمع

1 10٫001 67٫138 67٫138 10٫001 67٫138 67٫138 1٫313 21٫828 21٫828 

2 6٫086 11٫72 10٫278 6٫086 11٫72 10٫278 6٫31 11٫063 63٫833 

6 2٫021 8٫873 17٫081 2٫021 8٫873 17٫081 6٫638 12٫311 13٫818 

1 1٫117 1٫767 36٫316 1٫117 1٫767 36٫316 2٫331 10٫213 13٫336 
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1 1٫181 1٫106 37٫113 1٫181 1٫106 37٫113 2٫137 7٫116 37٫113 

3 .318 6٫316 82٫013       

8 .833 6٫036 81٫126       

7 .836 2٫366 87٫013       

3 .380 2٫183 70٫361       

10 .366 2٫161 76٫031       

11 .123 2٫061 71٫1       

12 .106 1٫363 78٫063       

16 .131 1٫876 77٫713       

11 .120 1٫318 30٫161       

11 .631 1٫101 31٫31       

13 .610 1٫603 36٫213       

18 .273 1٫112 31٫617       

17 .231 1٫006 31٫631       

13 .213 .711 33٫201       

20 .137 .832 33٫337       

21 .130 .861 38٫333       

22 .137 .318 37٫613       

26 .112 .117 37٫736       

21 .122 .180 33٫636       

21 .111 .110 33٫706       

23 .11 .138 100       

 

 اصلی عناصر تحلیل: استخراج روش

 عوامتل  عنتوان  بته  تواننتد متی  هستتند  یک از باالتر ویهه ارزش دارای که عواملی کیسر، مالک پایه بر

 از بیشتتر  ویتهه  ارزش دارای عامل 1 است، شده داده نشان جدو  در که طور همان و شوند استخراج

. کننتد متی  تبیتین  را کتل  واریتانس  درصتد  11/37 حتدود  در طتورکلی  بته  عامل 1 این و هستند یک

 توست   درصتد  72/11 او ، عامتل  توس  کل واریانس درصد 63/17 گردد،می مشاهده که طور همان

 توست   درصتد  10/1 و چهتارم  عامل توس  درصد 76/1 سوم، عامل توس  درصد 87/8 دوم، عامل

 تبیتین  را پرسشتنامه  کتل  واریتانس  درصد 11/37 عامل 1 این وعمجم در. گرددمی تبیین پنجم عامل

 .نمایندمی
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 خارجه
 1عناصر ماتریس: 11جدو 

 هاگویه
 عناصر

1 2 6 1 1 

A4dif .815 -.348 
   

A10dif .807 
    

A3dif .789 -.362 
   

A9dif .776 
    

A7dif .753 -.319 
   

A11dif .748 
 

-.311 
  

A5dif .735 -.312 
   

A23dif .686 
 

.509 
  

A12dif .676 
 

-.349 
  

A19dif .675 
 

.336 -.357 
 

A8dif .654 
   

.309 

A2dif .651 
   

.315 

A1dif .636 
  

.346 
 

A6dif .635 -.380 
   

A22dif .617 
 

.539 
  

A17dif .606 
  

-.445 
 

A24dif .590 
    

A20dif .590 
 

.405 
  

A18dif .587 
  

-.365 
 

A16dif .556 .337 -.323 
  

A29dif .448 .414 
   

A28dif  
.650 

 
.350 -.308 

A14dif 
 

.630 -.387 
 

.318 

A30dif 
 

.622 
   

A13dif  
.600 -.421 

 
.408 

A27dif .376 .579 
 

.368 -.354 

                                                                    

به معنای نمره افتراقی در وضعیت موجتود و مطلتوب     A4difبه معنای نمره افتراقی بین وضع موجود و مطلوب است و  Adifدر جدو  باال ،  - 1

به معنای نمره افتراقی به معنای وضعیت موجود   A10difباشد. به همین صورت می "انقالب هایحصو  اطمینان از پایبندی متقاضی به آرمان"گویه 

 .صورت هستند می باشد و بقیه نیز به همین "های انقالباطمینان از شجاعت افراد در دفاع از آرمان"و مطلوب گویه 
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 و نایافتته  چترخش  عتاملی  متاتریس  کته  شودمی مشاهده جدو  در موجود اطالعات به توجه با

 واریمتاکس  چترخش  روش از شتد  گرفتته  تصتمیم  نداد، دست به بامعنا ساختاری آن، یعامل بارهای

 نمایشتگر  کته  تتری ساده ساختار تشخیص هم و پرسشنامه مواد کلی هیئت کش  هم تا شود استفاده

 پتس  هاداده عاملی ماتریس .باشد پییر تأثیر هایحل راه به رسیدن برای روشن نسبتاً و اصلی خطوط

 جتدو   در آن نتتایج  که است رسیده سؤاالت و ساختار ترکیب بهترین به زمایشیآ چرخش هشت از

 :  گرددمی مشاهده بعدی

 اختصاری عالئم راهنمای :12جدو 

 اختصاری نام عنوان

 A انسانی منابع تأمین سیستم کیفیت تشخیص معیارهای

  منابع تأمین سیستم مطلوب و موجود وضعیت بین نمره اختالف

 خارجه وزارت انسانی
Adif 

 یافته چرخش عناصر ماتریس: 16جدو 

 هاگویه
 عناصر

1 2 6 1 1 

 هتای  ارزش به متقاضی پایبندی از اطمینان حصو 

 دینی
A3dif .804 

  

  

 هتای آرمتان  به متقاضی پایبندی از اطمینان حصو 

 انقالب
A4dif .802 

  

  

 هتای ارزش بته  متقاضتی  التتزام  از اطمینان حصو 

 سازمانی
A5dif .779 

  

  

   A7dif .760 داوطلبان درستکاری و صداقت به اطمینان حصو 
  

   A6dif .752 افراد داری امانت به توجه
  

   A1dif .714 انسانی نیروی تأمین در مندیهدف
  

   A2dif .660 (ایتوصیه)تصادفی استخدام منع
  

 هتای آرمتان  از دفتاع  در افراد شجاعت از اطمینان

 انقالب

A10di

f 
.590 

 
.584 

  

 سیاستی  شم از افراد برخورداری از اطمینان کسب

 الزم
A8dif .473 
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 خارجه

 
 18/0از بتاالتر  همبستگی دارای او  عامل با شاخص 3 کلی طور به که دهدمی نشان فو، جدو 

 مناستبی  گویته  نتیجته  در و دارد باال عاملی بار عامل دو روی همزمان A10dif گویه همچنین.هستند

 بته  مربتوط  همبستتگی  کمتترین  و است او  عامل با همبستگی بیشترین دارای A3dif سوا . نیست

 نامگتیاری  پایبندی را او  عامل توان می سواالت محتوای به توجه با بنابراین. است A8dif شاخص

A19di سنجی نیاز اساس بر استخدام

f 
 .798 

   

 متقاضتیان  همه برای برابر فرصت ایجاد از اطمینان

 استخدام

A22di
f 

 

.717 
   

A20di نیازها انباشت از جلوگیری و تدریجی استخدام

f 
 .714 

   

 بته  توجهبدون متقاضیان دراستخدامعدالت رعایت

 هاتوصیه

A23di
f 

 

.686 
   

 افتتراد استتخدام  بترای  قبلتی  ریتزی برنامته  داشتتن 

 موردنیاز

A18di

f  
.642 

  

 

-پاستخ  و متراجعین  بته  نستبت  مسئولیت احساس

 هاآن به گویی

A24di
f 

 

.529 
   

A12di خیر کارهای در افراد جوییسبقت به توجه

f 

 

 
.759 

  

 خودگیشتگی از و ایثار ویهگی از اطمینان حصو 

 افراد

A11di

f 

 

 
.719 

  

A16di افراد قدم ثبات و راسخ عزم دادن قرار نظر مد
f 

  .674 
  

A17di (استخدام متقاضیان)مراجعین به گوییپاسخ

f 

  .635 
  

 A9dif استخدام متقاضیان شکیبایی و صدر سعه به توجه
  .529 

  

 و مطلتوب  تخصصتی  هتای رشتته  ودننمت  روزآمد

 نیاز مورد

A28di
f  

 

 
.890 

 

A27di استخدام شرای  نمودن روزآمد

f    
.863 

 

 همتان  در پیشترفت   و اولیه شغل در افراد اشتغا 

 رشته

A30di

f    
.632 

 

A29di استخدام به مربوط امور رسانی اطالع در شفافیت
f    

.610 
 

A13di یگزین هوشمند و هوشی ضریب به توجه

f     
.853 

A14di   افراد آموزیزبان استعداد به توجه

f     
.787 
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 توجته  بتا  استاس  این بر و بوده 12/0 بیش عاملی بار دارای دوم عامل روی سوا  3 مجموع در. کرد

 1 حتا   عتین  در. کترد  نامگتیاری  استتخدام  در عتدالت  را دوم عامتل  تتوان  یم سواالت محتوای به

 را عامتل  ایتن  تتوان متی  ستواالت  محتتوای  بته  توجه با که دارند عاملی بار سوم عامل روی شاخص

 عتاملی  بار دارای چهارم عامل روی شاخص 1 نهایت در کرد،و نامگیاری کار در فداکاری و گیشت

 شتاخص  دو و نمتود  نامگتیاری  روزآمتدی  را عامتل  این توانمی تسؤاال محتوای اساس بر و دارند

 تشکیل تا است الزم شاخص سه حداقل اینکه به توجه با اما بودند عاملی بار دارای پنجم عامل روی

 شتده  تبیین واریانس کل زیر جدو . شودنمی گرفته نظر در پنجم عامل نتیجه در بدهند را عامل یک

 :دهدمی نشان را چرخش از پس عوامل توس 

 یافته چرخش عاملی بارهای مجیور مجموع :11جدو 

 تجمعی درصد واریانس درصد کل عوامل

1 5.649 21.727 21.727 

2 3.91 15.039 36.766 

3 3.367 12.951 49.717 

4 2.664 10.246 59.963 

5 2.198 8.453 68.416 
 

 توست   درصد 06/11 او ، عامل توس  کل واریانس درصد 82/21 گردد،می مشاهده که طور همان
 درصدتوست   11/7 و چهتارم  عامتل  توس  درصد 21/10 سوم، عامل توس  درصد 31/12 دوم، عامل
 تبیتین  را پرسشتنامه  کتل  واریتانس  درصتد  11/37 عامتل  1 این مجموع در. گرددمی تبیین پنجم عامل

  .نمایند می

 بته . است خارجه امور وزارت انسانی منابع ینتأم سیستم کیفیت گیریاندازه مد  بیانگر زیر نمودار
 همبستتگی  عامتل  کتدام  بتا  گویه هر که کردمی عنوان که اکتشافی عامل تحلیل از حاصل نتایج عبارتی
. باشتد  اکتشتافی  عامتل  تحلیتل  نتایج بر تأییدی تا شودمی بررسی گیریاندازه مد  این در دارد، باالیی
 یتا  شده مشاهده متغیرهای بیانگر هامستطیل و هستند هاعامل یا مکنون متغیرهای بیانگر زرد هایبیضی
 بیتانگر  انتد شتده  ترستیم  هتا مستتطیل  سمت به هابیضی سمت از که هاییفلش. باشندمی هاگویه همان

 پرسشنامه هایگویه آیا اینکه تعیین جهت نهایت در(. همبستگی ضرایب همان عبارتی به) اند بارعاملی
 عامتل  تحلیتل  از آمتده  دستت  به عاملی، 1 عاملی ساختار این با ارزیابی سیستم ارهایمعی عبارتی به یا

 .است شده  استفاده برازش معیارهای از دارد، برازش اکتشافی،
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 خارجه

 



 

 

  1633 بهار، 38، شماره پانزدهمسا   - راهبردیفصلنامه مطالعات دفاعی   33

 شتده  گتزارش  زیتر  جتدو   در که شده استفاده برازش های شاخص از مد  برازش بررسی جهت

 تعیتین  ستاختاری  معتادالت  متد   بتا  را نمونه کواریانس و واریانس انطبا، میزان مد ، برازش. است

 یک هر آماری داری معنی: مد  برازش بررسی های معیار از(. 100: 1677 لومکس، و شوماخر)کند می

 تعیتین  01/0 داری معنتی  ستط   در معموالً که است مد  در مسیرها برای شده برآورد پارامترهای از

 از تتوافقی  متورد  فهرست هرچند. هستند مد  1شبراز های شاخص دیگر، معیار(. 71:همان) شود می

 معموالً پهوهشگران ندارد، وجود مد  آزمون هنگام در الزم استاندارهای و مد  برازش های شاخص

 شتاخص  ،(GFI) 6بترازش  نیکتویی  ،(χ2 ) 2استکور  کای: گیرند می نظر در را برازش معیارهای این

 3برآورد خطای مربعات میانگین ریشه ،(NFI) 1هنجارشده برازش شاخص ،(CFI) 1تطبیقی برازش

(RMSEA.) یتک  تعیتین . استت  متفتاوت  مختل  نشریات در برازش، معیارهای مناسب برش نقطه 

 یکسان صورت به مختل  های موقعیت در زیرا است، مشکل برازش معیار هر برای خاص برش نقطه

 معیتار  با مدلی هر متداو ، یمعیارها اساس بر.(Hu & Bentler,1999:27) کند نمی عمل خوبی به و

 .است قبو  قابل مدلی عنوان به/. 30 از باالتر برازش

 مد  برازش های شاخص :11جدو 

ص
شاخ

 
ش

براز
 

مجذور
 

خی
 

ت
نسب

 
خی

 
دو

به 
 

 
درجه

 
آزادی

 

درجه
 

آزادی
 

ریشه
 

خطای
 

میانگین
  

ت
مجذورا

 
ب

تقری
 

ص
شاخ

 
نیكویی

 
ش

براز
 

ص
شاخ

 
تعدیل

  

شده
 

نیكویی
 

ش
براز

 

ص
شاخ

 
نیكویی

 
تطب

یقی
 

ص
شاخ

 
نیكویی

 
بهنجار

 

 عنوان

 Χ2 Χ2/ Df Df RMSEA GFI AGFI CFI NFI آماری

 32/0 31/0 73/0 73/0/0 07/0 218 2633 10/171 برآورد

                                                                    
1. Fit indexes 

2. Chi-square 

3. Goodness-of-fit index 

4. Comparative Fit Index 

5. Normed Fit Index 

6. Root Mean Square Error of Approximation 
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 خارجه
 برختوردار  مطلتوبی  میتزان  از هتا  شتاخص  تمتامی  کته  است مشخص باال جدو  نتایج اساس بر

 فاصله مطلوب حد از مقداری AGFI یعنی آن شده تعدیل مقدار و GFI شاخص حا  بااین باشند، می

 انستانی  منتابع  نیتروی  تتأمین  سیستتم  گیتری  اندازه مد  که گرفت نتیجه توان می اساس این بر دارند،

 .  است برخوردار مطلوبی برازش از خارجه امور وزارت

 استخدام و جیب مؤلفه برای کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات :13جدو  

 کل اثر اثرغیرمستقیم اثرمستقیم   مسیر

 کیفیت ارتقای <-- استخدام و جیب

 12/0 16/0 -01/0 استاندارد ضرایب

 - - - معناداری سطح

 آموزش <-- استخدام و جیب
 21/0 -11/0 63/0 استاندارد ضرایب

 - - >P 01/0 معناداری سطح

 نگهداشت <-- استخدام و جیب

 استاندارد ضرایب

 
07/0 07/0 

 معناداری سطح

 
- - 

 توزیع،)بکارگیری <-- استخدام و جیب

 (اعزام و انتصاب ارتقا،

 استاندارد ضرایب

 
66/0 66/0 

 معناداری سطح

 
- - 

 

 کته  استت  توانستته  خارجته  امتور  وزارت استتخدام  و جتیب  که دهدمی نشان باال جدو  نتایج

 معنتاداری  ستط   کته  ازآنجتایی  عبارتی به. کند بینیپیش را کارکنان کیفیت ارتقا  معناداری صورت به

 ارتقتا   کته  است توانسته استخدام و جیب که معناست بدان این است، آمده دست به 01/0 از تر بزرگ

 . نماید بینیپیش را کیفیت

  پیشنهاد و گیری نتیجه

  گیری نتیجه  -الف

 منابع تامین سیستم کیفیت سنجش های مؤلفه شناسائی حاضر، تحقیق انجام از حاصله نتیجه ترین مهم

 تتأمین  سیستتم  کیفیتت  سنجش های مؤلفه که، تحقیق سوا  این که است خارجه امور وزارت انسانی

 اجترای  از حاصتل  نتتایج  همچنتین . دهتد  متی  پاستخ  را کدامنتد؟،  کیفیت ارتقا  جهت انسانی منابع
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 داد، نشتان  استخدام و جیب مؤلفه در نمره بیشترین و کمترین میانه، میانگین، خصوص در پرسشنامه

 توجته  بدون متقاضیان استخدام در عدالت رعایت به مربوط گویان پاسخ طرف از میانگین باالترین که

 آمتوزی  زبتان  استتعداد  بته  توجته  به مربوط میانگین کمترین و است ، 7730/3 میانگین با هاتوصیه به

 رعایتت  مؤلفه نظرسنجی این در گویان پاسخ. است ، 7167/2 میانگین با دان زبان افراد اولویت با افراد

 به توجه که درحالی اند دانسته اهمیت با بسیار را ها توصیه به توجه بدون متقاضیان استخدام در عدالت

 .  نیست برخوردار چندانی اهمیت از گویان پاسخ ازنظر استخدام متقاضیان آموزی زبان میزان

   پیشنهاد -ب

 کته  شتود  انجتام  علمی سیستمی از استفاده با خارجه امور وزارت انسانی منابع تامین شود می پیشهاد

 بته  صتورت  ایتن  در زیترا . باشتد ( پهوهش این در شده تعیین) کیفیت های شاخص و معیارها واجد

 منتافع  تأمین و شده جیب نیروها ترین کیفی باکیفیت، انسانی منابع تأمین سیستم از برخورداری علت

 .نمود خواهد تسریع و لتسهی بیشتر، کارایی و کمتر های هزینه با را سازمان

 نتوآوری  یک قطعا مهمی، موضوع چنین به پرداختن و نداشته سابقه تاکنون حاضر موضوع در تحقیق

 کیفیتت  ستنجش  معیارهتای  شتناخت  در نظتران  صاحب دادن مشارکت .شود می محسوب توجه قابل

 هتای  آوری نتو  از ق،ساب وزرای از تن سه دیدگاه اخی تخبگان، با مصاحبه انسانی، منابع مینأت سیستم

 مراکتز  ستایر  در مرستوم  روش یتک  چته  اگر پرسشنامه توزیع و مصاحبه همچنین. است تحقیق این

 انجتام  حتا   ایتن  با. کند نمی استقبا  ها روش این از دستگاه این در رایج عرف اما شود، می محسوب

  173آوری جمتع  و پرسشتنامه  متورد  ،603 توزیتع  نیتز  و ارشد مسؤلین از تن پنج و بیست با مصاحبه

 جترات  بته  کته  شتده  محستوب  ستابقه  بی و بدیع کامالً امر یک عنوان به شده تکمیل پرسشنامه فقره

 . برد نام اعتنا  قابل نوآوری و بدیع امر یک عنوان به آن از توان می
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  فارسی منابع -الف 

 آمتوزش  مرکتز  نشتر  . عمتومی  بخش در تخدما کیفیت سنجش ،(1671)بهروز ریاحی، .مهدی سید الوانی -

 او  چاپ ، تهران صنعتی وتحقیقات

 .نی نشر ، تهران ، هفتم چاپ ، انسانی منابع مدیریت (1673)  نسرین، جزنی -

 استالمی  جمهتوری  قضتائیه  قتوه  انستانی  منتابع  راهبتردی  متدیریت  ،الگتوی ( 1673)اصتغر  علی جهانگیر، -

 .ملی دفاع عالی دانشگاه کتری،د ، رساله ، (قضات موردی مطالعه)ایران

 مشتتریان،  رضتایتمندی  بتا  آن ارتبتاط  و ختدمات  کیفیتت  سنجش و ،بررسی( 1673) حسن، میرزا حسینی -

 .  بازرگانی های پهوهش و مطالعات موسسه تهران، ، 12 شماره بازرگانی های بررسی

 .رشد راتانتشا تهران، هفتم، ،چاپ1677 پهوهش، عملی و نظری مبانی علی، دالور، -

 تهتران،  او ، چتاپ  ایتران،  دولتتی  بختش  در جامع کیفیت مدیریت ین نوین نظریه( 1671)بهروز، ریاحی، -

 .   ایران صنعتی تحقیقات و آموزش مرکز انتشارات

 ختدمات  کیفیت با انسانی منابع مدیریت اقدامات ارتباط بررسی( 1671)همکاران، و رضا سید جوادین سید -

 .  سوم و بیست ،شماره ششم سا  اجتماعی، و انسانی علوم نامه پهوهش خدمتی، رهایرفتا میانجی نقش و

 قاستمی،  وحیتد  ترجمته  ساختاری، سازی مد  بر ای مقدمه ،(1677) جی ریچارد لومکس و رندا  شوماخر -

 . شناسان جامعه انتشارات تهران، دوم، چاپ

 علتی  محمتد  ،ترجمته  انستانی  منتابع  و کارکنان امور مدیریت( 1687)شولر، اس رندا  و دوالن ا  شیمون -

 .  دولتی مدیریت آموزش مرکز ، چهارم چاپ صائبی، محمد و طوسی

 مهندستی  مجلته  . ستروکوا   متد   از استفاده با خدمات کیفیت سنجش بر تحلیلی( 1678).محمد طالقانی، -

  18 شماره ، مدیریت

 گتزینش  نظتام  شناستی  آستیب ( 1631) ، هتادی  مدمح سمواتی ، رضا محمد سلطانی ، برزو بوزنجانی فرهی -

  جتامع  دانشتگاه  انستانی،  منتابع  مدیریت های پهوهش دوفصلنامه ، ایران اسالمی جمهوری دولتی های دستگاه

  . 2 شماره چهارم سا  (ع)حسین امام

 یشافتزا  را دولتتی  بخش در خدمات کیفت توان می چگونه .دولت در وری بهره ، (1671) ابوالحسن فقیهی -

 . ریزی برنامه و مدیریت پهوهش و آموزش موسسه نتشارات تهران، داد،

 سازمان تهران،. دوم 6 شماره گردشگری مطالعات فصلنامه ، خدمات کیفیت ماهیت ،(1672)حسین کاویانی -

 . گردشگری و فرهنگی میراث
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 چتاپ  ، نوین طب ، ربهتج یک های درس و کاربرد اصو  ، کیفیت جامع مدیریت( 1672) ابوالفت ، المعی -

 . او 

 ستازمان  یک در تحقیقات انسانی منابع مدیریت الگوی معرفی( 1678)احمد، کار ورزش ابوالفضل، محمدی -

 . 1 شماره او  سا ( ع)حسین امام دانشگاه انسانی، منابع مدیریت های پهوهش فصلنامه نظامی،

 ،(تهدیدات با مقابله توان افزایش بمنظور) نهاجا یانسان منابع جیب استراتهی تدوین ،( 1671)احمد مهرنیا - 

 . ملی دفاع عالی دانشگاه دکتری، رساله

 مناستب  راهبردهتای  تتدوین  و ملی رسانه انسانی منابع مدیریت مد  طراحی ،(1630)مرتضی سید موسوی -

 .  ملی دفاع عالی دانشگاه ، دکتری ،رساله
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