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 چکیده

ان انجام شد. منابع انسانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهمدیریت پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی کارکردهای 

مک نفر بوده اند. با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با ک 500معه آماری کلیه کارکنان کانون به تعداد پیمایشی و جا-روش پژوهش توصیفی

بعد توزیع شد.  6نفر انتخاب و به منظور جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه آسیب های کارکردهای منابع انسانی با  217فرمول کوکران 

( استفاده شد. پرسشنامه جهت بررسی آسیب کارکردهای مدیریت منابع انسانی در 2005ها ازپرسشنامه فیانس و آلن )جهت گردآوری داده

به دست  88/0 و 90/0و مطلوب طراحی شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب  وضعیت موجود

بررسی شد. داده  آمد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط بخشی از اعضای جامعه آماری و روایی محتوایی توسط اساتید مرتبط با موضوع تحقیق

ین وضعیت موجود و بتغیره، تی زوجی و فریدمن تحلیل شد. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان داد ؛ تفاوت تک م tها با استفاده از 

رکرد مسیر پیشرفت مطلوب برای کارکردهای منابع انسانی در زمینه کارکرد جذب و استخدام و در زمینه کارکردآموزش و توسعه، در زمینه کا

( معنی دار 01/0ای مت، در زمینه کارکرد ارزیابی عملکرد و در زمینه کارکرد روابط کارکنان )در سطح خطشغلی، در زمینه کارکرد جبران خد

ودار چهاربخشی نشان است. یعنی در زمینه کارکردهای منابع انسانی و ابعاد آن در کانون پرورش فکری آسیب هایی مشاهده شده است. نتایج نم

ت بهبود است. جبران ی در ناحیه اولویت اول یعنی در ناحیه تمرکز بر این موارد و فراهم ساختن فرصداد روابط کارکنان و پیشرفت مسیر شغل

ست. آموزش و توسعه در اولویت سوم وضع موجود را حفظ کنید قرار دارد و ارزیابی اولویت کم ا -خدمت در اولویت دوم یعنی ناحیه اهمیت کم

 ا ناحیه توجه بیش از حد قرار دارد. عملکرد و جذب و استخدام در اولویت چهارم ی

 : آسیب شناسی، کارکردهای منابع انسانی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانواژگان کلیدی

 

                                                           
1 ahmadamiri13977@gmal.com 


