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 پرورش و آموزش در سازمانی عملکرد با نوآوری و دانش مدیریت رابطه شناسایی

  سمنان استان
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 تُران طباطبائی ػالمٍ داوؽگاٌ آمًزؼی تکىًلًشی دکترای داوؽجًی 2

 

 چکیده

بطٍ بیه مذیریت داوػ ي ػملکرد ظازماوی کارکىان آمًزغ ي پريرغ اظتان ظمىان ي تؼییه َذف پصيَػ حاضر تؼییه را

رابطٍ بیه میسان حمایت ظازمان از وًآيری ي ػملکرد ظازماوی کارکىان آمًزغ ي پريرغ اظتان ظمىان اظت. ريغ تحقیق ایه 

اری پصيَػ حاضر تمامی کارکىان آمًزغ ي باؼذ اظت، جامؼٍ آم پصيَػ تًصیفی ي کمی ي از وًع َمبعتگی ي رگرظیًوی می

وفر گسارغ ؼذٌ اظت. از بیه جامؼٍ آماری بر  2011بٍ تؼذاد  1311-19پريرغ اظتان ظمىان می باؼىذ کٍ در ظال تحصیلی 

َای مًرد ویاز ایه  گیری تصادفی اوتخاب گردیذ. برای جمغ آيری دادٌوفر بٍ ريغ ومًوٍ 362اظاض جذيل مًرگان تؼذاد 

ی وًآيری در ظازمان ي  ي بٍ مىظًر اوذازٌ گیری متغیرَا، از ظٍ پرظؽىامٍ فرایىذَای مذیریت داوػ، پرظؽىامٍ پصيَػ

َا، از ريغ َای آماری تًصیفی  ی ػملکرد ظازماوی اظتفادٌ ؼذ. در ایه پصيَػ، برای تجسیٍ ي تحلیل دادٌ پرظؽىامٍ

س )میاوگیه، میاوٍ، وما( ي ؼاخص َای پراکىذگی )کمتریه َای گرایػ مرک َای تًصیفی َر گريٌ مؽتمل بر ؼاخص ؼاخص

ومرٌ، بیؽتریه ومرٌ، ياریاوط ي اوحراف اظتاوذارد( ي آمار اظتىباطی: آزمًن کًلمًگريف اظمیروف جُت بررظی ورمال بًدن 

قیق، مًرد َای تح دار بًدن فرضیٍ َای پصيَػ، آزمًن َمبعتگی پیرظًن ي آزمًن رگرظیًن خطی برای بررظی مؼىی دادٌ

بیه مذیریت داوػ ي ػملکرد ظازماوی کارکىان آمًزغ ي پريرغ اظتان کٍ در ایه تحقیق وتیج وؽان داد  اظتفادٌ قرار گرفت.

ؼًد ي َمچىیه  دار ي بٍ صًرت مثبت يجًد دارد ي فرض تحقیق تاییذ می رابطٍ مؼىی 00/0داری  ظمىان، در ظطح مؼىی

مان از وًآيری ي ػملکرد ظازماوی کارکىان آمًزغ ي پريرغ اظتان ظمىان، در ظطح مؽخص گردیذ کٍ بیه میسان حمایت ظاز

 ؼًد. دار ي بٍ صًرت مثبت يجًد دارد ي فرض تحقیق تاییذ می رابطٍ مؼىی 00/0داری  مؼىی
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