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 چکیده

 .سازدیم آماده آینده شغلی مسیر در موفقیت برای را کارکنان که است هاییزمینه تدارک انسانی منابع توسعه

 به هافعالیت این. گذاردمی تأثیر کارکنان ایحرفه و فردی رشد بر که است هاییفعالیت مجموعه کارکنان توسعه

 تأثیر این پژوهش با هدف بررسی .است مؤثر آنها آتی موفقیت در که بیاموزند را هاییمهارت تا کندمی کمک کارکنان

 یقتحق ایناست.  و پروش صورت گرفته آموزشمدیریت منابع انسانی بر اهداف یکپارچه دانش در اداره  هایرویه

 ایمتغیره بین رابطه نوع و شدت رابطه، شناسایی درصدد که لحاظ این از ، همچنینباشدمی کاربردی هدف نظر از

 میدانی هایروش نیز و ایکتابخانه یمطالعه هایروش از تحقیق این در. است همبستگی نوع از است وابسته و مستقل

 تحقیق یک روش و ماهیت اساس بر حاضر تحقیق که گفت توانمی نتیجه در است، شدهاستفاده ،نامهپرسش نظیر

 و باشدمی نفر 025 تعداد به تاکستان شهر وپرورشآموزش اداره کارکنان پژوهش این آماری جامعه .باشدمی توصیفی

 اب آماری، عهجام بودن محدود به توجه با. باشندمی سازمان این( پیمانی و قراردادی رسمی،) کارکنان پاسخگویان

در تحقیق حاضر تصادفی  فکریروشن. باشدمینفر  222 با برابر نمونه تعداد محدود، جوامع کوکران فرمول از استفاده

تعداد اداره موجود در شرکت طبقات را تشکیل و سپس از میان این  اساس برکه  صورتبدینای خواهد بود. طبقه

وری در این تحقیق برای ساختن فرضیه و گردآ ندگان انتخاب خواهند شد.دهگیری تصادفی پاسخطبقات به روش نمونه

و  هانامهپایاناستفاده شد که شامل بررسی  ایکتابخانهاطالعات در مورد ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش 

اینترنت  از تحقیقات موجود و مرتبط با موضوع، مطالعه مقاالت و کتب التین و فارسی مرتبط و همچنین استفاده

 تحقیق دلم تناسب سنجش و مفهومی مدل هایمؤلفه بین روابط بررسی و تحقیق هایفرضیه آزمون منظوربه .باشدمی

 استفاده AMOS و SPSS22 آماری افزارهاینرم کمک به عاملی تحلیل و ساختاری معادالت مدل یابی روش از

 .باشدمیمات مدیریت منابع انسانی بر انتقال دانش مثبت اقدا تأثیر دهندهنشاننتایج پژوهش  .شد خواهد
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Abstract 

Human resource development is the preparation of the context that prepares employees 

for success in their future careers. Employee development is a set of activities that affect the 

personal and professional growth of employees. These activities help employees learn skills 

that will contribute to their future success. The aim of this study was to investigate the impact 

of human resource management practices on the objectives of integrated knowledge in the 

Department of Education. This research is applied in terms of purpose, also in the sense that it 

seeks to identify the relationship, intensity and type of relationship between independent and 

dependent variables. In this research, library study methods as well as field methods such as 

questionnaires have been used. As a result, it can be said that the present research is based on 

the nature and method of a descriptive research. The statistical population of this research is 

520 employees of the Education Department of Takestan city and the respondents are the 

employees (official, contractual and contractual) of this organization. Due to the limited 

statistical population, using the Cochran's formula of limited communities, the number of 

samples is equal to 221 people. The sampling method in the present study will be stratified 

random. In this way, based on the number of departments in the company, the classes will be 

formed and then the respondents will be selected from among these classes by random 

sampling method. In this research, a library method was used to construct a hypothesis and 

collect information about the subject literature and research background, which includes 

reviewing existing and related theses and researches, studying related Latin and Persian articles 

and books, as well as using the Internet. Be. In order to test the research hypotheses and 

investigate the relationships between the components of the conceptual model and measure the 

appropriateness of the research model, structural equation modeling and factor analysis using 

SPSS22 and AMOS statistical software will be used. The research results show the positive 

effect of human resource management measures on knowledge transfer. 
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