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چکیده:هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی کارکردهای مدیریت منابع انسانی است؛ عمده کارکردهای مورد
بررسی ،فرایند استخدام (برنامهریزی ،کارمندیابی و انتخاب) ،طراحی مشاغل ،آموزش و توسعه منابع انسانی،
ارزیابی عملکرد ،جبران خدمت و پاداش ،ایمنی و سالمت ،سیستم انضباطی و بازنشستگی هستند .پژوهش به
رویکردکمی –کیفی (آمیخته) است .جامعه آماری پژوهش کارکنان شهرداری منطقه ( 4تعداد حدود  5102نفر )
هستند .برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است ،حجم نمونه  255نفر بدست آمده که براساس
نمونهگیری ساده تصادفی انتخاب شدند .برای جمع آوری دادهها 211 ،پرسشنامه توزیع شده و  452نمونه جمع
آوری و مبنای تحلیل قرار گرفته است دادها برای آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.
همچنین دادههای مورد نیاز برای شناخت عملکرد سیستمهای منابع انسانی و تبیین نتایج آزمون فرضیات از
طریق مصاحبه با کارشناسان و مسئولین حوزه مدیریت منابع انسانی گردآوری شده است .نتایج پژوهش نشان
میدهد که از دیدگاه کارکنان ،به غیر از سیستم آموزشی ،سایر کارکردهای مدیریت منابع انسانی از کارآمدی الزم
برخوردار نیستند .یافتههای حاصل از مصاحبهها هم چنین نتایجی رو تائید میکند .براساس این یافتهها مهمترین
چالش در این زمینه تمرکز گرایی در برنامه ریزی حوزه منابع انسانی است.
کلید واژهها :کارکردهای منابع انسانی ،مدیریت منابع انسانی ،شهرداری منطقه 4
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مقدمه
سازمان پدیدهای اجتماعی است که در آن مجموعهای از انسانها در راستای یکسرری اهرداف از پریش

تعیین شده تالش میکنند (دفت ،0211 ،جلد ،0ص)44؛ فعالیت و عملکرد سازمانهرا حاصرل منرابع آن
است که شامل منابع مالی ،فیزیکی ،انسانی و اطالعات است .از میان این منابع ،منابع انسانی ،قویترین
و اصلیترین نقش را در دستیابی به نتایج و رقابتپذیری ایفا میکند .بنرابراین سرازمان ،مزیرت رقرابتی
پایدار را ،به واسطه کارکنانش کسب میکند .به زعم پورتر ،0شایسرتگیهرای منحصرربفرد در کارکنران،
شامل انعطافپذیری ،نوآوری ،عملکرد ممتاز ،بهرهوری باال و خدمات منحصرر بره فررد بره مشرتریان و
روشهایی هستند که کارکنان ،بره واسرطه آنهرا ،نقرش حیراتی در توسرعه موقعیرت رقرابتی سرازمان
ایفامیکنند .به راین مبنا بسیاری از نظریه پردازان به راین باورند که مدیریت مرثثر سررمایه انسرانی در
موفقیت سازمان نقش حیاتی دارد (بارنی و رایت0991 ،5؛ جکسون 2و همکاران.)5112 ،
مدیریت منابع انسانی عبارت است از سیاستها ،برنامهها ،خطمشی هرا و سیسرتمهرایی کره برر
رفتار ،طرزتلقی ها و عملکرد کارکنان اثر میگذارد و هدف آن تامین منابع انسانی ،حفظ آنان در سازمان
و هدایتشان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک میباشد (حسنپور و عباسی.)0295 ،
اگر چه برخی صاحبنظران ،مدیریت منابع انسانی را معادل مدیریت کارکنان قلمرداد مریکننرد و
آن را مرتبط با پشتیبانی ستادی از کارکنان سازمان میدانند .سایر اندیشمندان ،مدیریت منابع انسرانی را
روند تکاملی فعالیتهای مدیریت کارکنان ،در مواجهه با محیط متغیر اقتصادی و کسرب و کرار در نظرر
میگیرند (حسن پور و عباسی ،0295 ،ج،0ص .)20سیاست های مناسب مدیران منابع انسانی به ایجاد و
تربیت سرمایﺔ انسانی پویا منجر می شود و توان رقابتی سازمان را تقویت میکند (کوچ و مک گررا،،
 )0991و سازمانها میتوانند از طریق به کارگیری این استراتژیها ویژگیها و رفتارهایی را در کارکنان
خود ایجاد نمایند و پرورش دهند که برای موفقیت سازمان ضروری است(الولر و موهرمان .)5112 ،بره

1- porter
2- Barney And Wright
3- Jackson
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عبارت دیگر استراتژی مدیریت منابع انسانی توسعه نیرروی انسرانی را بررای دسرت یرابی بره الزامرات
استراتژی کلی سازمان تسهیل مینماید ،که در نتیجه آن اهداف و ماموریت های سرازمان قابرل دسرت
یابی میشود (حسن پور و عباسی ،ج ،0ص.)20
پژوهش حاضر تالش دارد مسائل و مشکالت سیستمهای مدیریت منرابع انسرانی را بره عنروان
یکی از ارکان استراتژیک سازمان در شهرداری منطقه چهار تهرران بررسری و تبیرین کنرد؛ بررای ایرن
منظور ،نخست کارکردهای مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار میگیرد و سپس کارآمدی هر یک از
کارکردها از دیدگاه کارکنان سازمان که با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است ،تحلیل مریشرود.
نهایتاً دالیل نتایج حاصل از پرسشنامهها و دیدگاههای کارکنان ،از طریق مصاحبه با کارشناسران حروزه
منابع انسانی تبیین میشود.
مروری بر مبانی نظری
در حوزه مدیریت منابع انسانی دو نوع کارکرد وجود دارد که عبارتند از :کارکردهرای مردیریتی و
کارکردهای عملیاتی .5کارکردهای مدیریتی شامل برنامهریزی ،سرازماندهی ،هردایت و کنتررل اسرت و
کارکردهای عملیاتی نیز به فعالیتهایی نظیر استخدام ،توسعه منابع انسانی ،مدیریت جبرران خردمات و
روابط انسانی را اشاره دارد.
در تقسیم بندی دیگری ،این کارکردها تحت عنروان وظرایف و مسرئولیتهرای مردیریت منرابع
0

انسانی ،در دو بخش گروه بندی شدهاند :وظایف و مسئولیتهرای عمرومی (برنامرهریرزی ،سرازماندهی،
هدایت و رهبری ،نظارت و کنترل) و وظایف و مسئولیتهای اختصاصری (نیرویرابی ،جرذب و گرزینش،
آموزش و توسعه منابع انسانی ،طراحری سیسرتمهرای حقرو و دسرتمزد ،شرناخت اسرتعدادها ،عالیرق،
انگیزهها و شخصیت نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباطات انسانی ،اقدامات مربوط به نگهداشت جسرم
و روان منابع انسانی ،اقدامات مربوط به نقل و انتقاالت و جابهجاییهای کارکنران ،اقردامات مربروط بره
نظم و انضباط و رسیدگی به شرکایات ،ارزشریابی شایسرتگی کارکنران (ارزشریابی عملکررد کارکنران)،
برنامهریزی نیروی انسانی ،ایجاد نظم ،رعایت اخال و قانون کار) (ابطحی.)51 ،0231 ،
1- Managerial Functions
2- Operative Functions
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در پژوهشهای متعددی تاثیر کارکردهای منابع انسانی بر عملکرد سرازمان بررسری شرده اسرت
(آرتور و بویلز5112 ،؛ پورسل و هاتچینسون5111 ،؛ مالک .)5102 ،به طور مثال در پژوهشی حیردری و
همکاران ( ،)0992تاثیر سیستمهای منابع انسانی را بر وفاداری سازمانی بررسی کردهاند .مطالعرهای کره
آیچوفسکی و همکاران )0991( 0انجام دادهاند اشاره دارد به این که گرروههرای خاصری از کارکردهرای
منابع انسانی در کنار یکدیگر ،تاثیر بیشتری بر بهرهوری سازمانی در مقایسه با اثرات انفرادی هر یرک از
این کارکردها دارند .این امر بدین خاطر است که کارکردهای منابع انسانی مستقل از هم عمرل ننمروده،
بلکه با یکدیگر در ارتباطند و در قالب یک نظام هماهنگ عمل میکنند .نتایج پرژوهش دیگرری نشران
میدهد به میزانی که کارکردهای منابع انسانی را در محیط سازمانی نقش موثر و مثبتی ایفا میکند ،بره
همان نسبت تعهد کارکنان بیشتری به سازمان و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خواهند داشت و این امر
به ادراک مثبت مشتری از کیفیت خدمات سازمان منجر میشود.
هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی کارکردهای مدیریت منابع انسانی است؛ عمده کارکردهای مورد
بررسی ،فرایند استخدام (برنامهریزی ،کارمندیابی و انتخاب) ،طراحی مشاغل ،آموزش و توسعه منابع
انسانی ،ارزیابی عملکرد ،جبران خدمت و پاداش ،ایمنی و سالمت ،سیستم انضباطی و بازنشستگی
هستند.

استخدام منابع انسانی
استخدام منابع انسانی 5عبارت است از فرآیند شناسایی مجموعهای از متقاضیان برای پسرتهرای فاقرد

متصدی (فرایند کارمندیابی) و گزینش از میران ایرن متقاضریان (فراینرد جرذب) .بره عبرارت دیگرر ،در
کارمندیابی ،فعالیت شناسایی مطرح است ،اما در فرآیند انتخاب ،فعالیت غربال کرردن مرورد توجره قررار
میگیرد .امروزه صاحبنظران تمایز چندانی بین ایندو قائل نیستند و از آنها تحت عنوان فرآیند استخدام
یاد میکنند (مقیمی و رمضان ،ص.)11

1- Ichiowski, Shaw and Premeaux
2- Human resource recruitment
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اساساً سازمانها برای بکارگیری نیروی انسانی ،نیازمند خطمشی ها و سیاستهای استخدامی هستند که
این سیاستها باید با توجه به عوامل ذیل تنظیم گردد:
سیاستهای استخدامی دولتی؛
خطمشیهای پرسنلی سایر سازمانها؛
منابع استخدامی (منابع داخلی و بیرونی)؛
نیازهای استخدامی؛
هزینههای استخدامی؛
انتخاب معیارهای استخدام(مقیمی و رمضان  ،صص .)519-501
آموزش و توسعه منابع انسانی
آموزش تجربهای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد ،تا او را قادر بره

انجام کار و بهبود بخشی از تواناییها ،تغییر مهارتها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتمراعی نمایرد .بنرابراین
آموزش به مفهوم تغییر دانش ،نگرش و تعامل با همکراران اسرت (سرید جروادین و برقعری ،ص )511و
توسعه منابع انسانی ایجاد آمادگی در افراد به شیوهای است که همه افراد و گروهها به مهارت ،دانرش و
شایستگیهایی که برای قبول و انجام وظایف فعلی و آتی سازمان الزم است ،مجهز شوند.
آموزش و توسعه کارکنان از یک سو ،به کارامدی و بهره وری باالی سازمان کمک مریکنرد .از
سوی دیگر ،برای خود کارکنان نیز مفید است؛ زیرا هرچه کارمند سطح دانش فنی و مهارتهای شرغلی
خود را باالتر ببرد ،به همان اندازه به ارزش وی در بازار کار (قابلیت استخدام وی) و در نتیجه به توانایی
او در کسب درآمد بیشتر افزوده خواهد شد .همچنین ،داشتن مهارتهای ویژه و سودمند موجب میشرود
تا مسئوالن سازمان ،ارزش و اعتبار بیشتری برای کارکنان خود قائل شروند و در نتیجره امنیرت شرغلی
بیشتر میگردد (بیچ .)0932 ،در تحقق چنین امری ،اتخاذ رویکردی سیستمی برای سازمان موثر اسرت؛
دیدگاه سیستمی در آموزش به برنامهریزان فرصت میدهد تا تعیین کنند که سازمان از کارکنان خود چه
انتظاراتی دارد و رویکردهای مناسب آموزش که کارکنان را در جهت برآوردن آن اهداف یاری میرساند،
کدامند (مک نامارا.)0999 ،
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ارزیابی عملکرد منابع انسانی
ارزیابی عملکرد ،فرآیندی است که به وسیله آن ،کارِ کارکنان در فواصلی معین و به طرور رسرمی ،مرورد

بررسی و سنجش قرار میگیرد .شناخت کار کنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق ایجراد
انگیزه برای بهبود عملکرد آنها و سایر کارکنان ،از جمله هدف اصلی ارزیابی عملکرد است .در گذشرته،
مدیران کالسیک ،ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کارِ کارکنان انجرام مریدادنرد در حرالی کره
امروزه ،جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل ،اهمیت بیشتری یافته است .به طور کلری ارزیرابی عملکررد
دارای  2مرحله است که به طور سیستماتیک دنبال مریگرردد :تعیرین هردف از ارزیرابی ،تبیرین آن بره
کارمندان ،انجام ارزیابی ،مقایسه نتایج با استانداردها و انتقال نتایج به افراد و انجرام اقردامات اصرالحی
(سعادت.) 551 ،0232 ،
اطالعات حاصل از اندازه گیری عملکرد برای طراحی سیستم جبران خدمت ،بهبود عملکرد بکرار
میرود .همچنین میتوان از آن درتصمیمات مربوط به کارکنان (نظیر :ارتقا ،انتقال ،اخرراج و انفصرال از
خدمت) ،تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی ،تدوین برنامههای توسعه کارکنان ،تحقیق و ارزیرابی برنامره
بهره برداری کرد (حسن پور اکبر ،عباسی .)0295 ،ایوانسویچ )5111( 0اهداف ارزیابی کارکنان را توسرعه
کارکنان ،ایجاد انگیزه ،برنامهریزی نیروی انسانی و استخدام و ایجراد ارتباطرات مرثثر برین کارکنران و
سرپرستان برشمرده است .اسنل و بولندر )5111( 5و نو 2و دیگران ( )5113نیز اهداف ارزیابی کارکنان را
به  5دسته اهداف توسعهای و اهداف اداری -اجرایی تقسیم کردهاند (اسنل و بوالندر.)222 ،
سیستم جبران خدمات
به جبران زحمتی که فرد در سازمان متحمل میشود ،در ازای وقت و نیروی که او در سازمان برهخراطر

نیل به اهداف سازمان صرف میکند و بهتالفی خالقیت و ابتکارات وی برای یافتن و بکارگیری رویهها
و روشهای کاری جدیدتر و بهتر ،پرداختی به فرد پاداش صورت میگیرد .پاداشی کره فررد از سرازمان
دریافت میدارد یا بهخاطر انجام وظائف محول درحد عادی و متعارف است که در این صورت حقو یرا
1- Ivancevich
2- Snell and Bohlander
3- Noe
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دستمزد نامیده میشود ،یا بهخاطر انجام وظایف در سطحی باالتر از استانداردهای عادی کاری است که
در این صورت از پاداش بهعنوان مزایای فو العاده بهخاطر کار فو العاده تعبیر میشود (سرعادت،0232 ،
 .)522جبران خدمات با استراتژیها ،خطمشیها و فرآیندهایی محقق میشود تا این اطمینران را ایجراد
نماید که کمکها و خدمات کارکنان به سازمان از طر مختلف مالی و غیرمالی جبران شود (دی سرنزو
و رابینز.)22 ،0933 ،
سیستم انضباطی
همواره در سازمان کارکنانی هستند که علی رغم سعی و ترالش مسرئوالن در ایجراد محیطری مناسرب

جهت کار و فعالیت مسئله ساز هستند و با اخالل وکارشکنی باعث بی نظمی و آشفتگی امور مریشروند.
این افراد اکثراً تأخیر دارند یا غایبند ،با همکاران و ارباب رجوع خود مشاجره دارند ،توجهی بره دسرتورات
رئیس یا سرپرست ندارند و قوانین و مقررات اداری را بی اهمیت تلقی میکنند(رنگریز.)0239 ،
درحالی که مطالعات نشان میدهد برای فعالیت همه گروههرای سرازمان ،وجرود انضرباط امرری
ضروری است .اعضاء هر گروه باید با میل خود ،خواستههای شخصی خود را کنترل کررده و بررای نفرع
همگانی یاری کنند ،به عبارتی آنها باید خود را به نحوی منطقی با استانداردهای رفتاری تدوین شده از
سوی سازمان تطبیق داده و از این راه با اهداف سازمانی سازگاری یابند (سیدجوادین.)0230 ،
امروزه این دیدگاه که انضباط باید تغییر و اصالح رفتار و عملکررد کارکنران را بره دنبرال داشرته
باشد ،مبنای تنظیم بسیاری از مقررات و دسرتورالعملهرای انضرباطی اسرت؛ بنرابراین بره جرای تنبیره
کارکنان ،بهره گیری از رویهای که موجب تغییر رفتار مطلوب میشود ،است .به طور مسلّم رعایت نظرم
و عواملی که نظم را حاکم میکند به ویژه در کارهای جمعی ضروری است زیرا بردون نظرم و انضرباط
انجام کار گروهی و جمعی مختل میشود (دسلر.)0213 ،
بهداشت و ایمنی منابع انسانی
تامین نیروی انسانی شایسته ،مستلزم سرمایهگذاری زیادی اسرت .یکری از عرواملی کره در مانردگاری

کارکنان بسیار موثر بوده و باعث نگهداشت نیرروی انسرانی و جلروگیری از هردر رفرت سررمایهگرذاری
سازمان میشود.

/111
/ 671

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و سه ،بهار 69

جلوگیری از حواد ،و ایجاد محیطی سالم برای کارکنان (به دلیل باال رفتن آمرار حرواد ،و براال رفرتن
ماهیت بسیار ناامن محیط کار) از اهمیت زیادی برخوردار است (زهرازاده ،ص )214چرا که از یک سو ،
هزینههای سازمان را کاهش میدهد و از سوی دیگر ،به ارتقا تعهد و تعلق خاطر افراد به سازمان کمک
مینماید.
سیستم بازنشستگی
بازنشستگی مرحلهای از تجربه زندگی افراد است که بیانگر پایان مسیر شغلی آنها برای یرک کارفرمرا

است (هانیچ ،0993 ،ص .)491در جوامعی که از رشد فرهنگری و اقتصرادی براالتری برخوردارنرد ،افرراد
زمانی که به دوران بازنشستگی میرسند ،به جهات خدماتی که در طول حیات شغلی خود انجام دادهانرد،
از پاداش استفاده از استراحت و رفاه دوران بازنشسرتگی برخروردار خواهنرد شرد؛ ولری در جوامرع دارای
نابسامانیهای فرهنگی و اقتصادی اشتغال یا عدم اشتغال در هر یک از دورههای اشاره شده بره وضروح
دیده میشود .در این جوامع نوجوانان ودانش آموزان به کار اشتغال دارنرد ،تحصریل کردگران بره دلیرل
نامناسب بودن بازار کار بیکارند و در عوض گروه زیادی از مردم گرفتار چندپیشرگی هسرتند و براالخره
گروه بیشماری از بازنشستگان به اشتغال مجدد روی میآورند ،لذا توجه به مسائل این قشر از جامعره در
واقع توجه به نیروهایی است که امر بازنشستگی را به عنوان پشتوانه فردای اشتغال خود تلقری مریکننرد
(حسن پور و عباسی.)52 ،0295،
از سوی دیگر ،یکی از واقعیتهای انکارناپذیر جوامع کنونی ،افزایش جمعیرت سرالمندان اسرت.
این پدیده هشداری به جوامع برای توجه بیشتر به مسائل مبرتال بره ایرن جمعیرت کثیرر و روبره رشرد
میباشد .مسائلی چون نبود حمایتهای اجتماعی ،نداشتن شغل و نقرش اجتمراعی و مخرارج زنردگی و
خصوصاً شکاف نسلها .اگر چه برخی از سالمندان با این شرایط سازگاری پیدا میکنند ،اما نباید فراموش
کرد که اینگونه شرایط باعث آسیب پذیری بسیاری از آنان و در نهایت زیان جامعه خواهد گردید.
با توجه به اهمیتی که هریک از این کارکردها در سازمان دارند ،هدف این پژوهش بررسری اثربخشری و
کارآمدی آنها در شهرداری منطقه  4است .بر این مبنا فرضیههای پژوهش عبارتنرد از :نظرام جرذب و
استخدام در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار است.
مشاغل شهرداری منطقه  4تهران از طراحی مناسبی برخوردار است.
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نظام انتصاب و ارتقاء در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار است.
نظام آموزش در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار است.
نظام ارزیابی عملکرد در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار است.
نظام انضباطی در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار است.
نظام بهداشت و سالمت شغلی در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار است.
نظام جبران خدمات در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار است.
نظام بازنشستگی در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی است و ماهیت کمی – کیفی دارد .از نظر چگونگی دستیابی به

دادهها (دادههای مربوط به آزمون فرضیات) از نوع تحقیقات پیمایشی به شیوه همبسرتگی اسرت .ابرزار
جمع آوری داده ،پرسشنامه بوده است که از پرسشنامههای استاندارد استفاده شده است .جامعره آمراری،
کارکنان شهرداری منطقه ( 4تعداد حدود  5102نفر ) هستند .برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگران
استفاده شده است ،حجم نمونه  255نفر بدست آمده که براساس نمونرهگیرری سراده تصرادفی انتخراب
شدند .برای جمع آوری دادهها 211 ،پرسشنامه توزیع شده و  452نمونه جمع آوری و مبنای تحلیل قرار
گرفته است .پرسشنامه در  2بخش طراحی شده است .بخش اول سواالت مربوط به ویژگیهای فرردی،
بخش دوم شامل  21سوال برای بررسی سیستمهای مدیریت منابع انسانی تدوین شده است (جدول .)0

جدول  :1شاخصهای مورد نظر برای بررسی اثربخشی سیستمهای مدیریت منابع انسانی
استخدام

.1

منصفانه بودن فرایندهای نیرویابی و استخدام

/111
/ 671

آموزش

ارزیابی
عملکرد

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و سه ،بهار 69

.2

عدم دخالت منافع شخصی در تصمیمات نیرویابی

.3

استفاده از کمیتههای مصاحبهکننده در فرایند استخدام

.4

تمامی انتصابها براساس شایستگی افراد

.5

ارتقا برمبنای شایستگی کارکنان

.9

برابری فرصت استخدام برای مردان و زنان

.7

عدم نیاز سازمان به بازنگری در روشهای استخدام

.1

صرف هزینه کافی توسط سازمان درجهت آموزش و آگاهی کارکنان

.2

تشویق مدیران جهت توسعه تواناییهای کارکنان

.3

ایجاد فرصت برای آموزش جهت توسعه توانایی و مهارت کارکنان

.4

فرصت الزم جهت ارائه نیازهای آموزشی توسط کارکنان

.5

پرداخت هزینههای آموزش مرتبط با کار افراد توسط سازمان

.9

تعهد داشتن سازمان به آموزش توسعه کارکنان

.1

آگاهی کارکنان از استانداردهای عملکرد سازمان؛

.2

آگاهی کارکنان از سطوح شایستگی مورد انتظار سازمان؛

.3

مفید و سودمند بودن طرح ارزیابی عملکرد سازمان؛

.4

دریافت کارکنان از بازخورد عملکردشان؛

.5

عالقهمندی مدیران به ارزیابی عملکرد کارکنان؛

.9

ایجاد انگیزه توسط برگزاری جلسات بازنگری و ارزیابی عملکرد کارکنان؛

.7

عادالنه و منطقی بودن فرآیند هدفگذاری و بررسی موفقیتها؛
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.8

عینی و عادالنه بودن ارزیابی عملکرد کارکنان توسط مدیران؛

.6

انجام ارزیابی عملکرد به جهت بهبود عملکرد کارکنان

 .11ارزیابی عملکرد در جهت شناسایی نیاز آموزشی کارکنان
سیستم
جبران
خدمت

.1

پرداخت پاداش به میزان کافی

.2

روشن و قابل درک بودن سیستم پرداخت

.3

پاداش به کارکنان براساس میزان مشارکت آنان

.4

عادالنه بودن مبنای تعیین حقوق

.5

پرداخت براساس میزان شایستگی کارکنان

.9

سازگاری نرخهای پرداخت با سطوح مسئولیت افراد

.7

قابل مقایسه بودن نرخ دریافتی کارکنان با نرخهای پرداختی در بیرون از سازمان

.8

دریافت کارکنان براساس عملکردشان

.6

سیستم پرداخت مشوق عملکرد بهتر در کارکنان

 .11عدم نیاز به بازنگری در سیستم پرداخت سازمان
سیتم
بهداشت و
ایمنی

.1

شرایط کاری مناسب؛

.2

در معرض خطر نبودن سالمتی افراد؛

.3

احساس امنیت کارکنان از شرایط کار؛

.4

انجام اقدامات الزم جهت رفاه و آسایش کارکنان توسط سازمان؛

.5

صرف هزینه کافی جهت موضوعات مربوط به سالمتی و امنیت کارکنان؛

.9

ایجاد تعامل میان مسئولیتهای کاری و خانوادگی جهت حمایت از کارکنان؛
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.7

حمایت مدیران از تفاوتهای فرهنگی کارکنان

.1

حفظ ارتباط با بازنشستگان و داشتن برنامههایی مشخص برای آنها

.2

آموزش افراد درشرف بازنشستگی برای داشتن ایام بازنشستگی مطلوب

.3

داشتن برنامههای مشخصی برای بهر ه گیری از تجارب افراد در شرف بازنشستگی و
بازنشستگان

سیستم
انظباطی

.1

داشتن رویههای شفاف برای برخورد با افراد خاطی

.2

رویکرد اصالح و برگرداندن افراد خاطی سیستم انضباطی ،تا مچ گیری و طرد آنها از
سازمان

.3

عادالنه بودن اقدامات انضباطی

.4

اطالع رسانی مصادیق خطا و تخلف به همگان

.5

حفظشان انسانی و آبروی افراد در حین انجام اقدام انضباطی

.9

آموزش به پرسنل درخصوص نحوه ارتقاء سالمت جسمی و روانی

روایی پرسشنامه به روش محتوایی و با استفاده از آزمون تحلیرل عراملی انجرام شرده اسرت .در
جدول  5نتیجه آزمون تحلیل عاملی آورده شده است .همانطور که مشاهده میشرود مقردار  sigآزمرون
بارتلت کوچکتر از  2درصد است که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی سراختار مردل عراملی،
مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد میشرود .همچنرین ،از آنجرا کره مقردار
 KMOبرابر با  17310است ،بنابراین تعداد نمونه (تعداد پاسخ دهندگان) کافی میباشند .از طرفی مقردار
واریانس  13.103درصد میباشد .بنابراین ،میزان روایی به دست آمده توسط آزمون تحلیل عاملی بررای
پرسشنامه ،بیش از  13درصد است.
جدول  .0نتایج آزمون تحلیل عاملی پرسشنامه
شاخص KMO
17871

مقدار Sig

درصد واریانس

17111

787118
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برای آزمون پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که  17933است .بدین ترتیب پرسشنامه
از پایایی الزم برخوردار است (جدول .)2
جدول .9میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه
کارکردهای مدیریت منابع انسانی
تعداد سواالت

آلفای کرونباخ

87

17688

از سوی دیگر ،به منظور بررسی و تبیین دیدگاه کارکنان و واکاوی نتایج حاصل از پرسشنامهها و
آزمون فرضیهها و همینطور شناخت بهتر سیستمهای مدیریت منابع انسانی این سازمان برا کارشناسران
حوزه مدیریت منابع انسانی ،مصاحبهای از نوع ساختاریافته انجام گرفته است.
یافتهها
در این پژوهش ،برای تحلیل دادهها و برای نشان دادن رابطه میان متغیرر مسرتقل برا متغیرر وابسرته از

آزمون tتک نمونهای استفاده شده است .در جدول  4شاخصهای توصیف دادهها شرامل شراخصهرای
مرکزی (میانگین ،میانه و مد) و شاخصهای پراکندگی (انحراف معیار و واریانس) برای مولفه های ایرن
تحقیق آورده شده است .همان گونه که مشاهده میشود در ستون میانگین ،بیشترین میانگین مربوط به
مولفه احساس شایستگی با میانگین  2731بوده و کمترین میانگین نیز مربوط به مولفه نظرام انتصراب و
ارتقاء با میانگین  573میباشد.

جدول  .4شاخصهای توصیف دادهها برای مولفه ها
شاخص
مولفه

میانگین

انحراف
معیار

واریانس

/118
/ 671

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و سه ،بهار 69

نظام جذب و استخدام

2781

17117

17135

طراحی مناسب شغل

3716

17679

17652

نظام انتصاب و ارتقاء

2781

17815

17948

نظام آموزش

3731

17617

17842

نظام ارزیابی عملکرد

3713

17638

17876

نظام انضباطی

3713

17141

17182

نظام بهداشت و سالمت شغلی

2761

17113

17217

نظام جبران خدمات

2787

17191

17125

نظام بازنشستگی

2762

17687

17675

نتایج آزمون فرضیهها در جدول  2مشخص شرده و بره تفکیرک هریرک از فرضریههرا بررسری
میشوند .فرضیه  :0نظام جذب و استخدام در شهرداری منطقه  2تهران از کارآمدی الزم برخوردار است.
نتایج آزمون نشان میدهد کره مقردار میرانگین نمونره ( )5730از میرانگین طیرف پاسرخهرا ()2
کوچکتر است واز آنجایی که مقدار  sigکوچکتر از  2درصد است H0 ،رد مریشرود و ادعرای برابرری
میانگین با  2رد میشود .فاصله اطمینان  92درصدی نمونره برین  -1759و  -1719مریباشرد .بنرابراین،
فرضیه  0رد میشود و نظام جذب و استخدام در شهرداری منطقه  4تهرران از کارآمردی الزم برخروردار
نیست.
نتایج آزمون نشان میدهد که مقدار میانگین نمونه ( )2719از میانگین طیف پاسخها ( )2بزرگتر
است ..مقدار  sigبرابر  17115میباشد .از آنجایی که مقدار  sigبزرگتر از  2درصرد اسرت H0 ،پذیرفتره
میشود و ادعای برابری میانگین با  2پذیرفته میشود .فاصله اطمینان  92درصدی نمونه برین  -1710و
1703می باشد .بنابراین ،فرضیه  5رد میشود و مشاغل شهرداری منطقره  4تهرران از طراحری مناسربی

برخوردار نیست.
جدول .4نتایج آزمون  Tیک نمونهای را برای مؤلفهها
فاصله اطمینان  %65اختالف

سطح

درجه

میانگین نمونه

معناداری

آزادی

آماره t

مؤلفهها
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حد باال

حد پایین

-1716

-1726

17111

424

-37884

جذب و استخدام

1718

-1711

17172

424

17814

طراحی مناسب شغل

-1713

-1728

17111

424

-57216

انتصاب و ارتقاء

1736

1721

17111

424

97791

آموزش

1713

-1719

17471

413

17721

ارزیابی عملکرد

1713

-1717

17588

422

17542

انضباط

1711

-1721

17175

422

-17785

بهداشت و سالمت شغلی

-1713

-1723

17111

422

-27549

جبران خدمات

1712

-1717

17114

416

-17931

نظام بازنشستگی

فرضیه  :5مشاغل شهرداری منطقه  4تهران از طراحی مناسبی برخوردار است.
نتایج آزمون نشان میدهد که مقدار میانگین نمونه ( )2719از میانگین طیف پاسخها ( )2بزرگتر
است ..مقدار  sigبرابر  17115میباشد .از آنجایی که مقدار  sigبزرگتر از  2درصرد اسرت H0 ،پذیرفتره
میشود و ادعای برابری میانگین با  2پذیرفته میشود .فاصله اطمینان  92درصدی نمونه برین  -1710و
1703می باشد .بنابراین ،فرضیه  5رد میشود و مشاغل شهرداری منطقره  4تهرران از طراحری مناسربی
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برخوردار نیست.
فرضیه  :2نظام انتصاب و ارتقاء در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمردی الزم برخروردار اسرت.
نتایج آزمون نشان میدهد که مقدار میانگین نمونه ( )5731از میانگین طیف پاسخها ( )2کوچکتر اسرت
و مقدار  sigبرابر  17111میباشد .از آنجایی که مقدار  sigکوچکتر از  2درصد است H0 ،رد مریشرود و
ادعای برابری میانگین با  2رد میشود .فاصله اطمینان  92درصدی نمونه بین  -1753و  -1702میباشد.
بنابراین ،فرضیه  2رد میشود و نظام انتصاب و ارتقاء در شرهرداری منطقره  4تهرران از کارآمردی الزم
برخوردار نیست.
فرضیه  :4نظام آموزش در شهرداری منطقه  4تهرران از کارآمردی الزم برخروردار اسرت .نترایج
آزمون نشان میدهد که مقدار میانگین نمونه ( )2721از میانگین طیف پاسخهرا ( )2برزرگترر اسرت .از
آنجایی که مقدار  sigکوچکتر از  2درصد اسرت H0 ،رد مریشرود و ادعرای برابرری میرانگین برا  2رد
میشود .فاصله اطمینان  92درصدی نمونه برین  1750و  1729مریباشرد .بنرابراین ،فرضریه  4پذیرفتره

میشود و نظام آموزش در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار است.
فرضیه  :2نظام ارزیابی عملکرد در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخروردار اسرت.
نتایج آزمون نشان میدهد که مقدار میانگین نمونه ( )2712از میانگین طیف پاسخها ( )2بزرگتر اسرت.
مقدار  sigبرابر  17410میباشد .از آنجایی که مقدار  sigبزرگتر از  2درصد است H0 ،پذیرفته میشود و
ادعای برابری میانگین با  2پذیرفته میشود .بنابراین ،فرضیه  2رد میشود و نظام ارزیرابی عملکررد در
شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار نیست.
فرضیه  :1نظام انضباطی در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمردی الزم برخروردار اسرت .نترایج
آزمون نشان میدهد که مقدار میانگین نمونه ( )2712از میانگین طیف پاسخها ( )2بزرگتر است .مقردار
 sigبرابر  17233میباشد .از آنجایی که مقدار  sigبزرگترر از  2درصرد اسرت H0 ،پذیرفتره مریشرود و
ادعای برابری میانگین با  2پذیرفته میشود.
فاصله اطمینان  92درصدی نمونه بین  -1711و  1702میباشد .بنابراین ،فرضیه  1رد میشرود و
نظام انضباطی در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار نیست .فرضیه  :1نظام بهداشرت
و سالمت شغلی در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار است.
نتایج آزمون نشان میدهد کره مقردار میرانگین نمونره ( )5791از میرانگین طیرف پاسرخهرا ()2
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کوچکتر است .مقدار  sigبرابر  17112میباشد .از آنجایی که مقدار  sigبزرگتر از  2درصرد اسرتH0 ،

پذیرفته میشود و ادعای برابری میانگین با  2پذیرفته میشود .فاصله اطمینان  92درصدی نمونره برین
 -1751و  1710میباشد .از آنجا که حد پایین منفی و حد باال مثبت میباشد ،بنابراین میانگین برا مقردار
مورد آزمون ( )2تفاوت معنی داری ندارد .به راین اسراس فرضریه  1رد مریشرود و نظرام بهداشرت و
سالمت شغلی در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار نیست.
فرضیه  :3نظام جبران خدمات در شهرداری منطقه  4تهرران از کارآمردی الزم برخروردار اسرت.
نتایج آزمون نشان میدهد که مقدار میانگین نمونه ( )5731از میانگین طیف پاسخها ( )2کوچکتر است.
مقدار  sigبرابر  17100میباشد .از آنجایی که مقدار  sigکوچکتر از  2درصد اسرت H0 ،رد مریشرود و
ادعای برابری میانگین با  2رد میشود .فاصله اطمینان  92درصدی نمونه بین  -1752و  -1712میباشد.
بنابراین ،فرضیه  3رد میشود و نظام جبران خردمات در شرهرداری منطقره  4تهرران از کارآمردی الزم
برخوردار نیست.
فرضیه  :9نظام بازنشستگی در شهرداری منطقه  4تهران از کارآمدی الزم برخوردار است .نترایج
آزمون نشان میدهد که مقدار میانگین نمونه ( )5795از میانگین طیف پاسخها ( )2کوچکتر اسرت.مقدار
 sigبرابر  17014میباشد .از آنجایی که مقدار  sigبزرگترر از  2درصرد اسرت H0 ،پذیرفتره مریشرود و
ادعای برابری میانگین با  2پذیرفته میشود .فاصرله اطمینران  92درصردی نمونره برین  -1701و 1715
میباشد .بنابراین ،فرضیه  9رد میشود و نظام بازنشستگی در شرهرداری منطقره  4تهرران از کارآمردی
الزم برخوردار نیست.
همچنین به منظور اولویت بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است .جدول ( 1خروجری
آزمون) آماری توصیفی است که میانگین رتبههای هر متغیر را نشان میدهد .هر چقدر میانگین رتبههرا
کوچکتر باشد ،اهمیت آن متغیر بیشتر است .در جدول زیر ،ابتدا میانگین رتبههای مولفه ها بره ترتیرب
سواالت آورده شده است.
سپس در ستون بعدی برای درک بیشتر نتایج آزمون ،میانگین رتبههای مولفه هرا مرترب شرده
است .همانطور که مشاهده میشود مولفه انتصاب و ارتقاء با میانگین رتبه  1/49در رتبه اول قررار دارد و
مولفه طراحی مناسب مشاغل با میانگین رتبه  9/14در انتهای این رتبه بندی قرار دارد.
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جدول .1نتایج آزمون فریدمن برای مولفه های تحقیق
مرتب شده برحسب میانگین رتبه
سوال

میانگین رتبه

انتصاب و ارتقاء

9746

جذب و استخدام

9757

جبران خدمات

7775

بازنشستگی

7776

بهداشت و سالمت شغلی

7765

نظام انضباطی

874

ارزیابی عملکرد

8772

طراحی مناسب شغل

6714

مدیریت منابع انسانی

6734

بحث و نتیجه گیری
اگرچه مسائل و چالشهای سازمانها در باب نظامهای مدیریت منابع انسانی ،بنا به اقتضائات خاص هر

سازمان ممکن است متفاوت باشد با این حال برخی مسائل در بسیاری از سازمان رواج بیشرتری دارد .و
مبتنی برچنین رویکردی است که بررسی چالشها و مسائل مورد توجه پژوهشها بوده است.
اغلب این پژوهشها با رویکرد آسیب شناسانه کارکردهای مدیریت منابع انسانی را بررسری کرردهانرد و
بسیاری از آنها با استفاده از مدل سه شاخگی کل نظام مدیریت منابع انسانی یا برخری از کارکردهرای
آن را بررسی کردهاند .برای مثال ذاکری پور و همکاران ( )0291از این مدل برای بررسری کارکردهرای
منابع انسانی استفاده کردهاند؛ به طور مشابه ،اسفندیاری و همکراران در سرال  0291در سرتاد دانشرگاه
علوم پزشکی کرمان ،چالشها و اثربخشی نظام مدیریت منرابع انسرانی را بررسری کرردهانرد و بیرات و
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کامرانی ،در سال  ،0292چنین مطالعهای را در شرکت بر منطقرهای ایرران انجرام دادهانرد .همچنرین،
میرسپاسی و همکاران در سال  ،0239نظام جذب و نگهداری نخبگان را در شرکت ملی نفت ایرران برا
هدف بررسی مشکالت آن بررسی کردهاند .چنین پژوهشهایی با هر متدی انجام گرفته باشند ،هدفشان
تحلیل و بررسی آسیبها و چالشهای نظام مدیریت منابع انسانی بوده است.
پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی چالشهای نظامهای مدیریت منابع انسانی شهرداری منطقه
 4و به عبارتی تحلیل میزان کارآمدی این نظامها در پاسخگویی به نیازهرا و انتظرارات نیرروی انسرانی
سازمان انجام شده است .منبع اصلی دادههای این پژوهش نظرات کارکنان شهرداری منطقه 4است کره
با استفاده از ابزار پرسشرنامه جمرع آوری شرده اسرت .همچنرین بره منظرور شرناخت وضرعیت موجرود
سیستمهای منابع انسانی و استدالل نتایج آزمون فرضیهها ،با کارشناسران و مسرئولین حروزه مردیریت
منابع انسانی مصاحبه شده است.
یافتههای حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد که اگرچره از دیردگاه کارکنران سرازمان ،نظرام
آموزش کارکنان از کارآمدی الزم برخوردار است و ارزیابی کارکنان از برنامهها و فعالیرتهرای آموزشری
رضایت بخش است ،با این حال ،چالش اساسی در نظامهای مدیریت منابع انسرانی ،بره نظرام جرذب و
استخدام ،طراحی مشاغل ،ارزبابی عملکرد ،نظام انتخاب و انتصاب و جبران خدمت و همینطرور سیسرتم
بازنشستگی مربوط میشود .از سوی دیگر ،اساساً بکارگیری نیروی انسانی و جذب آنها در سازمان مورد
مطالعه ،در اغلب موارد به شکل رویکرد باال-پایین و بدون توجه به نیازهای واحردهای مختلرف منطقره
چهار صورت میگیرد .نتیجه چنین رویکردی عدم توازن نیازهای سرازمان برا کمیرت و کیفیرت نیرروی
انسانی شاغل در سازمان است .به طوری که در برخی تخصصها سازمان با مازاد نیررو مواجره اسرت و
بنابراین نیروی انسانی را در پستها و مشاغلی کامالً متفاوت با تخصص و مهارتشان به کار میگیرد.
از سوی دیگر ،یکی از الزامات اساسی در این سازمان ،تحلیرل مشراغل و تبیرین شررایط احرراز
مشاغل است تا ضمن ارائه تصویری دقیق و به روز از شرح وظرایف مشراغل و نهایتراً کارکنران ،بسرتر
سازی الزم برای تطبیق شغل و شاغل فراهم شود .چنین اقدامی از چند جهت (در جذب و استخدام ارتقا
و انتصاب ،برنامه ریزی نیروی انسانی ،ارزیابی عملکرد) به کارآمدی سیستمهای مدیریت منرابع انسرانی
کمک میکند.
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برای استدالل چنین وضعیتی ،نتایج مصاحبهها تبیین مناسبی ارائه میکند .مبتنی برر دادههرای
حاصل از مصاحبهها (مصاحبههای انجام گرفته با کارشناسان و مسئولین حروزه مردیریت منرابع انسرانی
سازمان) در مورد اغلب سیستمهای مدیریت منابع انسرانی ،برنامره ریرزی و سیاسرتگذاری بره صرورت
متمرکز در معاونت منابع انسانی شهرداری تهران تدوین و به مناطق ابالغ میشود و سیاستهای تدوین
شده توسط معاونت اداری و مالی مناطق اجرا و مدیریت میشود .قاعدتاً با توجه به ماهیت معاونت اداری
و مالی ،به فعالیتهای منابع انسانی به عنوان یک حوزه کامالً تخصصی کمتر توجه میشود و صرفا بره
کارکردهای مدیریت منابع انسانی به عنوان فعالیت جنبی نگریسته میشود .به راین مبنا و برا توجره بره
نحوه برنامه ریزی و فعالیت در حوزه مدیریت منابع انسانی و بررسیهای انجام گرفته به نظرر مریرسرد
مهمترین دلیل ناکارآمدی این سیستمها از نظر کارکنان ،متمرکز بودن تصمیم گیریها و برنامه ریزیها
و عدم توجه به شرایط و اقتضائات خاص منطقه میباشد.

پیشنهادها
با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود :به منظور فراهم شدن زمینه مناسب بررای لحرا شردن

خواستههای مناطق مختلف در سیاسرتگذاری هرای مررتبط برا مردیریت منرابع انسرانی ،ضررورت دارد
شهرداری در این زمینه غیرمتمرکز عمل کند .رویکرد و تفکر سازمان نسبت به جایگراه و نقرش سرنتی
مدیریت منابع انسانی (به عنوان بخشی از فعالیت پشتیبانی سازمان) تغییر کند.
در خصوص جذب و استخدام نیروی انسانی ،نیازهای منطقه و واحدهای مختلف آن لحا شود و
منطبق با دانش ،تخصص و مهارت مورد نیاز منطقه به استخدام نیروی انسانی اقدام شود .سیستمهرای
نوین ارزیابی عملکرد بکار گرفته شود تا ضمن توجه به شایسرتگیهرا در ارزیرابی افرراد ،از نترایج ایرن
ارزیابیها در راستای توسعه نیروی انسانی استفاده شود .در طراحی سیستم جبران خدمت به انگیزههرای
افراد مختلف توجه شود و تا حد ممکن بین سیستمهای انگیزشی و عملکرد افراد پیوند ایجاد شود.
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ابطحی  ،حسین ( . )1389مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان در ساازمانهاای دولتای  ،صانعتی و بازرگاانی) ،کارج:
مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
آرمسترانگ ،مایکل ،)1382 (،مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل،ایزدی و اعرابی ،ساید محماد  ،دفتار پاژوهشهاای
فرهنگی ،تهران.
اسفندیاری ،عاطفه ،نکوئی مقدم ،محمد ،محمدی ،زینب ،نوروزی ،سمانه ،)1361( .اسایب شناسای مناابع انساانی در ساتاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،فصلنامه دانشکده بهداشت یزد 3( 11 ،و .12-1: )4-3
بیات و کامرانی .)1363( .آسیب شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی(مورد مطالعه شرکت برق منطقهای) ،بیست و نهماین
کنفرانس بین المللی برق ،تهران
حسن پور ،اکبر ،عباسی ،طیبه ( ،)1362مدیریت منابع انسانی پیشرفته ،انتشارات یکان ،چاپ دوم ،جلد اول.
حسین حیدری ،فرانک موسوی ،سید رضا حسنی ،)1363( .طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انساانی بارای دساتیابی
به وفاداری سازمانی ،نشریه مدیریت دولتی .)3(9 ،صفحه .481-457
دسلر ،گری  .)1378(.مبانی مدیریت منابع انسانی ،ترجمه :علی پارساییان ومحمد اعرابی ،دفتر پژوهشهای بازرگانی.
دفت ،ال .ریچارد،)1377(. ،تئوری و طراحی سازمان ،ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمداعرابی ،جلد اول:دفتر پاژوهشهاای
فرهنگی.
ذاکری پور ،غالمرضا ،رضاقلی ،فهیم ،احمد آبادی ،محماد ،)1361( ،آسایب شناسای مناابع انساانی باهادف بهباود توساعه،
فصلنامه توسعه ،شماره .22
رنگریز ،سیدحسن  .)1386 (.مدیریت منابع انسانی ،انتشارات دانشکده علوم اقتصادی.
زهرا زاده ،غالم  .)1386(.سالمند شدن جمعیت و اصالحات سیستمهای بازنشساتگی ،واحاد مطالعاات و تحقیقاات بیماهای
مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری.
سعادت ،اسفندیار .)1385( ،مدیریت منابع انسانی،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ هفتم.
سید جوادین ،سیدرضا .)1381( ،مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان ،نشر نگاه دانش.
سیدجوادین  ،سیدرضا و سیدرضا برقعی  . ).1387 (.مفاهیم کلیدی مبانی مدیریت منابع انسانی ،تهران :نگاه دانش.
مقیمی ،سید محمد ،رمضان ،مجید  .)1362(.پژوهشانامه مادیریت (مادیریت مناابع انساانی) ،جلاد  ،5چااپ دوم ،تهاران:
انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
میر سپاسی ،ناصر ،غالم زاده ،داریوش ،رشیدی ،محمد مهدی ،صنعتی گر ،هادی  .)1386(.آسایب شناسای طارح جاذب و
نگهداری نخبگان در شرکت ملی نفت ایران ،مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت ،شماره .11
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