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مورد  یکارکردهاعمده است؛  یانسانمنابع  تیریمد یکارکردها یاثربخش یبررسپژوهش،  نیاهدف :یدهچک

، یانسانتوسعه منابع  مشاغل، آموزش و یطراح انتخاب(،و  یابیکارمند، یزیر برنامهاستخدام ) ندیفرا، یبررس
هستند. پژوهش به  یبازنشستگو  یانضباط ستمیس، و سالمت یمنیاعملکرد، جبران خدمت و پاداش،  یابیارز
نفر (  5102)تعداد حدود  4منطقه  یشهردارپژوهش کارکنان  یآمار( است. جامعه ختهیآم) یفیک– یکردکمیرو

نفر بدست آمده که براساس  255شده است، حجم نمونه  استفادهجدول مورگان حجم نمونه از  نییتع یبراهستند. 
نمونه جمع  452شده و  عیتوزپرسشنامه  211، ها داده یآورجمع  یبراانتخاب شدند.  یتصادفساده  یریگ نمونه
شده است.  یآورپرسشنامه جمع  قیطراز  اتیفرضآزمون  یبراگرفته است دادها قرار  لیتحل یمبناو  یآور

از  اتیفرضآزمون  جینتا نییتبو  یانسانمنابع  یها ستمیسشناخت عملکرد  یبرا ازینمورد  یها داده نیهمچن
نشان پژوهش  جینتا شده است. یگردآور یانسانمنابع  تیریمدحوزه  نیمسئولو   مصاحبه با کارشناسان قیطر
الزم  یکارآمداز  یانسانمنابع  تیریمد یکارکردها ریسا، یآموزش ستمیساز  ریغکارکنان، به  دگاهیدکه از  دهد یم

 نیتر مهم ها افتهی نیا. براساس کند یم دیتائرو  یجینتا نیچنهم  ها مصاحبهحاصل از  یها افتهی. ستندینبرخوردار 
 است. یانسانحوزه منابع  یزیردر برنامه  ییگراتمرکز  نهیزم نیاچالش در 
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 قدمهم
 یشپر اهرداف از   یکسرری  یراستادر  ها انساناز  یا مجموعهاست که در آن  یاجتماع ای یدهپدسازمان 

حاصرل منرابع آن    هرا  سازمانلکرد و عم یتفعال ؛(44، ص0، جلد0211دفت، ) کنند یمتالش  شده یینتع

 ترین یقو، یانسانمنابع، منابع  ینا یانماز . است و اطالعات یانسان، یزیکیف، یمالاست که شامل منابع 

 یرقرابت  یرت مزسرازمان،   ینبنرابرا . کند یم یفاا یریپذ رقابتو  یجنتابه  یابیدستنقش را در  ترین یاصلو 

منحصرربفرد در کارکنران،    هرای  یسرتگی شا، 0پورتر زعم به. کند یمواسطه کارکنانش کسب  را، به یدارپا

 و یانمشرتر فررد بره   منحصرر بره   باال و خدمات  یور بهره، عملکرد ممتاز، ینوآور، یریپذ انعطافشامل 

سرازمان   یرقرابت  یرت موقعدر توسرعه   یراتی ح نقرش ، هرا  آنهستند که کارکنان، بره واسرطه    ییها روش

در  یانسران  یهسررما مرثثر   یریتمدکه  باورند ینبه راپردازان  یهنظراز  رییابسمبنا  ینبه را. کنند یفامیا

 (.5112و همکاران، 2؛ جکسون 0991، 5)بارنی و رایت دارد یاتیحسازمان نقش  یتموفق

برر   کره  هرایی  یسرتم سهرا و   یخطمش، ها برنامه، ها یاستسعبارت است از  یانسانمنابع  یریتمد

، حفظ آنان در سازمان یانسانمنابع  ینتامو هدف آن  گذارد یماثر  نانکارک عملکردها و  یطرزتلقرفتار، 

 (.0295پور و عباسی،  )حسن باشد یم یکاستراتژبه اهداف  یابیدستدر جهت  یتشانهداو 

و  کننرد  یمر قلمرداد  کارکنان  یریتمدرا معادل  یانسانمنابع  یریتمدصاحبنظران،  یبرخ اگر چه 

را  یانسران منابع  یریتمد، یشمنداناند یرسا .دانند یماز کارکنان سازمان  یستاد یبانیپشتآن را مرتبط با 

و کسرب و کرار در نظرر     یاقتصاد یرمتغ یطمحکارکنان، در مواجهه با  یریتمد های یتفعال یتکاملروند 

 و دیجاا به ینسانا منابع انمدیر مناسب یها سیاست(. 20،ص0، ج0295)حسن پور و عباسی،  گیرند یم

)کوچ و مک گررا،،   کندیم تقویت را نمازسا یقابتر انتو و دشو یم  منجر پویا ینسانا رمایةس تربیت

را در کارکنان  ییرفتارهاو  ها یژگیو ها یاستراتژ ینا یریکارگبه  یقطراز  توانند یم ها سازمانو  (0991

. بره  (5112ان، )الولر و موهرماست یضرورسازمان  یتموفق یبراو پرورش دهند که  یندنما یجاداخود 

 

1  - porter  

2  - Barney And Wright 

3- Jackson 
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بره الزامرات    یرابی دسرت   یبررا را  یانسران  یرروی نتوسعه  یانسانمنابع  یریتمد یاستراتژ یگردعبارت 

سرازمان قابرل دسرت     یها یتمامورآن اهداف و  یجهنت، که در نماید یم یلتسهسازمان  یکل یاستراتژ

 .(20، ص0ج)حسن پور و عباسی،  شود یم یابی

را بره عنروان    یانسران منرابع   یریتمد های یستمسمشکالت  پژوهش حاضر تالش دارد مسائل و

 یرن ا یبررا کنرد؛   یرین تبو  یبررسر منطقه چهار تهرران   یشهردارسازمان در  یکاستراتژاز ارکان  یکی

از  یکهر  یکارآمدو سپس  گیرد یمقرار  یبررسمورد  یانسانمنابع  یریتمد یکارکردهامنظور، نخست 

. شرود  یمر  یلتحلشده است،  یآوران که با استفاده از پرسشنامه جمع کارکنان سازم یدگاهدکارکردها از 

مصاحبه با کارشناسران حروزه    یقطرکارکنان، از  های یدگاهدو  ها پرسشنامهحاصل از  یجنتا یلدال یتاًنها

 .شود یم یینتب یانسانمنابع 

  نظری مبانیبر  مروری
و  0یریتیمرد  یکارکردهرا که عبارتند از: دو نوع کارکرد وجود دارد  یانسانمنابع  یریتمددر حوزه 

و کنتررل اسرت و    یتهردا ، یسرازمانده  ،یزیر برنامهشامل  یریتیمد یکارکردها. 5یاتیعمل یکارکردها
جبرران خردمات و    یریتمد، یانساناستخدام، توسعه منابع  یرنظ هایی یتفعالبه  یزن یاتیعمل یکارکردها
 اشاره دارد.را  یانسانروابط 

منرابع   یریتمرد  هرای  یتمسرئول و  یفوظرا تحت عنروان   کارکردها ینا، یگرید یبند یمتقسدر 

، یسرازمانده ، یرزی ر برنامره ) یعمروم  هرای  یتمسئولو  یفوظا: اند شده یبندبخش گروه دو  در، یانسان

، ینشگرز ، جرذب و  یرویرابی ن) یاختصاصر  های یتمسئولو  یفوظا، نظارت و کنترل( و یرهبرو  یتهدا

، یرق عالحقرو  و دسرتمزد، شرناخت اسرتعدادها،      هرای  یسرتم س یطراحر ، یانسانآموزش و توسعه منابع 

شت جسرم  ، اقدامات مربوط به نگهدایانسانارتباطات  یجادا یقطراز  یانسان یروین یتشخصو  ها یزهانگ

کارکنران، اقردامات مربروط بره      های ییجا جابه، اقدامات مربوط به نقل و انتقاالت و یانسانو روان منابع 

عملکررد کارکنران(،    یابیارزشر کارکنران )  یسرتگی شا یابیارزشر ، یاتشرکا به  یدگیرسباط و ضننظم و ا

 (.51، 0231)ابطحی،  اخال  و قانون کار( یترعانظم،  یجادا، یانسان یروین یزیر برنامه

 

1- Managerial Functions 

2- Operative Functions  
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شرده اسرت    یبررسر بر عملکرد سرازمان   یانسانمنابع  یکارکردها یرتاث یمتعدد یها پژوهشدر 

و  یردری ح یپژوهشمثال در  به طور. (5102؛ مالک، 5111؛ پورسل و هاتچینسون، 5112)آرتور و بویلز، 

کره   یا مطالعره . اند کرده یبررس یسازمان یوفاداررا بر  یانسانمنابع  های یستمس یرتاث(، 0992همکاران )

 یاکارکردهر از  یخاصر  یهرا  گرروه که  ینااشاره دارد به  اند داده( انجام 0991) 0و همکاران یچوفسکیآ

از  یرک هر  یانفرادبا اثرات  یسهمقادر  یسازمان یور بهرهبر  یشتریب یرتاث، یکدیگردر کنار  یانسانمنابع 

عمرل ننمروده،    مستقل از هم یانسانمنابع  یکارکردهاخاطر است که  ینبدامر  یناکارکردها دارند.  ینا

نشران   یگرری دپرژوهش   یجنتا. کنند یمنظام هماهنگ عمل  یکدر ارتباطند و در قالب  یکدیگربلکه با 

بره  ، کند یم یفاا یمثبتنقش موثر و  یسازمان یطمحرا در  یانسانمنابع  یکارکردهاکه  یزانیمبه  دهد یم

امر  ینا خواهند داشت و یانمشترارائه خدمات بهتر به  به سازمان و یشتریب کارکنان همان نسبت تعهد

 .شود یمنجر مخدمات سازمان  یفیتکاز  یمشترمثبت ادراک  به

مورد  یکارکردهاعمده است؛  یانسانمنابع  تیریمد یکارکردها یاثربخش یبررسپژوهش،  نیاهدف 

توسعه منابع  مشاغل، آموزش و یطراح و انتخاب(، یابیکارمند، یزیر برنامهاستخدام ) ندیفرا، یبررس

 یبازنشستگو  یاطانضب ستمیس، و سالمت یمنیاعملکرد، جبران خدمت و پاداش،  یابیارز، یانسان

 هستند.

 انسانیاستخدام منابع 
فاقرد   یهرا  پسرت  یبرا یانمتقاضاز  یا مجموعه ییشناسا یندفرآعبارت است از  5یانساناستخدام منابع  

، در یگرر دبره عبرارت   جرذب(.   ینرد فرا) یانمتقاضر  یرن ا یران ماز  ینشگزو  (یابیکارمند یندفرا) یمتصد

غربال کرردن مرورد توجره قررار      یتفعالانتخاب،  یندفرآت، اما در مطرح اس ییشناسا یتفعال، یابیکارمند

استخدام  یندفرآتحت عنوان  ها آنو از  یستندنقائل  دو ینا ینب یچندان یزتما. امروزه صاحبنظران گیرد یم

  (.11ص )مقیمی و رمضان،  کنند یم یاد

 

 

1- Ichiowski, Shaw and Premeaux 

2- Human resource recruitment 
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هستند که  یاستخدام های یاستسو ها  یخطمش یازمندن، یانسان یروین یریبکارگ یبرا ها سازماناساساً 

 گردد: یمتنظ یلذبا توجه به عوامل  یدبا ها یاستس ینا

 ؛یدولت یاستخدام های یاستس

 ؛ها سازمان یرسا یپرسنل های یمش خط

 (؛یرونیبو  یداخل)منابع  یاستخداممنابع 

 ؛یاستخدام یازهاین

 ؛یاستخدام های ینههز

 .(519-501صص ،  )مقیمی و رمضاناستخدام یارهایمعانتخاب 

 انسانیآموزش و توسعه منابع 
در فرد، تا او را قادر بره   یدارپانسبتا  ییراتتغ یجاداو به منظور  یادگیریبر  یمبتناست  یا تجربهآموزش  

 ینبنرابرا . یرد نما یاجتمراع ، دانش، نگرش و رفتار ها مهارت ییرتغ، ها ییتوانااز  یبخشانجام کار و بهبود 

و  (511)سرید جروادین و برقعری، ص    دانش، نگرش و تعامل با همکراران اسرت   ییرتغآموزش به مفهوم 

به مهارت، دانرش و   ها گروهکه همه افراد و  است ای یوهشافراد به  در یآمادگ یجادا یانسانتوسعه منابع 

 .سازمان الزم است، مجهز شوند یآتو  یفعل یفوظاقبول و انجام  یبراکه  هایی یستگیشا

. از کنرد  یمر سازمان کمک  یباال یورو بهره  یکارامدسو، به  یککارکنان از  آموزش و توسعه 

 یشرغل  یها مهارتو  یفنسطح دانش  کارمندهرچه  یرازاست؛  یدمف یزن کارکنانخود  یبرا، یگرد یسو

 ییتوانابه  یجهنت( و در یواستخدام  یتقابل) کاردر بازار  یوخود را باالتر ببرد، به همان اندازه به ارزش 

 شرود  یمو سودمند موجب  یژهو یها مهارت، داشتن ینهمچنافزوده خواهد شد.  یشتربدرآمد  کسباو در 

 یشرغل  یرت امن یجره نتخود قائل شروند و در   کارکنان یبرا یشتریبتا مسئوالن سازمان، ارزش و اعتبار 

ان موثر اسرت؛  سازم یبرا یستمیس یکردیرو، اتخاذ یامر ینچن(. در تحقق 0932)بیچ،  گردد یم یشترب

خود چه  کارکنانسازمان از  که کنند یینتعتا  دهد یمفرصت  یزانر برنامهدر آموزش به  یستمیس یدگاهد

، رساند یم یاریرا در جهت برآوردن آن اهداف  کارکنان کهمناسب آموزش  یکردهایرودارد و  یانتظارات

   (.0999)مک نامارا،  کدامند
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 انسانیعملکرد منابع  ارزیابی
، مرورد  یرسرم و به طرور   ینمع یفواصلآن، کارِ کارکنان در  یلهوساست که به  یندیفرآعملکرد،  یابیارز

 یجراد ا یقطر یناو از  ها آنپاداش به  یاعطاو  یقو.  شناخت کار کنان گیرد یمو سنجش قرار  یبررس

د است. در گذشرته،  عملکر یابیارز یاصلکارکنان، از جمله هدف  یرساو  ها آنبهبود عملکرد  یبرا یزهانگ

کره   یحرال در  دادنرد  یمر عملکرد را فقط به منظور کنترل کارِ کارکنان انجرام   یابیارز، یککالس یرانمد

عملکررد   یرابی ارز یکلر است. به طور  یافته یشتریب یتاهمعمل،  ینا یارشادو  ییراهنماامروزه، جنبه 

آن بره   یرین تب، یرابی ارزهردف از   یرین تع: گرردد  یمر دنبال  یستماتیکسمرحله است که به طور  2 یدارا

 یاصرالح به افراد و انجرام اقردامات    یجنتابا استانداردها و انتقال  یجنتا یسهمقا، یابیارز، انجام کارمندان

 (. 551، 0232)سعادت، 

 بکرار  عملکردجبران خدمت، بهبود  یستمس یطراح یبرا عملکرد یریگ اندازهاطالعات حاصل از 

: ارتقا، انتقال، اخرراج و انفصرال از   یرنظ) کارکنانمربوط به  یماتدرتصمز آن ا توان یم ینهمچن. رود یم

 برنامره  یرابی ارزو  یقتحق، کارکنانتوسعه  یها برنامه ینتدو، یآموزش یازهاین یلتحلو  یهتجزخدمت(، 

ه را توسرع  کارکنان یابیارز( اهداف 5111) 0یوانسویچا .(0295، یعباس)حسن پور اکبر، کرد  یبرداربهره 

و  کارکنران  ینبر ارتباطرات مرثثر    یجراد او استخدام و  یانسان یروین یزیر برنامه، یزهانگ یجادا، کارکنان

را  کارکنان یابیارزاهداف  یزن( 5113) یگراندو  2( و نو5111) 5سرپرستان برشمرده است. اسنل و بولندر

   (.222نل و بوالندر، )اس اند کرده یمتقس ییاجرا -یادارو اهداف  یا توسعهدسته اهداف  5به 

 جبران خدمات  سیستم
 خراطر  بره که او در سازمان  یروینوقت و  یازا، در شود یمکه فرد در سازمان متحمل  یزحمتبه جبران  

 ها یهرو یریبکارگو  یافتن یبرا یوابتکارات و  یتخالق یتالف به و کند یمبه اهداف سازمان صرف  یلن

کره فررد از سرازمان     یپاداش. گیرد یمصورت به فرد پاداش  یداختپرو بهتر،  یدترجد یکار یها روشو 

 یرا صورت حقو   یناو متعارف است که در  یعادانجام وظائف محول درحد  خاطر به یا دارد یم یافتدر
 

1- Ivancevich 

2- Snell and Bohlander  

3- Noe  
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است که  یکار یعاد یاستانداردهاباالتر از  یسطحدر  یفوظاانجام  خاطر به یا، شود یم یدهنامدستمزد 

، 0232)سرعادت،   شود یم یرتعب العاده فو کار  خاطر به العاده فو  یایمزا عنوان بهداش صورت از پا ینادر 

 یجراد ارا  ینران اطم یناتا  شود یممحقق  یندهاییفرآو  ها یمش خط، ها یاستراتژجبران خدمات با  .(522

ی سرنزو  )د شودجبران  یرمالیغو  یمالو خدمات کارکنان به سازمان از طر  مختلف  ها کمککه  یدنما

 (.22، 0933و رابینز، 

 انضباطی سیستم
مناسرب   یطری مح یجراد او ترالش مسرئوالن در    یسعرغم  یعلهستند که  یکارکنانهمواره در سازمان 

. شروند  یمر امور  یآشفتگو  ینظم یبباعث  یوکارشکنمسئله ساز هستند و با اخالل  یتفعالجهت کار و 

بره دسرتورات    یتوجههمکاران و ارباب رجوع خود مشاجره دارند،  ، بایبندغا یادارند  یرتأخافراد اکثراً  ینا

 (.0239)رنگریز، کنند یم یتلق یتاهم یبرا  یادارو مقررات  ینقوانسرپرست ندارند و  یا یسرئ

 یامرر سرازمان، وجرود انضرباط     یهرا  گروههمه  یتفعال یبرا دهد یمکه مطالعات نشان  یدرحال

نفرع   یبررا خود را کنترل کررده و   یشخص یها خواستهخود،  یلمبا  یدبااست. اعضاء هر گروه  یضرور

شده از  ینتدو یرفتار یاستانداردهابا  یمنطق ینحوخود را به  یدبا ها آن یعبارتکنند، به  یاری یهمگان

 (.0230)سیدجوادین،  یابند یسازگار یسازمانراه با اهداف  یناداده و از  یقتطبسازمان  یسو

داشرته   بره دنبرال  و اصالح رفتار و عملکررد کارکنران را    ییرتغ یدباانضباط که  یدگاهد یناامروزه 

 یره تنب یجرا بره   ینبنرابرا اسرت؛   یانضرباط  یهرا  دسرتورالعمل از مقررات و  یاریبس یمتنظ یمبناباشد، 

نظرم   یترعا، است. به طور مسلّم شود یمرفتار مطلوب  ییرتغکه موجب  ای یهرواز  یریگکارکنان، بهره 

بردون نظرم و انضرباط     یرازاست  یضرور یجمع یکارهادر  یژهوبه  کند یمه نظم را حاکم ک یعواملو 

 (.0213)دسلر،  شود یممختل  یجمعو  یگروهانجام کار 

 انسانیمنابع  ایمنیبهداشت و 
 یمانردگار کره در   یعروامل از  یکری اسرت.   یادیز گذاری یهسرمامستلزم  ،یستهشا یانسان یروین ینتام 

 گرذاری  یهسررما  از هردر رفرت   یریجلروگ و  یانسران  یرروی نموثر بوده و باعث نگهداشت  یاربسکارکنان 

 .شود یمسازمان 
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باال رفتن آمرار حرواد، و براال رفرتن      یلبه دل) کارکنان یبراسالم  یطیمح یجادااز حواد، و  یریجلوگ 

سو ،  یککه از  ( چرا214)زهرازاده،  صبرخوردار است  یادیز یتاهماز  (کار یطمحناامن  یاربس یتماه

، به ارتقا تعهد و تعلق خاطر افراد به سازمان کمک یگرد یسوو از  دهد یمسازمان را کاهش  های ینههز

 .نماید یم

 بازنشستگی سیستم
کارفرمرا   یرک  یبرا ها آن یشغل یرمس یانپا یانگربافراد است که  یزندگاز تجربه  یا مرحله یبازنشستگ 

افرراد   برخوردارنرد،  یبراالتر  یاقتصراد  و یفرهنگر از رشد  که یوامعج در(. 491، ص0993)هانیچ، است 

 ،انرد  دادهانجام  خود یشغل یاتح طول در که یخدماتجهات  به ،رسند یم یبازنشستگ دوران که به یزمان

 یدارا در جوامرع  یولر شرد؛   خواهنرد  برخروردار  یبازنشسرتگ دوران  رفاه و استراحت از استفاده پاداش از

 وضروح  بره  شده اشاره یها دوره از یک هر در عدم اشتغال یا اشتغال یاقتصاد و یرهنگف های ینابسامان

 یرل دل بره  کردگران  یلتحصر دارنرد،   اشتغال کار آموزان به ودانش نوجوانان جوامع ینا در .شود یم یدهد

 هبراالخر  و هسرتند  یشرگی چندپگرفتار  از مردم یادیز  عوض گروه در و یکارندب کار بازار بودن نامناسب

 در جامعره  از قشر ینا مسائل به ، لذا توجهآورند یم یرومجدد  اشتغال به بازنشستگان از یشماریب گروه

 کننرد  یمر  یتلقر  خود اشتغال یفردا عنوان پشتوانه را به یبازنشستگ امر که است یروهایین به توجه واقع

 (.52، 0295،یعباسحسن پور و )

سرالمندان اسرت.    یرت جمع یشافزا ،یکنون جوامع یرپذانکارنا  های یتواقعاز  یکی، یگرد یسواز 

 رشرد  روبره  و یرر کث یرت جمع یرن ا بره  مسائل  مبرتال  به یشترب توجه یبرا جوامع به یهشدار یدهپد ینا

 و یزنردگ  و مخرارج  یاجتمراع  نقرش  و شغل نداشتن ،یاجتماع های یتحما چون نبود یمسائل .باشد یم

فراموش  یدنبا اما ،کنند یم یداپ یسازگار یطشرا ینا با نداناز سالم یبرخ چه . اگرها نسل شکاف خصوصاً

 .یدگرد خواهد جامعه یانز یتنهادر  و آنان از یاریبس یریپذ یبآس باعث یطشرا ینگونها که کرد

و  یاثربخشر  یبررسر پژوهش  یناکارکردها در سازمان دارند، هدف  ینااز  یکهرکه  یتیاهمبا توجه به 

نظرام جرذب و    پژوهش عبارتنرد از:  های یهفرضمبنا  ینااست. بر  4منطقه  یشهرداردر  ها آن یکارآمد

 الزم برخوردار است. یکارآمدتهران از  4منطقه  یشهرداراستخدام در 

 برخوردار است. یمناسب یطراحتهران از  4منطقه  یشهردارمشاغل 
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 ر است.الزم برخوردا یکارآمدتهران از  4منطقه  یشهردارنظام انتصاب و ارتقاء در 

 الزم برخوردار است. یکارآمدتهران از  4منطقه  یشهردارنظام آموزش در 

 الزم برخوردار است. یکارآمدتهران از  4منطقه  یشهردارعملکرد در  یابیارزنظام 

 الزم برخوردار است. یکارآمدتهران از  4منطقه  یشهرداردر  یانضباطنظام 

 الزم برخوردار است. یکارآمدتهران از  4ه منطق یشهرداردر  یشغلنظام بهداشت و سالمت 

 الزم برخوردار است. یکارآمدتهران از  4منطقه  یشهردارنظام جبران خدمات در 

 الزم برخوردار است. یکارآمدتهران از  4منطقه  یشهرداردر  یبازنشستگنظام 

 روش پژوهش
به  یابیدست یچگونگنظر دارد. از  یفیک – یکم یتماهاست و  یکاربردپژوهش حاضر بر اساس هدف  

اسرت. ابرزار    یهمبسرتگ  یوهشبه  یمایشیپ یقاتتحق( از نوع یاتفرضمربوط به آزمون  یها داده) ها داده

، یآمرار استاندارد استفاده شده است. جامعره   یها پرسشنامهداده، پرسشنامه بوده است که از  یآورجمع 

جدول مورگران  حجم نمونه از  یینتع یبراد. نفر ( هستن 5102)تعداد حدود  4منطقه  یشهردارکارکنان 

انتخراب   یتصرادف سراده   یرری گ نمونره که براساس  نفر بدست آمده 255شده است، حجم نمونه  استفاده

قرار  یلتحل یامبنو  یآورنمونه جمع  452شده و  یعتوزپرسشنامه  211، ها داده یآورجمع  یبراشدند. 

، یفررد  های یژگیوشده است. بخش اول سواالت مربوط به  یطراحبخش  2پرسشنامه در گرفته است. 

 (.0شده است )جدول  ینتدو یانسانمنابع  یریتمد های یستمس یبررس یبراسوال  21بخش دوم شامل 

 

 

 

 

 

 انسانیبع منا مدیریت های سیستم اثربخشی بررسی  برایمورد نظر   های شاخص: 1جدول 

 و استخدام یرویابین یندهایفرامنصفانه بودن  .1 استخدام

http://ram512.persianblog.ir/post/99/
http://ram512.persianblog.ir/post/99/
http://ram512.persianblog.ir/post/99/
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 یرویابین یماتتصمدر  یشخصعدم دخالت منافع  .2

 استخدام یندفرادر  کننده مصاحبه های یتهکماستفاده از  .3

 افراد یستگیشابراساس  ها انتصاب یتمام .4

 کارکنان یستگیشا یبرمبناارتقا  .5

 انمردان و زن یبرافرصت استخدام  یبرابر .9

 استخدام یها روشدر  یبازنگر به سازمان یازن عدم .7

 صرف هزینه کافی توسط سازمان درجهت آموزش و آگاهی کارکنان .1 آموزش

 کارکنان های ییتواناتشویق مدیران جهت توسعه  .2

 ایجاد فرصت برای آموزش جهت توسعه توانایی و مهارت کارکنان .3

 نفرصت الزم جهت ارائه نیازهای آموزشی توسط کارکنا .4

 نآموزش مرتبط با کار افراد توسط سازما های ینههزپرداخت  .5

 تعهد داشتن سازمان به آموزش توسعه کارکنان .9

ارزیابی 

 عملکرد

 آگاهی کارکنان از استانداردهای عملکرد سازمان؛ .1

 آگاهی کارکنان از سطوح شایستگی مورد انتظار سازمان؛ .2

 مفید و سودمند بودن طرح ارزیابی عملکرد سازمان؛ .3

 یافت کارکنان از بازخورد عملکردشان؛در .4

 مدیران به ارزیابی عملکرد کارکنان؛ یمند عالقه .5

 ایجاد انگیزه توسط برگزاری جلسات بازنگری و ارزیابی عملکرد کارکنان؛ .9

 ؛ها یتموفقو بررسی  یگذار هدفعادالنه و منطقی بودن فرآیند  .7
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 ن؛عینی و عادالنه بودن ارزیابی عملکرد کارکنان توسط مدیرا .8

 انجام ارزیابی عملکرد به جهت بهبود عملکرد کارکنان .6

 ارزیابی عملکرد در جهت شناسایی نیاز آموزشی کارکنان .11

سیستم 

جبران 

 خدمت

 پرداخت پاداش به میزان کافی .1

 روشن و قابل درک بودن سیستم پرداخت .2

 پاداش به کارکنان براساس میزان مشارکت آنان .3

 عادالنه بودن مبنای تعیین حقوق .4

 اخت براساس میزان شایستگی کارکنانپرد .5

 پرداخت با سطوح مسئولیت افراد یها نرخسازگاری  .9

 پرداختی در بیرون از سازمان یها نرخقابل مقایسه بودن نرخ دریافتی کارکنان با  .7

 دریافت کارکنان براساس عملکردشان .8

 سیستم پرداخت مشوق عملکرد بهتر در کارکنان .6

 رداخت سازمانعدم نیاز به بازنگری در سیستم پ .11

سیتم 

بهداشت و 

 ایمنی

 شرایط کاری مناسب؛ .1

 در معرض خطر نبودن سالمتی افراد؛ .2

 احساس امنیت کارکنان از شرایط کار؛ .3

 انجام اقدامات الزم جهت رفاه و آسایش کارکنان توسط سازمان؛ .4

 صرف هزینه کافی جهت موضوعات مربوط به سالمتی و امنیت کارکنان؛ .5

 کاری و خانوادگی جهت حمایت از کارکنان؛ های یتلمسئوایجاد تعامل میان  .9
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 فرهنگی کارکنان یها تفاوتحمایت مدیران از  .7

سیستم 

 بازنشستگی

 ها آنمشخص برای  ییها برنامهحفظ ارتباط با بازنشستگان و داشتن  .1

 آموزش افراد درشرف بازنشستگی برای داشتن ایام بازنشستگی مطلوب .2

ه گیری از تجارب افراد در شرف بازنشستگی و مشخصی برای بهر یها برنامهداشتن  .3

 بازنشستگان

سیستم 

 انظباطی

 شفاف برای برخورد با افراد خاطی  های یهروداشتن  .1

از  ها آنرویکرد اصالح و برگرداندن افراد خاطی سیستم انضباطی،  تا مچ گیری و طرد  .2

 سازمان

 عادالنه بودن اقدامات انضباطی .3

 ف به همگان اطالع رسانی مصادیق خطا و تخل .4

 انسانی و آبروی افراد در حین انجام اقدام انضباطی حفظشان .5

 آموزش به پرسنل درخصوص نحوه ارتقاء سالمت جسمی و روانی .9

در انجرام شرده اسرت.     یعرامل  یرل تحلو با استفاده از آزمون  ییمحتواپرسشنامه به روش  ییروا

آزمرون   sigمقردار   شرود  یمکه مشاهده  آورده شده است. همانطور یعامل یلتحلآزمون  یجهنت 5جدول 

، یعرامل سراختار مردل    ییشناسا یبرا یعامل یلتحل دهد یمنشان  کهدرصد است  2از  تر کوچکبارتلت 

، از آنجرا کره مقردار    ینهمچنر . شرود  یمرد  یهمبستگ یسماترمناسب است و فرض شناخته شده بودن 

KMO  مقردار   یطرف. از باشند یم یکافپاسخ دهندگان( تعداد نمونه )تعداد  ینبنابرااست،  17310برابر با

 یبررا  یعامل یلتحلبه دست آمده توسط آزمون  ییروا یزانم، ینبنابرا. باشد یمدرصد  13.103 یانسوار

 درصد است. 13از  یشبپرسشنامه، 

 پرسشنامه عاملی تحلیلآزمون  نتایج. 0جدول 

 واریانسدرصد  Sigمقدار  KMOشاخص 

17871 17111 787118 
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 پرسشنامه یبترت ینبداست.  17933کرونباخ استفاده شده  که  یآلفااز روش  یاییپاآزمون  یبرا

 (.2الزم برخوردار است )جدول  یاییپااز 

 پرسشنامه برایکرونباخ  آلفای میزان. 9جدول

 انسانیمنابع  مدیریت کارکردهای

 کرونباخ آلفای تعداد سواالت

87 17688 

و  ها پرسشنامهحاصل از  یجنتا یواکاوکارکنان و  یدگاهد یینتبو  یبررسور ، به منظیگرد یسواز 

سازمان برا کارشناسران    ینا یانسانمنابع  یریتمد های یستمسشناخت بهتر  ینطورهمو  ها یهفرضآزمون 

 انجام گرفته است. یافتهساختاراز نوع  یا مصاحبه، یانسانمنابع  یریتمدحوزه 

 ها یافته
وابسرته از   یرر متغمسرتقل برا    یرر متغ یانمنشان دادن رابطه  یبراو  ها داده یلتحل یابرپژوهش،  ینادر 

 یهرا  شراخص شرامل   ها داده یفتوص یها شاخص 4در جدول  استفاده شده است. یا نمونهتک tآزمون 

 یرن ا یهامولفه  یبرا( یانسوارو  یارمع)انحراف  یپراکندگ یها شاخصو مد( و  یانهم، یانگینم) یمرکز

مربوط به  یانگینم یشترینب، یانگینمدر ستون  شود یمآورده شده است. همان گونه که مشاهده  یقتحق

مربوط به مولفه نظرام انتصراب و    یزن یانگینم ینتر کمبوده و  2731 یانگینمبا  یستگیشامولفه احساس 

 .باشد یم 573 یانگینمارتقاء با 

 

 

 

 

 مولفه ها برای ها داده توصیف های شاخص. 4جدول 

 شاخص                                     

 مولفه                       

انحراف  میانگین

 معیار

 واریانس
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 17135 17117 2781 نظام جذب و استخدام

 17652 17679 3716 مناسب شغل طراحی

 17948 17815 2781 نظام انتصاب و ارتقاء

 17842 17617 3731 نظام آموزش

 17876 17638 3713 لکردعم ارزیابینظام 

 17182 17141 3713 انضباطینظام 

 17217 17113 2761 شغلینظام بهداشت و سالمت 

 17125 17191 2787 نظام جبران خدمات

 17675 17687 2762 بازنشستگینظام 

 

 یبررسر  هرا  یهفرضر از  یرک هر یرک تفکمشخص شرده و بره    2در جدول  ها یهفرضآزمون  یجنتا

 الزم برخوردار است. یکارآمدتهران از  2منطقه  یشهردار: نظام جذب و استخدام در 0 یهفرض. شوند یم

( 2) هرا  پاسرخ  یرف ط یرانگین م( از 5730نمونره )  یرانگین مکره مقردار    دهد یمآزمون نشان  یجنتا

 یبرابرر  یادعرا و  شرود  یمر رد  H0درصد است،  2از  تر کوچک sigکه مقدار  ییآنجااست واز  تر کوچک

، ینبنرابرا . باشرد  یمر  -1719و  -1759 ینبر نمونره   یدرصد 92 یناناطم. فاصله شود یمرد  2با  یانگینم

الزم برخروردار   کارآمردی تهرران از   4منطقه  شهردارینظام جذب و استخدام در و  شود یمرد  0 یهفرض

 .نیست

 تر رگبز( 2) ها پاسخ یفط یانگینم( از 2719نمونه ) یانگینمکه مقدار  دهد یمآزمون نشان  یجنتا

 یرفتره پذ H0درصرد اسرت،    2از  تر بزرگ sigکه مقدار  ییآنجا. از باشد یم 17115برابر  sigاست.. مقدار 

و  -1710 ینبر نمونه  یدرصد 92 یناناطم. فاصله شود یم یرفتهپذ 2با  یانگینم یبرابر یادعاو  شود یم

 مناسربی  طراحری تهرران از   4منطقره   شهرداریمشاغل و  شود یمرد  5 یهفرض، ینبنابراباشد.  یم1703

 .نیستبرخوردار 

 ها مؤلفه برایرا  ای نمونه یک Tآزمون  نتایج. 4جدول

درجه  tآماره  ها مؤلفه

 آزادی

سطح 

 معناداری

% اختالف 65 اطمینانفاصله 

 نمونه میانگین
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 حد باال پایینحد 

 -1716 -1726 17111 424 -37884 جذب و استخدام

 1718 -1711 17172 424 17814 مناسب شغل طراحی

 -1713 -1728 17111 424 -57216 انتصاب و ارتقاء

 1736 1721 17111 424 97791 آموزش

 1713 -1719 17471 413 17721 عملکرد ارزیابی

 1713 -1717 17588 422 17542 انضباط

 1711 -1721 17175 422 -17785 شغلیبهداشت و سالمت 

 -1713 -1723 17111 422 -27549 جبران خدمات

 1712 -1717 17114 416 -17931 بازنشستگینظام 

 برخوردار است. یمناسب یطراحتهران از  4منطقه  یشهردار: مشاغل 5 یهفرض

 

 تر بزرگ( 2) ها پاسخ یفط یانگینم( از 2719نمونه ) یانگینمکه مقدار  دهد یمآزمون نشان  یجنتا

 یرفتره پذ H0درصرد اسرت،    2از  تر بزرگ sigکه مقدار  ییآنجا . ازباشد یم 17115برابر  sigاست.. مقدار 

و  -1710 ینبر نمونه  یدرصد 92 یناناطم. فاصله شود یم یرفتهپذ 2با  یانگینم یبرابر یادعاو  شود یم

 مناسربی  طراحری تهرران از   4منطقره   شهرداریمشاغل و  شود یمرد  5 یهفرض، ینبنابراباشد.  یم1703
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 .نیستبرخوردار 

 الزم برخروردار اسرت.   یکارآمرد تهران از  4منطقه  یشهردار: نظام انتصاب و ارتقاء در 2 یهفرض

اسرت   تر کوچک( 2) ها پاسخ یفط یانگینم( از 5731نمونه ) یانگینمکه مقدار  دهد یمآزمون نشان  یجنتا

و  شرود  یمر رد  H0درصد است،  2از  تر کوچک sigکه مقدار  ییآنجا. از باشد یم 17111برابر  sigو مقدار 

. باشد یم -1702و  -1753 ینبنمونه  یدرصد 92 یناناطم. فاصله شود یمرد  2با  یانگینم یبرابر یادعا

الزم  کارآمردی تهرران از   4منطقره   شرهرداری نظام انتصاب و ارتقاء در  و شود یمرد  2 یهفرض، ینبنابرا

 .نیستبرخوردار 

 یجنترا  الزم برخروردار اسرت.   یکارآمرد  تهرران از  4منطقه  یشهردار: نظام آموزش در 4 یهفرض

اسرت. از   ترر  برزرگ ( 2) هرا  پاسخ یفط یانگینم( از 2721نمونه ) یانگینمکه مقدار  دهد یمآزمون نشان 

رد  2برا   یرانگین م یبرابرر  یادعرا و  شرود  یمر رد  H0درصد اسرت،   2از  تر کوچک sigکه مقدار  ییآنجا

 یرفتره پذ 4 یهفرضر ، ینبنرابرا . باشرد  یمر  1729و  1750 ینبر نمونه  یدرصد 92 یناناطم. فاصله شود یم

 .الزم برخوردار است کارآمدیتهران از  4منطقه  شهردارینظام آموزش در  و شود یم

الزم برخروردار اسرت.    یکارآمدتهران از  4منطقه  یشهردارعملکرد در  یابیارز: نظام 2  یهفرض

اسرت.   تر بزرگ( 2) ها پاسخ یفط یانگینم( از 2712نمونه ) یانگینمکه مقدار  دهد یمآزمون نشان  یجنتا

و  شود یم یرفتهپذ H0درصد است،  2از  تر بزرگ sigکه مقدار  ییآنجا. از باشد یم 17410برابر  sigمقدار 

عملکررد در   ارزیرابی نظام  و شود یمرد  2  یهفرض، ینبنابرا. شود یم یرفتهپذ 2با  یانگینم یبرابر یادعا

 .نیستالزم برخوردار  کارآمدیاز  تهران 4منطقه  شهرداری

 یجنترا  الزم برخروردار اسرت.   یکارآمرد تهران از  4منطقه  یشهرداردر  یانضباط: نظام 1 یهفرض

است. مقردار   تر بزرگ( 2) ها پاسخ یفط یانگینم( از 2712نمونه ) یانگینمکه مقدار  دهد یمآزمون نشان 

sig  که مقدار  ییآنجا. از باشد یم 17233برابرsig درصرد اسرت،    2از  ترر  بزرگH0 و  شرود  یمر  یرفتره پذ

 .شود یم یرفتهپذ 2با  یانگینم یبرابر یادعا

 و شرود  یمرد  1 یهفرض، ینبنابرا. باشد یم 1702و  -1711 ینبنمونه  یدرصد 92 یناناطمفاصله  

هداشرت  : نظام ب1 یهفرض .نیستالزم برخوردار  کارآمدیتهران از  4منطقه  یشهرداردر  یانضباطنظام 

 الزم برخوردار است. یکارآمدتهران از  4منطقه  یشهرداردر  یشغلو سالمت 

( 2) هرا  پاسرخ  یرف ط یرانگین م( از 5791نمونره )  یرانگین مکره مقردار    دهد یمآزمون نشان  یجنتا
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 H0درصرد اسرت،    2از  تر بزرگ sigکه مقدار  ییآنجا. از باشد یم 17112برابر  sigاست. مقدار  تر کوچک

 ینبر نمونره   یدرصد 92 یناناطم. فاصله شود یم یرفتهپذ 2با  یانگینم یبرابر یادعاو  شود یم یرفتهپذ

برا مقردار    یانگینم ینبنابرا، باشد یمو حد باال مثبت  یمنف یینپا. از آنجا که حد باشد یم 1710و  -1751

ام بهداشرت و  نظر و  شرود  یمر رد  1   یهفرضر  اسراس  ینبه راندارد.  یدار یمعن( تفاوت 2مورد آزمون )

 .نیستالزم برخوردار  کارآمدیتهران از  4منطقه  شهرداریدر  شغلیسالمت 

 الزم برخروردار اسرت.   یکارآمرد تهرران از   4منطقه  یشهردار: نظام جبران خدمات در 3 یهفرض

است.  تر کوچک( 2) ها پاسخ یفط یانگینم( از 5731نمونه ) یانگینمکه مقدار  دهد یمآزمون نشان  یجنتا

و  شرود  یمر رد  H0درصد اسرت،   2از  تر کوچک sigکه مقدار  ییآنجا. از باشد یم 17100برابر  sigدار مق

. باشد یم -1712و  -1752 ینبنمونه  یدرصد 92 یناناطم. فاصله شود یمرد  2با  یانگینم یبرابر یادعا

الزم  کارآمردی ز تهرران ا  4منطقره   شرهرداری نظام جبران خردمات در  و  شود یمرد  3 یهفرض، ینبنابرا

 .نیستبرخوردار 

 یجنترا  الزم برخوردار است. یکارآمدتهران از  4منطقه  یشهرداردر  یبازنشستگ: نظام 9 یهفرض

اسرت.مقدار   تر کوچک( 2) ها پاسخ یفط یانگینم( از 5795نمونه ) یانگینمکه مقدار  دهد یمآزمون نشان 

sig  که مقدار  ییآنجا. از باشد یم 17014برابرsig درصرد اسرت،    2از  ترر  بزرگH0 و  شرود  یمر  یرفتره پذ

 1715و  -1701 ینبر نمونره   یدرصرد  92 ینران اطم. فاصرله  شود یم یرفتهپذ 2با  یانگینم یبرابر یادعا

 کارآمردی تهرران از   4منطقره   شرهرداری در  بازنشستگینظام  و شود یمرد  9 یهفرض، ینبنابرا. باشد یم

 .نیستالزم برخوردار 

 یخروجر ) 1جدول . استفاده شده است یدمنفرعوامل از آزمون  یبند یتاولو به منظور ینهمچن

 هرا  رتبه یانگینم. هر چقدر دهد یمرا نشان  یرمتغهر  یها رتبه یانگینم کهاست  یفیتوص یآمارآزمون( 

 یرب ترتمولفه ها بره   یها رتبه یانگینم، ابتدا یرزاست. در جدول  یشترب یرمتغآن  یتاهمباشد،  تر کوچک

 الت آورده شده است.سوا

مولفه هرا مرترب شرده     یها رتبه یانگینمآزمون،  یجنتا یشترب درک یبرا یبعدسپس در ستون  

در رتبه اول قررار دارد و   49/1رتبه  یانگینمبا  مولفه انتصاب و ارتقاء شود یممشاهده  کهاست. همانطور 

 قرار دارد.  یبندرتبه  ینا یانتهادر  14/9رتبه  یانگینمبا  مناسب مشاغل یطراحمولفه 
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 تحقیق هایمولفه  برای فریدمنآزمون  نتایج. 1جدول

 رتبه میانگینمرتب شده برحسب 

 رتبه یانگینم سوال

 9746 انتصاب و ارتقاء

 9757 جذب و استخدام

 7775 جبران خدمات

 7776 بازنشستگی

 7765 شغلیبهداشت و سالمت 

 874 انضباطینظام 

 8772 عملکرد ارزیابی

 6714 مناسب شغل طراحی

 6734 انسانیمنابع  مدیریت

 گیری نتیجهبحث و 
منابع انسانی، بنا به اقتضائات خاص هر  یریتمد یها نظامدر باب  ها سازمان یها چالشاگرچه مسائل و  

سازمان ممکن است متفاوت باشد با این حال برخی مسائل در بسیاری از سازمان رواج بیشرتری دارد. و  

 بوده است.  ها پژوهشو مسائل مورد توجه  ها چالشی برچنین رویکردی است که بررسی مبتن

و  انرد  کررده با رویکرد آسیب شناسانه کارکردهای مدیریت منابع انسانی را بررسری   ها پژوهشاغلب این 

ای با استفاده از مدل سه شاخگی کل نظام مدیریت منابع انسانی یا برخری از کارکردهر   ها آنبسیاری از 

( از این مدل برای بررسری کارکردهرای   0291. برای مثال ذاکری پور و همکاران )اند کردهآن را بررسی 

در سرتاد دانشرگاه    0291مشابه، اسفندیاری و همکراران در سرال    به طور؛ اند کردهمنابع انسانی استفاده 

و بیرات و   انرد  کررده  و اثربخشی نظام مدیریت منرابع انسرانی را بررسری    ها چالشعلوم پزشکی کرمان، 
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. همچنرین،  انرد  دادهایرران انجرام    یا منطقره را در شرکت بر   یا مطالعه، چنین 0292کامرانی، در سال 

را در شرکت ملی نفت ایرران برا    گان نخب، نظام جذب و نگهداری 0239میرسپاسی و همکاران در سال 

تدی انجام گرفته باشند، هدفشان با هر م ییها پژوهش. چنین اند کردههدف بررسی مشکالت آن بررسی 

 نظام مدیریت منابع انسانی بوده است. یها چالشو  ها یبآستحلیل و بررسی 

منطقه  یشهردار یانسانمنابع  یریتمد یها نظام یها چالش یبررسپژوهش حاضر نیز به منظور 

 یانسران  یرروی نات و انتظرار  یازهرا نبه  ییپاسخگودر  ها نظام ینا یکارآمد یزانم یلتحل یعبارتو به  4

است کره   4پژوهش نظرات کارکنان شهرداری منطقه ینا یها داده یاصلسازمان انجام شده است. منبع 

موجرود   یتوضرع بره منظرور شرناخت     ینهمچنر شرده اسرت.    یآوربا استفاده از ابزار پرسشرنامه جمرع   

 یریتمرد حروزه   ینئولمسر ، با کارشناسران و  ها یهفرضآزمون  یجنتاو استدالل  یانسانمنابع  های یستمس

 مصاحبه شده است.  یانسانمنابع 

کارکنران سرازمان، نظرام     یردگاه دکه اگرچره از   دهد یمنشان  ها داده یلتحلحاصل از  های یافته

 یآموزشر  هرای  یرت فعالو  ها برنامهکارکنان از  یابیارزالزم برخوردار است و  یکارآمدآموزش کارکنان از 

، بره نظرام جرذب و    یانسران منابع  یریتمد یها نظامدر  یاساسش حال، چال ینابخش است، با  یترضا

 یسرتم س ینطرور همعملکرد، نظام انتخاب و انتصاب و جبران خدمت و  یارزبابمشاغل،  یطراحاستخدام، 

در سازمان مورد  ها آنو جذب  یانسان یروین یریبکارگ. از سوی دیگر، اساساً شود یممربوط  یبازنشستگ

مختلرف منطقره    یواحردها  یازهاینو بدون توجه به  یینپا-باال یکردرود به شکل مطالعه، در اغلب موار

 یرروی ن یفیرت کو  یرت کمسرازمان برا    یازهاینعدم توازن  یکردیرو ینچن یجهنت. گیرد یمچهار صورت 

مواجره اسرت و    یررو نسازمان با مازاد  ها تخصص یبرخکه در  یطورشاغل در سازمان است. به  یانسان

 .گیرد یمبه کار  مهارتشانکامالً متفاوت با تخصص و  یمشاغلو  ها پسترا در  یانسان یروین ینبنابرا

 

احرراز   یطشررا  یرین تبمشراغل و   یرل تحلسازمان،  ینادر  یاساساز الزامات  یکی، یگرد یسواز  

کارکنران، بسرتر    یتراً نهامشراغل و   یفوظرا و به روز از شرح  یقدق یریتصومشاغل است تا ضمن ارائه 

از چند جهت )در جذب و استخدام ارتقا  یاقدام ینچنشغل و شاغل فراهم شود.  یقتطب یبرازم ال یساز

 یانسران منرابع   یریتمد های یستمس یکارآمدعملکرد( به  یابیارز، یانسان یروین یزیرو انتصاب، برنامه 

  .کند یمکمک 
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 یهرا  دادهبرر   یمبتن. دکن یمارائه  یمناسب یینتب ها مصاحبه یجنتا، یتیوضع ینچناستدالل  یبرا 

 یانسران منرابع   یریتمرد حروزه   ینمسئولانجام گرفته با کارشناسان و  یها مصاحبه) ها مصاحبهحاصل از 

بره صرورت    یاسرتگذاری سو  یرزی ر، برنامره  یانسران منابع  یریتمد های یستمسسازمان( در مورد اغلب 

 ینتدو های یاستسو  شود یمابالغ  و به مناطق ینتدوتهران  یشهردار یانسانمتمرکز در معاونت منابع 

 یادارمعاونت  یتماه. قاعدتاً با توجه به شود یم یریتمدمناطق اجرا و  یمالو  یادارشده توسط معاونت 

و صرفا بره   شود یمکمتر توجه  یتخصصحوزه کامالً  یکبه عنوان  یانسانمنابع  های یتفعال، به یمالو 

مبنا و برا توجره بره     ینبه را. شود یم یستهنگر یجنب یتفعالن به عنوا یانسانمنابع  یریتمد یکارکردها

 رسرد  یمر انجام گرفته به نظرر   های یبررسو  یانسانمنابع  یریتمددر حوزه  یتفعالو  یزیرنحوه برنامه 

 ها یزیرو برنامه  ها یریگ یمتصماز نظر کارکنان، متمرکز بودن  ها یستمس ینا یناکارآمد یلدل ینتر مهم

 .باشد یمو اقتضائات خاص منطقه  یطشراه و عدم توجه ب

 

 پیشنهادها
لحرا  شردن    یبررا مناسب  ینهزمبه منظور فراهم شدن  :شود یم یشنهادپپژوهش  های یافتهبا توجه به  

، ضررورت دارد  یانسران منرابع   یریتمرد مررتبط برا    یهرا  یاسرتگذاری سمناطق مختلف در  یها خواسته

 یسرنت و نقرش   یگراه جاو تفکر سازمان نسبت به  یکردروند. عمل ک یرمتمرکزغ ینهزم ینادر  یشهردار

 کند. ییرتغسازمان(  یبانیپشت یتفعالاز  یبخش)به عنوان  یانسانمنابع  یریتمد

مختلف آن لحا  شود و  یواحدهامنطقه و  یازهاین، یانسان یرویندر خصوص جذب و استخدام 

 هرای  یستمس اقدام شود. یانسان یروینام  منطقه به استخد یازنمنطبق با دانش، تخصص و مهارت مورد 

 یرن ا یجنترا افرراد، از   یرابی ارزدر  هرا  یسرتگی شاعملکرد بکار گرفته شود تا ضمن توجه به  یابیارز یننو

 هرای  یزهانگجبران خدمت به  یستمس یطراحدر  استفاده شود. یانسان یروینتوسعه  یراستادر  ها یابیارز

 شود. یجادا یوندپو عملکرد افراد  یزشیانگ های یستمس ینب افراد مختلف توجه شود و تا حد ممکن

 منابع
 



تهران 4منطقه  یشهرداردر  یانسانمنابع  تیریمد یها چهالشو  یاثربخش یابیارز  /185

رج: (، کا یبازرگاان و  یصانعت ،  یدولتا  یهاا  ساازمان )اداره امور کارکنان در  یانسانمنابع  تیریمد( . 1389) نیحس،  یابطح

 .تیریمدو آموزش  قاتیتحقمؤسسه 

 یهاا  پاژوهش در عمل،ایزدی و اعرابی، ساید محماد ، دفتار    (، مدیریت استراتژیک منابع انسانی 1382آرمسترانگ، مایکل،) 

 فرهنگی، تهران.

(، اسایب شناسای مناابع انساانی در ساتاد      1361اسفندیاری، عاطفه، نکوئی مقدم، محمد، محمدی، زینب، نوروزی، سمانه. )

 .12-1( :4-3و  3) 11 دانشگاه علوم پزشکی کرمان، فصلنامه دانشکده بهداشت یزد، 

(، بیست و نهماین  یا منطقه(. آسیب شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی)مورد مطالعه شرکت برق 1363ی. )بیات و کامران

 کنفرانس بین المللی برق، تهران

 ، چاپ دوم، جلد اول.کانی، انتشارات شرفتهیپ یانسانمنابع  تیریمد(، 1362) بهیط، یعباسحسن پور، اکبر، 

 یابیدسات  یبارا  یانساان منابع  تیریمد یساختارمدل  یطراح(، 1363. )یحسنرضا  دیس ، یموسوفرانک  ، یدریح نیحس

 .481-457(. صفحه 3)9 ، یدولت تیریمد هینشر، یسازمان یوفاداربه 

 .یبازرگان یها پژوهش، دفتر یاعرابومحمد  انییپارسا یعلترجمه : ،یانسانمنابع  تیریمد یمبان(. 1378.)  یگردسلر، 

 یهاا  پاژوهش ، جلد اول:دفتر یدمحمداعرابیسو  انیپارسائ یعلسازمان، ترجمه  یطراحو  یتئور(،1377، .)چاردیر، ال. فتد 

 .یفرهنگ

ساانی باهادف بهباود توساعه،     (، آسایب شناسای مناابع ان   1361ذاکری پور، غالمرضا، رضاقلی، فهیم، احمد آبادی، محماد، ) 

 .22فصلنامه توسعه، شماره 

 .یاقتصاد، انتشارات دانشکده علوم یانسانمنابع  تیریمد(. 1386.)  دحسنیس، زیرنگر

 یا ماه یب قاات یتحق، واحاد مطالعاات و   یبازنشساتگ  یها ستمیسو اصالحات  تیجمع(. سالمند شدن 1386زهرا زاده، غالم .)

 .یکشور یتگبازنشسصندوق  یحسابرسمؤسسه 

 ،تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم.یانسانمنابع  تیریمد(. 1385، )اریاسفندسعادت، 

 و امور کارکنان، نشر نگاه دانش. یانسانمنابع  تیریمد(. 1381،  )درضایس، نیجواد دیس

   .گاه دانش، تهران: نیانسانمنابع  تیریمد یمبان یدیکل میمفاه.  (.1387 .) یبرقع درضایسو  درضایس،  نیدجوادیس

تهاران:   ، چااپ دوم، 5(، جلاد  یانساان مناابع   تیریماد ) تیریماد (. پژوهشانامه  1362.) دیمجمحمد، رمضان،  دیس، یمیمق

 .یصنعت تیریمدانتشارات سازمان 

(. آسایب شناسای طارح جاذب و     1386میر سپاسی، ناصر، غالم زاده، داریوش، رشیدی، محمد مهدی، صنعتی گر، هادی .) 
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