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 استفاده با ،سازمان عملكرد بر مؤثر یانسان منابع تيريمد یها رشاخصيز و ها شاخص نيترمهم
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 مقدمه

 یانسان منابع که گفت توان یم یامروز یها سازمان در یانسان منابع روزافزون تیاهم به توجه با

 گفت توان یم ،قتیدرحق .دنرو یم شماربه ها سازمان اهداف تحقق درجهت یمهم اریبس املوع

 و کنند یم فايا ها سازمان اهداف تحقق جهت در را یاصل نقش که هستند یانسان منابع نيا

  .کنند توجه آنها به شیپ از شیب هاسازمان ارشد رانيمد است بهتر ،جهیدرنت

 اهداف به لین یبرا بهتر عملكرد به کمک ،یسازمان هر در یانسان منابع تيريمد یاصل هدف

 کمک یبرا توان یم که است یکار نيمؤثرتر ،یور بهره و دیتول شيافزا به کمک .است یسازمان

 اگرچه .کرد فيتعر یمال و یانسان منابع از مؤثر استفادۀ توان یم را یور بهره .داد جامان سازمان به

 ،ندارد سازمان در منابع ريسا از استفاده یچگونگ در یچندان میمستق دخالت یانسان منابع تيريمد

 یطراح با یانسان منابع تيريمد ،هاصحنه تمام در یانسان عامل ضورح و دخالت به توجه با

 يیکارا و بقا در یمهم نقش ،سازمان یروهاین ستةيشا یریکارگبه یبرا يیهاستمیس و ها امهبرن

 (.1 :1386 ،سعادت) کندیم فايا سازمان

 بر که گرفت درنظر یانسان منابع جينتا و ها امدیپ توان یم را یانسان منابع یها شاخص

 اندازچشم کي در .(2005 ،ريتزافر ؛2001 ،همكاران و ی)بوزل گذارند یم ریتأث یسازمان عملكرد

 ردملكع و یسانان منابع مختلف یها شاخص نیب که شود یم ادعا ریتأث نيا به نسبت یکل

 عوامل ريسا از مستقل ،ها شاخص نيا ،جهینتدر .(1996 ،یدت و ی)دلر دارد وجود طهراب یانازمس

  (.2006 ،ري)تزافر گذارندیم ریتأث آن عملكرد بر ،سازمان یخارج و یداخل

 یابترق یازهایامت کسب یبرا یدیکل یمنبع ،سازمان در یانسان منابع یها کارکرد مؤثر یاجرا

  1.دارد سازمان عملكرد با یقو یارتباط ،حال نیعدر و است سازمان در

(2MCDM) ارهیمعچند یریگمیتصم یها مدل
 یریگمیتصم یها مدل یکل دستة دو به 2

(MODM)4 هدفهچند
(6MADM) شاخصهچند یریگ میتصم یها مدل و 3

 در .شوند یم میتقس 4

 ینوع ،هاآن مورددر و شود یم لیتحل و هيتجز نهيگز یتعداد ،شاخصهچند یریگ میتصم

 ...و راهكار ،راهبرد مانند ،آن یها مترادف از ،هنيگز یجا به یگاه .ردیگ یم انجام یبند تياولو

 -ديآیبرم شاخصهچند یریگ میتصم نام از که طورهمان -هانهيگز بر عالوه .شود یم استفاده

                                                 
1. See, for example, Ordonez de Pablos and Lytras, 2008; Collins, 2007; Chew and Basu, 

2005; Khandekar and Sharma, 2005.  

2. Multi Criteria Decision Making 

3. Multi Objective Decision Making 

4. Multi Attribute Decision Making 
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 .کند مشخص خود مسائل در ،دقت به را هاآن ديبا ،رندهیگمیتصم که دارد وجود شاخص نيچند

 یبرا یمختلف یها مدل .دشونیم یبررس ،هانهيگز از کيهر با ارتباط در ها شاخص نيا

SAW :از ندعبارت هاآن نيترمعروف که دارد وجود شاخصهچند یریگ میتصم
1، TOPSIS

2، 

ELECTRE
AHP و 3

 (.42 :1391 ،یخسرو) 4

 یها شاخص نيترمهم يیشناسا از پس که است آن بر یسع پژوهش نيا در ن،ينابراب

 و ها شاخص نيا ،یفاز AHP کیتكن از استفاده با ازمانس عملكرد بر مؤثر یانسان منابع تيريمد

 کیتكن از استفاده با بعد مرحلة در و شوند یبند رتبه و یدهوزن ،آنها به مربوط یها رشاخصيز

 یها انهيپا سازمان ،ینشانآتش )سازمان مطالعه مورد یها سازمان عملكرد ،یفاز سیتاپس

 یها سازمان از یهمگ که یحيتفر -یفرهنگ سازمان و یموتور خدمات سازمان ،یمسافربر

  .شود یبند رتبه ها شاخص نيا به نسبت (هستند اصفهان یشهردار به وابسته

 یها رشاخصيز و ها شاخص یبند رتبه که دهد پاسخ سؤال نيا به است درصدد حاضر پژوهش

 مطالعه مورد یها سازمان عملكرد و است چگونه سازمان عملكرد بر مؤثر یانسان منابع تيريمد

 است؟ صورت چه به ها شاخص نيا دربارۀ

 

 پژوهش ینظر ةنیشیپ

 یها شاخص و یانسان منابع تيريمد دربارۀ یمطالب ابتدا ،قیتحق ینظر ةنیشیپ رب یمرور یبرا

 عملكرد یها شاخص و ارهایمع و سازمان عملكرد فيتعار و میمفاه سپس .شد خواهد ارائه آن

 عملكرد و یانسان منابع تيريمد انیم رتباطا درمورد زین یانيپا بخش در .شود یم انیب سازمان

  .شد خواهد بحث سازمان

 

 آن یها شاخص و یانسان منابع تیریمد فیتعر

 در که اندکرده ارائه یانسان منابع تيريمد از یمختلف فيتعار ،یانسان منابع حوزۀ نظرانصاحب

  .شود یم اشاره هاآن از یبعض به ،ادامه

 سازمان کار یروین تیاهم يیشناسا از است عبارت کارکنان ادارۀ و یانسان منابع تيريمد

 و ها تیفعال در چندگانه استفادۀ و یسازمان اهداف کسب در یاتیح عنصر کي عنوان به
                                                 
1. Simple Additive Weighted 

2. Technique for order preference by similarity to Ideal solution 

3  . Elimination et Choice in Translating to Reality 

4  . Analytic Hierarchy process 
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 سازمان ،کارکنان یفرد منافع ،یا همنصفان و مؤثر طوربه که یا هگونبه ،یانسان منابع یها کارکرد

 .(1981 ،همكاران و درنا) کند نیتضم را جامعه و

 فيوظا ،ها تیعالف از یا هموعمج عنوان به را ینسانا نابعم تيريدم ستمیس زین سونليو و الدو

 یانانس ابعمن حفظ و بودهب ،ذبج بالدنبه هک اندکرده فيرتع طمرتبمهبه اما ،زيمامت یهانديفرا و

 .(1994 ،لسونيو و )الدو است ازمانس

 فيتعر كهنيا و یانسان منابع تيريمد از فيتعار ريسا نیهمچن و فوق فيتعار به توجه با

 ،نشد افتي شدهانجام یهاهمطالع براساس یانسان منابع تيريمد یها شاخص یبرا یاستاندارد

 و فيوظا ،هاتیفعال همان از است عبارت ینانسا بعمنا تيريمد یها شاخص گفت توان یم

 بهبود و حفظ ،جذب بالدنبه که یانسان منابع تيريمد ستمیس مرتبطهمبه اما ،زيمتما یهانديفرا

 عنوان به و یانسان منابع تيريمد ستمیس یریگشكل با زمانهم و هستند سازمان یانانس منابع

 ،سازمان یانسان منابع و سازمان اهداف تحقق یبرا و رندیگیم شكل ستمیس نيا یاصل یاجزا

  .ندشو یم گرفته کاربه

 عملكرد بر مؤثر ینانسا منابع تيريمد یاصل شاخص هشت خود پژوهش در (1391) یخسرو

 یطراح :از عبارتند حوزه نيا در شدهيیشناسا یاصل شاخص هشت .کرد يیشناسا را سازمان

 و آموزش ،کارکنان بهداشت و سالمت ،نشيگز و یابيکارمند ،یانسان منابع یزيربرنامه ،شغل

 در که است ذکر انيشا .خدمات جبران نظام و عملكرد یابيارز ،کارکنان یهاارتباط ،عهتوس

 مراتبسلسله که است شده يیشناسا زین یاصل شاخصريز چند شدهذکر یها شاخص از کيهر

  .است 1 شكل صورتبه ها خصرشايز و ها شاخص نيا
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 یانسان منابع تیریمد یها رشاخصیز و ها شاخص مراتبسلسله .1 شکل

 اتيشكا به يیپاسخگو و تيشكا ابراز یها هيرو

 

    یشغل یترق ریمس

 و گزينشاستخدام 

    یسازمان عیترف یارهایمع

 یشغل یريپذانعطاف

 یابيکارمند

  یداخل استخدام و جذب

 یرفاه یها برنامه

 یونومارگ

 و بهداشت  سالمت حوزۀکارکنان در  آموزش  

 استخدام بدو آموزش

 (یسازمی)تیمیت کار

 خدمت ضمن آموزش

 یشغل گردش

 یآموزش یها برنامه یابيارز

 رانيمد با گسترده و باز ارتباط

  یشغل تیامن

 اطالعات میتسه

 کارکنان یها تیقابل صیتشخ

 کارکنان فةیوظ انجام نحوۀ بهبود

 نفعیذ یها گروه توسط عملكرد یابيارز

 هيپا حقوق

 یشغل یايمزا

 فرد عملكرد یبرمبنا یزشیانگ عوامل و پاداش

 و سالمت
 بهداشت

 شغل یطراح

 یزيربرنامه
 یانسان منابع

و  یابيکارمند
 نشيگز

 یهاشاخص

 منابع تیریمد

 یانسان

 و آموزش
  توسعه

 یهاارتباط
 کارکنان

 یابيارز
 عملكرد

 جبران نظام
 خدمات

 یانسان منابع یتقاضا زانیم ینیبشیپ  

 یانسان منابع عرضه زانیم ینیبشیپ

  یانسان منابع ةعرض و تقاضا قیتطب نحوۀ ینیبشیپ

  یسنج نگرش 

   شغل لیتحل و هيتجز

 کارکنان مشارکت

 و اصالح رفتار نامطلوب کارکنان یکار طانضبا
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       سازمان        عملکرد   ف ی    تعار   و   م ی    مفاه
 ةیحاش رینظ سازمان عملكرد یها حوزه نیاول .تاس یبعدچند و دهیچیپ یمفهوم ،سازمان عملكرد

 عملكرد .ستندین یکاف ،سازمان عملكرد از یريتصو دادننشان یبرا فروش کل نرخ اي سود
 که -ازمانس عملكرد یها ساختريز بودبه فیتوص یبرا یخاص یهااصطالح مجموعه از سازمان

 نه،یزم نيا در .(2006 ،همكاران و )چو کند یم تفادهاس -رنديپذیم ریتأث یانسان منابع تيريمد از
 انازمس عملكرد ،موارد از یبعض در .است متفاوت اریبس گريكدي با سازمان عملكرد فيتعار
 یهاولمحص روشف دصدر ورتصبه هک یواردم دنانم ؛دشو یم یابيارز یالم ردكلعم ورتص به
 ،همكاران و لورجانی)س شود یم فيرعت 1یيدارا تبازگش رخن و هيارمس ذبج ،یوددهس ،ديدج

 .(2007 ،همكاران و هسو ؛2007
 تيمأمور انجام یبرا سازمان که دارد اشاره یعمل تیفیک و تیماه به  ،عملكرد ،یکل طوربه
 یبعد ۀکنندبازگو ،عملكرد ،یکم دگاهيد از (.1991 نک،ی)س دهد یم انجام ،سود کسب یبرا خود
 ،مثال یبرا ؛کرد یکم مختلف یهاروش به را آن توان یم       معموال  یعني است؛ اسیمق کي از

 را آن مفهوم ترراحت رانيمد تا کرد انیب درصد اي عدد صورتبه توان یم را عملكرد وحسط
 و )مكلود داد نشان یمک ورتصهب را هاآن وانتب هک ندداراعنم یزمان تنها یلكردمع اهداف .ابنديدر

 یکاربرد یها حوزه و یدانشگاه یهاهمطالع در یسازمان عملكرد که یتیاهم .(1997 ،همكاران
 نيا از یکاف شناخت کسب است شده سبب ،دارد ها سازمان یبقا و یتيريمد یها پاداش رینظ

 یخاص تیاهم از گذارد،یم ریتأث آن بر که یعوامل درک و آن یریگاندازه یچگونگ و سازه
 .(1386 ،یفتح) باشد برخوردار

 

       سازمان        عملکرد   ی  ها    شاخص   و      ارها ی ع م
 شک بدون و تاس یتيريمد یها پروژه در بحث مورد یها سازه نيتر مهم از یكي سازمان عملكرد

 یسازمان عملكرد ،هرحالبه .ديآ یم حساببه ها سازمان در تیموفق سنجش اریمع نيتر مهم
 عوامل از کيهر تیاهم بيضر و شود یم شامل نفعیذ یها گروه تنوع براساس را یاديز عوامل
 ،کند یم تیفعال آن در شرکت که است یطیمح یها یژگيو و نوع به وابسته یاديز حد تا مذکور

 نظر توافق هنوز ،نداکدام یسازمان عملكرد یها شاخص و رهایمتغ كهنيا مورددر ،یکل طوربه یول
  (.85 :1389 ،یبانقر) ندارد وجود نظرانصاحب نیب در یکامل

 زین یسازمان تیموفق از ما فيتعر نحوۀ به ،یکل طوربه سازمان عملكرد یها شاخص یبند طبقه

                                                 
1  Return On Assets ROA  



 159   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... یها سنجش عملکرد سازمان براساس شاخص

 

 دارد یبستگ طیمح با آن تعامل نحوۀ و سازمان عمل وۀیش به یاديز حد تا زین فيتعر نيا .گردد یمبر
 چه خاص اریمع کي از مندبهره نفعانیذ که لحاظ نيا از نخست ،یبندطبقه کي در .(2004 ،یني)دو
 از زین سوم و شود یریگاندازه ديبا مذکور اریمع ،آن با که یزمان چارچوب نظر از دوم ،هستند یکسان

 اي شود یم یریگاندازه بازار یمبنا )بر شود یم یریگاندازه چگونه نظر مورد اریمع که لحاظ نيا
 را یسازمان عملكرد یارهایمع ،(ینیع اي است یذهن ،یمال ریغ اي است یمال ،یحسابدار یها داده
 یارهایمع نوع ،سازمان در یاصل نفعانیذ نوع لحاظ از .(86 :1389 ،ی)قربان نداکرده یبند طبقه

 در و سازمان متخصص کارکنان ،یحقوق و یا همشاور یها سازمان در .است متفاوت یسازمان عملكرد
 یارهایمع به ک،يهر در ن،يبنابرا ؛هستند هاآن نيتر مهم هيرماس صاحبان ،یگذارهيسرما یها شرکت
 مورددر .دشو یم توجه سازمان یبقا حفظ یبرا مربوط نفعیذ گروه منافع حفظ با متناسب خاص

 متخصص کارکنان تيرضا زانیم ،یا همشاور یها شرکت درمورد و خالص سود ،هيسرما صاحبان
  .(2004 ،یني)دو است یسازمان عملكرد اریمع نيتر مهم ،سازمان
 

 سازمان عملکرد و یانسان منابع تیریمد
 عملكرد ودبهب جهینت در و سازمان اهداف تحقق در یانسان منابع تيريمد مهم نقش به توجه با
 مهم مباحث از یكي به سازمان عملكرد و یانسان منابع تيريمد نیب ارتباط ،ریاخ یها سال در ،آن
  .است شده ليتبد یانسان منابع تيريمد اتیادب در

 ،یسازمان منابع نيتر ارزشبا عنوان به یانسان یروین و ستها سازمان یایدن ،امروز یایدن
 تحقق یها نهیزم و دنبخشیم مفهوم و معنا ،سازمان به یانسان منابع .شود یم محسوب آن یمتول

  .(1391 ،همكاران و ی)احمد دنآور یم فراهم را یسازمان اهداف
 سازمان در یاساس و مهم یبعامن یانسان منابع که است شده مطرح موضوع نيا یتازگبه
 ؛شودیم منجر سازمان در ها شكست نيبدتر اي مهم یها تیموفق بهآنها  یریکارگبه رايز ؛هستند
 رام نيا و تاس رکتش دافاه به یابیدست یبرا یانسان منابع ليتعد ،هاسازمان تیمسئول ،نيبنابرا
 .(2009 ،)واتاناسوپاکوک دارد ازین یسانان نابعم تيريدم یراهبرد یزيرهرنامب و یازماندهس به
 بوده گذشته دهة دو در بحث مورد موضوع ،سازمان لكردعم و یانسان منابع تيريمد انیم رتباطا

 سیلگان در ،یکمتر دح ات و كايرآم در یاديز یمعل یها پژوهش انجام سبب موضوع نيا .است
 بتمث ریثأت تا نداالشت در زین ها شگاهدان و ها سازمان .(2000 ،همكاران و یبوزل) است شده
 که يیهاپژوهش .(2000 ،ويآنوز ی)د کنند اتباث را صف خط یوربهره بر یانسان نابعم تيريمد
 و یانسان منابع بهتر یها وهیش اتخاذ انیم ،مثبت یآمار رابطة وجود انگریب ،شده منتشر یتازگبه

 .(1999 ،تامپسون و چاردسوني)ر است سازمان عملكرد
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 و ابدي یم شيافزا سالههر ،رقابت شدت .دارند قرار یدائم رقابت در ها سازمان ،امروز یایدن در
 به .دارند ازین یسازمان عملكرد بهبود به خود یبالندگ و بقا یبرا ها سازمان همة وستهیپ طوربه

 شيافزا را یسازمان عملكرد ،جامع یانسان منابع ستمیس کي افتهيانجام یها پژوهش استناد
 تيريمد ستمیس کي قيطر از ،رونيا از .دارد یاساس ینقش ،مستمر یرقابت تيمز در و دهد یم

 و زادهغالم) گرفت نظردر یراهبرد يیادار را افراد توانیم ،اثربخش و کارآمد یانسان منابع
  .(1391 ،یجالل

 مديريت علمی ندهایيافر آغاز نقطة ديرباز از ،سازمان هایفعالیت عملكرد ارزيابی و سنجش
 .(1392 ،همكاران و یفرهنگ) است بوده محققان و مديران همیشگی درگیری و بحث موضوع و

 منابع رانيمد که است شده سبب سازمان عملكرد و یانسان منابع انیم یمعلول و یعل ارتباط
 یسازمان عملكرد به یابیدست یبرا یبهتر جينتا که باشند يیها برنامه یطراح به قادر ینسانا

 منابع یها استیس و ها روش که دارند کامل یآگاه مسئله نيا به ها سازمان .دباش داشته باالتر
 و تیفیک ،یوربهره جمله از یمختلف یها نهیزم در سازمان عملكرد شيافزا موجب موفق یانسان

 یها ستمیس که دهد یم شنهادیپ منابع بر یمبتن ةيظرن .(2010 ،سكانی)کال شود یم یمال عملكرد
 داريپا یرقابت تيزم هب یابیتدس در را ها ترکش ،هاارتهم ةوسعت لیتسه قيطر از یانسان منابع
 خاطربه فقط ها شرکت از یاریبس برتر عملكرد حفظ .(1994 ،لسونيو و )الدو کنندیم کمک
 یبناريز .شود یم یرقابت تيمز کسب سبب که است یانسان منابع تيريمد فردبهمنحصر تیقابل
 ات یازمانس عملكرد و هستند سازمان یدیکل منبع ،کارکنان که است نيا یانسان منابع تيريمد
 توسعه یانسان منابع یهانديفرا و ها استیس از یمناسب ةدامن اگر .دارد یبستگ آنها به یاديز دح
 خواهد انازمس ردملكع یرو بر یهتوج انيشا ریتأث یسانان عمناب ،شود اجرا یمؤثر طوربه و دابي

  .(2010 ،سكانی)کال داشت
 

 پژوهش یتجرب ةنیشیپ
 .شودیم یمعرف یداخل و یخارج بخش دو رد  نهیشیپ نيا ،پژوهش یتجرب ةنیشیپ مرور یبرا

 

 یخارج نةیشیپ (الف

 یانسان منابع یها شاخص ریتأث سةيمقا» عنوان با یپژوهش در ،(2009) همكارش و تزنگ فن -اي
 یها شاخص یرگذاریتأث سةيمقا و یبررس به «DEA/AHP مدل از تفادهاس با یسازمان عملكرد بر

 نيا در و پرداخته وانيتا و نیچ کشور دو در یبررس مورد یها سازمان عملكرد بر یانسان منابع
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 را خدمات جبران و استخدام ،زشآمو ،کنانکار مشارکت ،زشیانگ یاصل شاخص پنج نه،یزم
 عملكرد بهبود در کارکنان مشارکت یباال یرگذاریتأث انگریب پژوهش نيا جينتا .اندکرده یبررس

  .است مختلف یها فرهنگ در سازمان
 یها شاخص نیب ارتباط یبررس» عنوان با یپژوهش در زین ،(2011) همكاران و عثمان نتانيا
 دو نيا نیب ارتباط یبررس به «یمالز در ها سازمان یعمل سنجش :سازمان عملكرد و یانسان منابع
 اشاره نهیزم نيا در یاصل شاخص نه به و پرداخته یمالز کشور یها سازمان از یتعداد در مؤلفه
 و آموزش ،شغل یطراح ،یابيکارمند ،یانسان منابع یزيربرنامه :از عبارتند ها شاخص نيا .اندکرده
 بهداشت ،یشغل ریمس یزيربرنامه ،کنانکار یهاارتباط ،خدمات جبران نظام ،عملكرد یابيارز ،توسعه

 عملكرد بر یانسان منابع یها شاخص یباال یگذارریتأث ۀدهندنشان پژوهش نيا جينتا .یمنيا و
  .است شغل یطراح و یشغل ریمس یزيربرنامه ،کارمندان یهاارتباط شاخص سه ژهيوبه و سازمان

 در کارکنان ادراک ریتأث یبررس» عنوان با یپژوهش در ،(2013) همكارش و یچوهو جانگ
 نقش یبررس به «یا هکر یها شرکت در سازمان عملكرد و یانسان منابع یها شاخص نیب ارتباط
 گرليتعد نقش نیهمچن و عملكرد و یانسان منابع نیب ارتباط در کارکنان یشغل تيرضا یا هواسط
 انگریب پژوهش، جينتا .اندپرداخته 1باال عملكرد یکار یها ستمیس یاثربخش در کارکنان ادراک
 .است یشغل تيرضا و سازمان عملكرد با باال عملكرد یکار یها ستمیس نیب مثبت ارتباط
 و یانسان منابع انیم ارتباط در کارکنان یشغل تيرضا یا هواسط نقش ۀدهندنشان ،جينتا نیهمچن

  .سازد یم ليتعد را ارتباط نيا کارکنان ادراک که است عملكرد
 

 یداخل نةیشیپ (ب

 یارتقا در یانسان منابع تيريمد کارکردهای یاثربخش» عنوان با خود مطالعة در ،(1388) یقلياري
 صنعت یخصوص و یدولت هایبخش در یانسان منابع وریبهره بر مؤثر یانسان هایشاخص

 عوامل از مهم شاخص چهار یارتقا در را یانسان منابع تيريمد کارکردهای یبخشاثر ،«مهیب
 تيرضا و کاری یزندگ تیفیک ،کاری زۀیانگ ،یسازمان تعهد یعني ،وریبهره بر گذارریتأث یانسان
 کرده یبررس کشور مةیب صنعت یدولت و یخصوص بخش دو در ایسهيمقا كردیيرو با را یشغل
 یخصوص و یدولت بخش یانسان منابع تيريمد نیب که است آن انگریب پژوهش جينتا .است

 داریمعنا تفاوت ،وریبهره بر ثرؤم یانسان یها شاخص یارتقا در یبخشاثر لحاظ از ،مهیب صنعت
 یخصوص بخش به نسبت یدولت بخش نيیپا یانسان منابع وریبهره توان ینم یعني ؛ندارد وجود

  .داد نسبت یدولت بخش یانسان منابع تيريمد ناکارآمدی به را

                                                 
1. High performance work systems 
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 منابع تيريمد عوامل یبندتياولو و يیشناسا» عنوان با خود ةمطالع در ،(1389) خوشبخت
 عملكرد یابي)ارز یانسان منابع تيريمد عامل سه ریتأث «کارکنان يیاکار یارتقا بر مؤثر یانسان

 بر را (یکارآموز یها دوره یاجرا و ها یریگ میتصم در کارکنان دادنمشارکت ،کارکنان مناسب
 آزمون قيطر از موصوف عوامل یبندتياولو نییتع با ،انيپا در و است دهیسنج کارکنان يیکارا
 عامل ،یبندتياولو نيا یط .است دهکر مشخص را عوامل از کيهر تیاهم ،دمنيفر

 و یکارآموز یها دوره یاجرا و نخست تياولو در ها یریگ میتصم در کارکنان دادن مشارکت
  .اندگرفته قرار یبعد یها تياولو در کارکنان مناسب عملكرد یابيزار

 :یسازمان عملكرد و یانسان منابع تيريمد» عنوان با خود ةمطالع در (1386) یمحمدگل
 به «یمالز در ها یاونتع یبرا یکاربرد یها افتهي یبعض استنتاج و ینظر اتیادب یاجمال یبررس
 .پردازد یم امروز یرقابت طیمح در یتعاون یهاشرکت در یانسان منابع تيريمد تیاهم یبررس
 منابع تيريمد یکارکردها نیب مهم و مثبت روابط که گذشته یها پژوهش از یشمار ،ادامهدر

 .شوند یم یبررس یاجمال طوربه ،انددهکر کشف را شرکت یتجار عملكرد و کارکنان تعهد ،یانسان
 منابع تيريمد یکارکردها از تيحما در را یتجرب شواهد ،(2000) گوئلیم پژوهش جمله از

 زین آن از شیپ .است داده ارائه کانادا در یمال یها یتعاون عملكرد بر آن مثبت ریتأث و یانسان
 نشان (1986)وود ورث،  ایاسپان مندراگون در یکارگر یصنعت یها یتعاون ۀدربار یگريد ةمطالع
 هاارتباط ،یگروه کار ،آموزش رینظ یانسان منابع تيريمد یکارکردها زیآمتیموفق یاجرا که داد
 در کار یروین سالم روابط و (یتعاون یاعضا عنوان به) یریگ میتصم در مشارکت ،دانش میتسه و
 شيافزا ،هایگذارهيسرما شيافزا ،مشاغل ةتوسع ةجنب از آنها یاقتصاد عملكرد بر ها یتعاون نيا

 یدانیم یهاهمطالع نبود ،مقاله نيا نیهمچن .دارد مثبت ریتأث ،شتریب یسودآور و فروش رشد نرخ
 نيا یکاربردها مورددر یبحث با و کندیم نشانخاطر را ها یتعاون ۀحوز در یانسان منابع تيريمد

  .ابدي یم انيپا یمالز در یتعاون یها شرکت یبرا حوزه
 بر باال عملكرد هایرويه رثیأت» عنوان با خود پژوهش در ،(1392) عطافر و یزداني

 از: عبارتند که اندکرده توجه یاصل هدف سهبه  «سازمان عملكرد و انسانی منابع های خروجی
 بر يادشده هایرويه ثیرأت بررسی .2 ،سازمان عملكرد بر باال عملكرد هایرويه ثیرأت بررسی .1

 ابزار .سازمان عملكرد بر انسانی منابع هایخروجی ثیرأت بررسی .3 و انسانی منابع هایخروجی
 چندگانه رگرسیون و ساده خطی رگرسیون ،همبستگی تحلیل از و است نامهپرسش ،پژوهش اين
 و باال عملكرد هایرويه مثبت ثیرأت انگریب ،پژوهش نتايج .است شده استفاده ها داده تحلیل برای

 منابع مديريت هایرويه میان اما ،است سازمان ردعملك بر انسانی منابع مديريت هایخروجی
  .نشد داده تشخیص معناداری ةرابط ها سازمان اين در انسانی منابع هایخروجی و انسانی
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 پژوهش یمفهوم مدل
 ریمتغ عنوان به شدهيیشناسا یانسان منابع تيريمد یها شاخص براساس قیتحق یمفهوم مدل

 شده داده شينما 2 شكل در که شده یطراح وابسته ریمتغ عنوان به ،سازمان عملكرد و مستقل
  .است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قیتحق یمفهوم مدل .2 شکل

 مستقل ریمتغ

 وابسته ریمتغ

  یمنابع انسان تیریمد یهاشاخص

 سازمان دعملکر

 شغل یطراح

 نشیگز و یابیکارمند

 یانسان منابع یزیربرنامه

 بهداشت و سالمت
 کارکنان

 توسعه و آموزش

 خدمات جبران نظام

 عملکرد یابیارز

 کارکنان یهاارتباط
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  پژوهش یشناس روش
 با .است پیمايشی - توصیفی ،روش و ماهیت نظر از و کاربردی ،هدف نظر از حاضر پژوهش
 یها شاخص به نسبت مطالعه مورد یها سازمان عملكرد یبند رتبه که پژوهش هدف به توجه
 یآمار جامعة .است شده استفاده یآمار ةجامع دو از ،است شدهیبندتياولو یانسان منابع تيريمد
 و اول ةپرسشنام عيتوز یبرا که است یانسان منابع تيريمد ةرشت نظرانصاحب شامل ،اول
 ؛است شده توجهآنها  به سازمان عملكرد بر مؤثر یانسان منابع تيريمد یها شاخص یبند رتبه
شانزده تن  شامل (پژوهش خبرگان ةجامع عنوان به) اول یآمار جامعة حاضر پژوهش در ن،يبنابرا
 منابع کارشناسان و رانيمد و اصفهان و شاهد یها دانشگاه یانسان منابع تيريمد تاداناس از

 نيا نظرانصاحب عنوان به آنان نظر که است وابسته یها سازمان و اصفهان یشهردار یانسان
 یتمام شامل زین دوم یآمار ةجامع .است هگرفت قرار نظر مد یعمل و ینظر بعد دو در رشته
 یارب آنان یها پاسخ و ها برداشت که دشو یم مطالعه مورد یها سازمان کارمندان ريسا و رانيمد
 یها شاخص به نسبت مطالعه مورد یها سازمان عملكرد یبند رتبه جهت در دوم ةپرسشنام عيتوز
 مورد یها سازمان کارمندان تعداد .است هگرفت قرار نظر مد شدهمطرح یانسان منابع تيريمد

 سازمان و یموتور خدمات سازمان ،یمسافربر یها انهيپا سازمان ،ینشانآتش )سازمان مطالعه
 امور معاونت مدارک و اسناد به مراجعه با که است نفر 587 پژوهش نيا در (یحيتفر -یفرهنگ
 آمده دستبه هاسازمان نيا در مربوط نمسئوال از پرسش و اصفهان یشهردار یها سازمان
  .است

 زین یآمار ةنمون دو ،است شده گرفته کاربه یآمار ةجامع دو ،حاضر پژوهش در کهآنجا از
 استادان (پژوهش خبرگان ةجامع ةنمون عنوانبه) اول یآمار نمونة ،بیترت نيا به .مياداشته
 یانسان منابع کارشناسان و رانيمد نیهمچن و اصفهان و شاهد یهادانشگاه یانسان منابع تيريمد

 با یطرف از .ندشد مشخص یسرشمار قيطر از که اندوابسته یهاسازمان و اصفهان یشهردار
 کارمندان ريسا و رانيمد همة شامل دوم یآمار ةجامع ،حاضر پژوهش در كهنيا به توجه
 ،)کوکران( محدود ةجامع یریگنمونه فرمول از استفاده با ،است مطالعه مورد ةوابست یها زمانسا

 دوم یآمار ةنمون کل حجم ،کوکران فرمول به توجه با .است شده برآورد جامعه نيا ةنمون حجم
 از کيهر در که یاهپرسشنام تعداد نسبت به ،صیتخص روابط از استفاده با که است نفر 147

 .شود یم مشاهده 1 جدول در و شده مشخص ،شود عيتوز ديبا مطالعه مورد یهاسازمان
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 دوم ةپرسشنام عیتوز یبرا یآمار ةنمون تعداد .1 جدول

 ادتعد یآمار ةنمون

 51 ینشانآتش سازمان
 24 یمسافربر یها انهيپا سازمان

 28 یموتور خدمات سازمان
 44 یحيتفر -یفرهنگ سازمان

 
 با .است شده استفاده پرسشنامه دو از ق،یتحق نيا در .است پرسشنامه ،پژوهش نيا یاصل ابزار
 ،بیترتنيدب .است شده یگردآور پژوهش ازین مورد اطالعات ،مرحله دو یط مذکور یهامهپرسشنا

 یانسان منابع تيريمد یاصل یها شاخص ابتدا ،یزوج یهاهسيمقا یهاولجد براساس اول ةمرحل در
 براساس تا شدند سنجش و سهيمقا ها شاخص از کيهر به مربوط یها رشاخصيز سپس و
 به مربوط یها رشاخصيز و ها شاخص از کيهر ةرتب و ینسب وزن ،یفاز AHP کیتكن یهانديفرا
 ةپرسشنام از برگرفته زین دوم ةپرسشنام .شود مشخص زمانسا عملكرد بر یرگذاریتأث لحاظ از ،آن
 و عثمان نتانيا را پرسشنامه نيا .است 879/0 کرونباخ یآلفا با قیتحق ةيپا یهاهمقال از یكي

 :سازمان عملكرد و یانسان منابع یها شاخص نیب ارتباط یبررس» عنوان با یپژوهش در همكارانش
 کاربه یمالز کشور یهاسازمان از یتعداد در 2011 سال در «یمالز در ها سازمان یعمل سنجش
 مورد یهاسازمان عملكرد سنجش که پژوهش خاص شكل حسببر حاضر قیتحق در .اندگرفته
 ،مشاور و راهنما استادان یهانظر به توجه با ،است نظر مورد یهاشاخص به نسبت همطالع

 با پرسشنامه پايايی سنجش یبرا ،آن يیروا ديیتأ از پس و شده اعمال آن در الزم یهارییتغ
 عملكرد ،دوم ةپرسشنام در ،اساسنیهمبر .است شده استفاده SPSS افزارنرم از ،لوتيپا از استفاده
 شده سنجش یانسان منابع تيريمد در شدهمطرح یهاشاخص به نسبت مطالعه مورد یهاسازمان
 نيا به نسبت را مذکور یهاسازمان عملكرد ،یازف سیتاپس کیتكن براساس تينهادر بتوان تا است

 مورد یها سازمان عملكرد سنجش برای سؤال 35 شامل ،پرسشنامه اين .کرد  یبند رتبه ها شاخص
  .است شدهيیشناسا رشاخصيز 31 به نسبت مطالعه
 هط بوشده و مربیطراحاستاندارد و ازقبل یهاآنكه از جدول لیدلاول به ةدر پرسشنام 
برخوردار است.  یقابل قبول يیپرسشنامه از روا نيگفت که ا توان یم شده،استفاده  AHP کیتكن

پس از  نامه،پرسش یبه اعتبار الزم در طراح یابیدست یبراشده است  یدوم سع ةدر پرسشنام
کارشناسان  زیاستادان راهنما و مشاور و ندربارۀ موضوع و مشورت با  یمقدمات یهاهانجام مطالع

 ؛ردیپرسشنامه صورت گ یالزم در متن و محتوا یرهاییاصفهان، تغ یمربوطه در شهردار
و  شوددوم حداقل  ةپرسشنام در هاشده است که ابهام سؤال یپژوهش سع نيدر ا ،نيبنابرا
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 یکه تا حد امكان برایطوربه ؛روشن و روان باشد ا،يگو یادياطالعات تا حد ز و میمفاه
 توان یشده مدرنظرگرفته ریو تداب هااقدام نيداشته باشد. با توجه به ا یمفهوم واحد ،انيپاسخگو

 .دارد یقابل قبول يیروا زیدوم ن ةگفت که پرسشنام
 بهمحاس پرسشنامه یهاولجد از کيهر 1یناسازگار نرخ ،اول ةپرسشنام يیايپا نییتع یبرا

 قابل سيماتر یسازگار ةدرج ،باشد درصد 1 از کمتر یناسازگار نرخ اگر كهنيا به توجه با .شد
 به توجه با زین یریگاندازه ابزار نيا در ،ندارد وجود سيماتر در یجد یناسازگار و است قبول
 یهاسيماتر .بود قبول قابل هاسيماتر اغلب یسازگار ،هاولجد از کيهر یناسازگار ةدرج
 از پس ،بودند ليتعد قابل ها پاسخ کهیصورتدر زین قبول قابل حد از باالتر یناسازگار یدارا
 همحاسب نديفرا از ناچاربه ،صورتنيا ریغ در و شدند استفاده هاهمحاسب نديفرا در ها پاسخ ليتعد

 ةجامع یاعضا از نفر یس نیب پرسشنامه زین دوم ةپرسشنام يیايپا ةمحاسب یبرا .شدند حذف
 آن مقدار و شد محاسبه آن کرونباخ یآلفا SPSS افزارنرم از استفاده با سپس .شد عيتوز یآمار
  .استمطلوب  اریمقدار بس کي یآمار لحاظ از که شد درصد 94 با برابر

 استفاده MATLAB افزارنرم از شدهیآورجمع یهاداده لیتحل و هيتجز یبرا ،قیتحق نيا در
 و هاشاخص ،افزارنرم در الزم یهایسينوبرنامه انجام از پس که بود صورت نيا به کار وشر .شد
 با سپس و ندشد یبندرتبه یفاز AHP کینتك براساس یانسان منابع تيريمد یهارشاخصيز

 ها شاخص نيا به نسبت مطالعه مورد یهاسازمان عملكرد ،یفاز سیتاپس کیتكن از استفاده
  .است هشد یبند رتبه
 

 پژوهش یهاافتهی

 که سازمان عملكرد بر مؤثر یانسان منابع تيريمد یهارشاخصيز و هاشاخص يیشناسا از پس 
 یها کیتكن از ،قیتحق یها داده یبند طبقه و استخراج ،یگردآور از پس و شد ارائه 1 شكل در

AHP یانسان منابع تيريمد یها رشاخصيز و ها شاخص یبند رتبه یبرا یفاز سیتاپس و یفاز 
 ها شاخص نيا به نسبت مطالعه مورد یها سازمان عملكرد سنجش و سازمان عملكرد بر مؤثر

  .ميپردازیم آن به ادامه در که شد استفاده
 

  یانسان منابع تیریمد یها رشاخصیز و ها شاخص یبند رتبه
   ،     اسات    ی     زوجا    ی    هاا  ه س ي   مقا   س ي    ماتر    نه      شامل   ک ي  هر     شده ی   آور   جمع   ة       پرسشنام        شانزده    که    آنجا    از

                                                 
1. Inconsistency Ratio (IR) 
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   س ي    ماتر   ک ي   ، ی    هندس   ن ی   انگ ی م    از         استفاده    با   ، ی   زوج   ی  ها ه س ي   مقا   ی  ها   س ي    ماتر    از   ک ي  هر   ی   برا       ابتدا
     روش   ی    هاا          فرماول     از           اساتفاده     با   ، ی ق ی   تلف   ی  ها   س ي    ماتر       آوردن   دست  به    از    پس   .   آمد     دست  به   ی ق ی   تلف

AHP  افزار     نرم    در    که  - ی   فاز       MATLAB  ی     بارا      الزم   ی    هاا  ه       محاساب   -     اسات        شاده    ی س ي  نو      برنامه   
   ی    هاا  ه س ي   مقا   ی  ها   س ي    ماتر    از   ک ي  هر   ی   برا    آن   ج ي   نتا    که    شد       انجام    ها      شاخص   ی   بند      رتبه   و   ی  ده   وزن
    .   است   ر ي ز      صورت  به   ی   زوج
 

 یانسان منابع تیریمد یاصل یها شاخص یبندتیاولو

 یمنابع انسان تيريمد یشاخص اصل هشت شد، اشاره زین یقبل یها قسمت در که گونههمان
 بهداشت و سالمت ،نشيگز و یابيکارمند ،یانسان منابع یزيربرنامه ،شغل یطراح :از عبارتند
 که خدمات جبران امنظ و عملكرد یابيارز ،کارکنان یهاارتباط ،توسعه و آموزش ،کارکنان
 عنوان به 3 و 2 یهاجدول در و شدند یبند رتبه یفاز یمراتب سلسله لیتحل نديفرا مراحل براساس
 :شودیم اشاره هاآن از صلحا یبند رتبه و هاهمحاسب نيا از یا هخالص به ،نمونه

 

 یاصل یها شاخص یبندتیاولو و هامحاسبه خالصة. 2 جدول

 𝑴kl∑ یاصل یها شاخص

 1663/7 4249/8 7250/9 شغل یطراح
 1300/13 5000/15 0900/18 یانسان منابع یزير برنامه

 5540/7 8050/8 2925/10 نشيگز و یابيکارمند
 9486/4 5813/5 3614/6 کارکنان بهداشت و سالمت

 3983/6 2846/7 5941/8 توسعه و آموزش
 8935/4 6735/5 5818/6 کارکنان یهاارتباط
 2219/10 0142/12 2007/14 عملكرد یابيارز
 2692/7 5352/8 7135/9 خدمات جبران نظام

Mij 5591/83  7989/71 5817/61 

 Mij



1 0162/0  0139/0 0120/0 

S1 1579/0 1173/0 0858/0 
S2 2938/0 2159/0 1571/0 
S3 1671/0 1226/0 0904/0 
S4 1033/0 0777/0 0592/0 
S5 1396/0 1015/0 0766/0 
S6 1069/0 0787/0 0586/0 
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 یاصل یها شاخص یبندتیاولو و هامحاسبه خالصة. 2 جدول

 𝑴kl∑ یاصل یها شاخص
S7 2306/0 1673/0 1223/0 
S8 1577/0 1189/0 0870/0 

(V(S1≥ S2 0079/0 
(V(S1≥ S3 9273/0 
(V(S1≥ S4 0000/1 

……. .  ……… 
(V(S8≥ S7 4222/0 

S8) V(S1≥ S2, S3,…, 0079/0 
V(S2≥ S1, S3,… ,S 8) 0000/1 
V(S3≥ S1, S2,… ,S 8) 0969/0 
V(S4≥ S1, S2,… ,S 8) 0023/0 
V(S5≥ S1, S2,… ,S 8) 0214/0 
V(S6≥ S1, S2,… ,S 8) 0031/0 
V(S7≥ S1, S2,… ,S 8) 6021/0 
V(S8≥ S1, S2,… ,S 7) 0061/0 

w´ 0061/0 6021/0 0031/0 0214/0 0023/0 0969/0 0000/1 0079/0 
W 0035/0 3461/0 0018/0 0123/0 0013/0 0557/0 5748/0 0046/0 

 
 یانسان منابع تیریمد یاصل یها شاخص یینها یبندرتبه .3 جدول

 رتبه وزن شاخص فیرد

یانسان منابع یزير برنامه 1  5748/0 1 
عملكرد یابيارز 2  3461/0 2 
نشيگز و یابيکارمند 3  0557/0 3 
توسعه و آموزش 4  0123/0 4 
شغل یطراح 5  0046/0 5 
خدمات جبران نظام 6  0035/0 6 
کارکنان یهاارتباط 7  0018/0 7 
کارکنان بهداشت و سالمت 8  0013/0 8 

 

 شغل یطراح یها رشاخصیز یبندتیاولو

 ،است شده ارائه 1 شكل در که یانسان منابع تيريمد یها شاخص اتبمر سلسله به توجه با

 ادامة
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 یترق ریمس ،شغل لیتحل و هيتجز ،کارکنان مشارکت یاصل رشاخصيز پنج شغل یطراح شاخص
 لیتحل نديفرا مراحل براساس که رددا یشغل یريپذانعطاف و یسازمان عیترف یارهایمع ،یشغل

 اشاره ها رشاخصيز نيا يینها یبند رتبه به ،4جدول  در .دندش یبند رتبه یفاز یمراتب سلسله
 :است آمده دستبه الزم یهاهمحاسب انجام از پسکه  شودیم
 

  شغل یطراح یها رشاخصیز یینها یبند رتبه .4 جدول

 رتبه وزن شاخص فیرد

 1 5506/0 شغل لیتحل و هيتجز 1
 2 4200/0  یسازمان عیترف یارهایمع 2
 3 0147/0 یشغل یترق ریمس 3
 4 0084/0 یشغل یريپذانعطاف 4
 5 0063/0 کارکنان مشارکت 5

 

 یانسان منابع یزیربرنامه یها رشاخصیز یبندتیاولو

 ،است شده ارائه 1 شكل در که یانسان منابع تيريمد یها شاخص مراتبسلسله به توجه با
 ،یانسان منابع یتقاضا زانیم ینیبشیپ یاصل رشاخصيز سه ،یانسان منابع یزيربرنامه شاخص

 دارد یانسان منابع ةعرض و تقاضا قیتطب ۀنحو ینیبشیپ و یانسان منابع ةعرض زانیم ینیبشیپ
 یبند رتبه به ،5جدول  در .شدند یبند رتبه یفاز یمراتب سلسله لیتحل نديفرا مراحل براساس که
 :است آمده دستبهالزم  یهاهمحاسب از پس که شودیاشاره م ها رشاخصيز نيا يینها

 

 یانسان منابع یزیربرنامه یها رشاخصیز یینها یبند رتبه .5 جدول

 رتبه وزن شاخص فیرد

 1 9659/0 یانسان منابع ةعرض و تقاضا قیتطب ۀنحو ینیبشیپ 1
 2 0202/0 یانسان منابع ةعرض زانیم ینیبشیپ 2
 3 0139/0 یانسان منابع یتقاضا زانیم ینیبشیپ 3

 

 نشیگز و یابیکارمند یها رشاخصیز یبندتیاولو

 شاخص ،شده ارائه 1 شكل در که یانسان منابع تيريمد یها شاخص مراتب سلسله به توجه با
 استخدام و جذب و نشيگز و استخدام ،یابيدکارمن یاصل رشاخصيز سه ،نشيگز و یابيکارمند
 به 6 جدول در .شدند یبند رتبه یفاز یمراتب سلسله لیتحل نديفرا مراحل براساس که دارد یداخل
 :است آمده دستبه الزم یهاهمحاسب از پس که شودیاشاره م ها رشاخصيز نيا يینها یبند رتبه
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 نشیگز و یابیکارمند یها رشاخصیز یینها یبند رتبه .6 جدول

 رتبه وزن شاخص فیرد

 1 4009/0 یابيکارمند 1
 2 3303/0 نشيگز و استخدام 2
 3 2689/0  یداخل استخدام و جذب 3

 

 کارکنان بهداشت و سالمت یها رشاخصیز یبندتیاولو

 شاخص ،شده ارائه 1 شكل در که یانسان منابع تيريمد یها شاخص مراتب سلسله به توجه با
 کارکنان آموزش و یارگونوم ،یرفاه یها برنامه یاصل رشاخصيز سه نکارکنا بهداشت و سالمت

 یبند رتبه یفاز یمراتب سلسله لیتحل نديفرا مراحل براساس که دارد بهداشت و سالمت ۀحوز در
 یهاهمحاسب از پس که شودیاشاره م ها رشاخصيز نيا يینها یبند رتبه به 7 ولجد در .شدند
 :است آمده دستبه الزم

 
 نکارکنا بهداشت و سالمت یها رشاخصیز یینها یبند رتبه .7 جدول

 رتبه وزن شاخص فیرد

 1 5688/0 یارگونوم 1
 2 3885/0 بهداشت و سالمت ۀحوز در کارکنان آموزش 2
 3 0427/0 یرفاه یهابرنامه 3

 

 توسعه و آموزش یها رشاخصیز یبندتیاولو

 ،است شده ارائه 1 شكل در که یانسان منابع تيريمد یها شاخص مراتب سلسله به توجه با
 ،(یسازمی)ت یمیت کار ،استخدام بدو آموزش یاصل رشاخصيز پنج ،توسعه و آموزش شاخص
 نديفرا مراحل براساس که دارد یآموزش یها برنامه یابيارز و یشغل گردش ،خدمت ضمن آموزش

 ها رشاخصيز نيا يینها یبند رتبه به ،8جدول  در .شدند یبند رتبه یفاز یمراتب سلسله لیتحل
 :است آمده دستبه الزم یهاهمحاسب  از پسکه  شودیم اشاره
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 توسعه و آموزش یها رشاخصیز یینها یبند رتبه .8 جدول

 رتبه وزن شاخص فیرد

 1 2824/0 استخدام بدو آموزش 1
 2 2796/0 خدمت ضمن آموزش 2
 3 1818/0 یآموزش یها برنامه یابيارز 3
 4 1464/0 یشغل گردش 4
 5 1098/0 (یسازمی)ت یمیت کار 5

 

 کارکنان یهاارتباط یها رشاخصیز یبندتیاولو

 ،است شده ارائه 1 شكل در که یانسان منابع تيريمد یها شاخص مراتب سلسله به توجه با
 ،یشغل تیامن ،رانيمد با گسترده و باز ارتباط یاصل صرشاخيز شش ،کارکنان یهاارتباط شاخص

 ابراز یها هيرو و کارکنان نامطلوب رفتار اصالح و یکار انضباط ،یسنجنگرش ،اطالعات میتسه
 یفاز یمراتب سلسله لیتحل نديفرا مراحل براساس که دارد هاتيشكا به يیپاسخگو و تيشكا
 از پس که شودیاشاره م ها رشاخصيز نيا يینها یبند رتبه به ،9جدول  در .شدند یبند رتبه

 :است هآمد دستبه الزم یهاهمحاسب

 
 کارکنان یهاارتباط یها رشاخصیز یینها یبند رتبه .9 جدول

 رتبه وزن شاخص فیرد

 1 6205/0 یشغل تیامن 1
 2 3677/0 کارکنان نامطلوب رفتار اصالح و یکار انضباط 2
 3 0048/0 اتيشكا به يیپاسخگو و تيشكا ابراز یها هيرو 3
 4 0033/0 رانيمد با گسترده و باز ارتباط 4
 5 0023/0 یسنجنگرش 5
 6 0014/0 اطالعات میتسه 6

 

 عملکرد یابیارز یها رشاخصیز یبندتیاولو

 ،است شده ارائه 1 شكل در که یانسان منابع تيريمد یها شاخص مراتب سلسله به توجه با
 انجام ۀنحو بهبود ،کارکنان یها تیقابل صیتشخ یاصل رشاخصيز سه ،عملكرد یابيارز شاخص

 نديفرا مراحل براساس که دارد نفعیذ یها گروه یسو از عملكرد یابيارز و کارکنان ةفیوظ
 ها رشاخصيز نيا يینها یبند رتبه به 10 جدول در .شدند یبند رتبه یفاز یمراتب سلسله لیتحل

 :تاس آمده دستبه الزم یهاهمحاسب از پس اشاره شده است که
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 عملکرد یابیارز یها رشاخصیز یینها یبندرتبه .10 جدول

 رتبه وزن شاخص فیرد

 1 8990/0 کارکنان یها تیقابل صیتشخ 1
 2 0832/0 نفعیذ یها گروه یسو از عملكرد یابيارز 2
 3 0177/0 کارکنان ةفیوظ انجام ۀنحو بهبود 3

 

 خدمات جبران نظام یها رشاخصیز یبندتیلواو

 شاخص ،شده ارائه 1 شكل در که یانسان منابع تيريمد یها شاخص مراتب سلسله به توجه با
 یزشیانگ عوامل و اداشپ و یشغل یايمزا ،هيپا حقوق یاصل رشاخصيز سه ،خدمات جبران نظام
 .شدند یبند رتبه یفاز یمراتب سلسله لیتحل نديفرا مراحل براساس که دارد فرد عملكرد یبرمبنا

 یبرا الزم یهاهمحاسباز پس شده کهاشاره  ها رشاخصيز نيا يینها یبند رتبه به 11جدول  در
 :است آمده دستبه یبندرتبه
 

 خدمات جبران نظام یها رشاخصیز یینها یبندرتبه .11 جدول

 رتبه وزن شاخص فیرد

 1 6023/0 فرد عملكرد یبرمبنا یزشیانگ عوامل و پاداش 1
 2 3933/0 هيپا حقوق 2
 3 0044/0 یشغل یايمزا 3

 

 تیریمد یها شاخص به نسبت مطالعه مورد یها سازمان عملکرد یبند رتبه و سنجش

 سازمان عملکرد بر مؤثر یانسان منابع

 یها شاخص به نسبت مطالعه مورد یها سازمان عملكرد یبند رتبه و سنجش یبرا ،یبعد گام در
 ۀحوز در مطالعه مورد سازمان چهار عملكرد ،سازمان عملكرد بر مؤثر یانسان منابع تيريمد

 و شد یابيارز و یبررس یفاز ريمقاد از استفاده با شدهيیشناسا یها رشاخصيز و ها شاخص
 که است ذکر انيشا .شد مشخص ها شاخص نيا به نسبت مطالعه مورد یها سازمان عملكرد

 ،یانسان منابع تيريمد یاصل یها شاخص به نسبت مطالعه مورد یها سازمان عملكرد نییتع یبرا
 به نسبت یکالم یرهایمتغ با متناظر یفاز اعداد از استفاده با ها سازمان از کيهر عملكرد ابتدا
 ةمحاسب از استفاده با سپس .شد محاسبه شاخص هر یبرا شدهگرفتهنظردر یها رشاخصيز
 شدهگرفتهنظردر یها رشاخصيز از کيهر به نسبت ،العهمط مورد یها سازمان عملكرد نیانگیم
 تيريمد یاصل یها شاخص به نسبت ها سازمان از کيهر یکل عملكرد ،یاصل شاخص هر یبرا
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 بقال در (هیناح مرکز روش از استفاده )با 1کردن یفازيد از پس که دش محاسبه یانسان منابع
  .است شده ارائه 12 جدول

 
  مطالعه مورد یها سازمان عملکرد (ی)قطع یفازید ریمقاد .12 جدول

 شاخص

 

 سازمان

 ریزی برنامه شغل طراحی

 انسانی منابع

 و کارمندیابی

 گزینش

 و سالمت

 کارکنان بهداشت

 و آموزش

 توسعه

 یهاارتباط

 کارکنان

 ارزیابی

 عملکرد

 جبران نظام

 خدمات

15/4 ینشانآتش  25/4 14/4 62/3 12/4 86/3 86/3 49/3 
 یهاانهيپا

 یمسافربر
14/3 4/3 15/3 93/3 97/2 42/3 32/3 22/3 

 خدمات
 یموتور

9/3 26/4 14/4 74/3 04/4 93/3 98/3 5/3 

 -یفرهنگ
 یحيتفر

25/3 52/3 27/3 36/3 6/3 49/3 57/3 88/2 

 
 حل راه از نهيگز هر ةفاصل زانیم ،یفاز سیتاپس کیتكن انجام یبرا الزم مراحل یط از پس

 آلدهيا حل راه به نهيگز هر ینسب یكينزد زانیم سپس و دش محاسبه یمنف و مثبت آلدهيا
 شتریب آلدهيا حل راه به آن ینسب یكينزد زانیم که یا هنيگز هر كهنيا به توجه با .آمد دست به

 را نظر مورد یها سازمان توان یم ینسب یكينزد ريمقاد براساس است، یبهتر ةنيگز ،باشد
 ازیامت از منظور ر،يز جدول در که است ذکر انيشا .است ريز صورتبه که کرد یبند رتبه

  .است آلدهيا جواب به یكينزد زانیم ،ها سازمان
 

 مطالعه مورد یها سازمان یینها یبند رتبه .13 جدول

 رتبه ازیامت یمنف آلدهیا از فاصله مثبت آلدهیا از فاصله سازمان فیرد

 1 9971/0 0683/0 0057/0 یموتور خدمات 1
 2 9233/0 0002/0 0713/0 ینشانآتش 2
 3 2017/0 0713/0 0002/0 یحيتفر -یفرهنگ 3
 4 0029/0 0148/0 0585/0 یمسافربر یهاانهيپا 4

 

  شنهادهایپ و یریگ جهینت
 عملكرد بر مؤثر یانسان منابع تيريمد یها شاخص یبند رتبه به است شده تالش پژوهش نيا در

                                                 
1 Defuzzification 
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 ها شاخص نيا به نسبت اصفهان یشهردار به وابسته یها سازمان عملكرد سنجش و سازمان
 یبند رتبه بر یمبن پژوهش یفرع یهاپرسش به يیپاسخگو از پس ن،يبنابرا ؛شود پرداخته
 یبند رتبه و سنجش و سازمان عملكرد بر مؤثر یانسان منابع تيريمد یها رشاخصيز و ها شاخص
 توجه با است شده یسع بخش نيا در ،هاشاخص نيا به نسبت مطالعه مورد یها سازمان عملكرد

 لحاظ یها شاخص به نسبت مطالعه مورد یها سازمان آلدهيا عملكرد از یحد کردنلحاظ به
 صیتشخ یانسان منابع تيريمد یها شاخص ۀحوز در ها سازمان نيا یهاضعف و هاقوت ،شده
 يیهاشنهادیپ زین انيپا در .شود ارائه هاضعف و هاقوت نيا یراستا در يیهاشنهادیپ و شود داده
  .است هدش ارائه یآت یها پژوهش انجام یبرا
 

  مطالعه مورد یها سازمان یفعل عملکرد یهاضعف و هاقوت نییتع

 اصفهان یشهردار به وابسته یها سازمان از یهمگ ،مطالعه مورد سازمان چهار كهنيا به توجه با
 منابع تيريمد یها شاخص ةنیزم در یطرف از و ندبرخوردار یشهردار یها تيحما از و هستند
 یهاضعف و هاقوت نییتع یبرا ،دارند ینسب تقاللاس یشهردار از ،شدهيیشناسا یانسان

 تاداناس از نظر اخذ از پس ،یانسان منابع تيريمد یها شاخص ۀحوز در مطالعه مورد یها سازمان
 از کيهر به نسبت مطالعه مورد یها سازمان عملكرد نيبهتر درصد 80 زانیم ،مشاور و راهنما
 به .گرفت قرار نظر مد ها سازمان یهاضعف و هاقوت نییتع یبرا یاریمع عنوان به ها شاخص

 ودارند  قوت نظر مورد شاخص در ،باالتر و درصد 80 عملكرد یدارا یها سازمان که بیرتتنيا
 14 جدول در .هستند فیضع نظر مورد شاخص در ،درصد 80 از کمتر عملكرد یدارا یها سازمان

  .است شده ارائه مختلف یها خصشا به نسبت مطالعه مورد یها سازمان آلدهيا عملكرد زانیم
 

 یانسان منابع تیریمد یها شاخص به نسبت مطالعه مورد یها سازمان آلدهیا عملکرد .14 جدول

 آل دهیا عملکرد 80/0 آل دهیا عملکرد آلدهیا عملکرد یدارا سازمان شاخص فیرد

 32/3 15/4 یاننش آتش شغل یطراح 1

 41/3 26/4 یموتور خدمات یانسان منابع یزير برنامه 2

 31/3 14/4 یموتور خدمات و ینشان آتش نشيگز و یابيکارمند 3

 14/3 93/3 یمسافربر یها انهيپا بهداشت و سالمت 4

 3/3 12/4 ینشان آتش توسعه و آموزش 5

 14/3 93/3 یموتور خدمات کارکنان یهاارتباط 6

 18/3 98/3 یموتور خدمات عملكرد یابيارز 7

 8/2 5/3 یموتور خدمات خدمات جبران نظام 8
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 یها سازمان عملكرد یهاضعف و هاقوت نییتع یبرا ،شد اشاره زین باال در که گونههمان
 یاریمع ،سازمان عملكرد بر مؤثر یانسان منابع تيريمد یها شاخص به نسبت ،مطالعه مورد
 نظردر شدهمطرح یها شاخص به نسبت ها سازمان دسترسدر نةیبه عملكرد درصد 80 صورت به

 :شد خواهد نایب ،شدهکیتفك صورتبه ها سازمان از کيهر یبرا ادامهدر که شد گرفته
 

 ینشانآتش سازمان یهاضعف و هاقوت نییتع

 منابع تيريمد یها شاخص به نسبت ینشانآتش سازمان عملكرد یهاضعف و هاقوت نییتع یبرا
 دسترسدر نةیبه عملكرد درصد 80 -شد اشاره زین قبل یها قسمت در که گونههمان -یانسان

 سازمان نيا ،اساسنيابر که شد گرفته نظردر شدهمطرح یها شاخص به نسبت ها سازمان
 در و ادامه در که دهد اختصاص خودبه را شدهمطرح یها شاخص ۀحوز در يیباال عملكرد توانست
  .دشو یم ارائه يیهاشنهادیپ آن، اساسبر و شد خواهد پرداخته موارد نيا هب 15 جدول

 
  ینشانآتش سازمان یهاضعف و هاقوت نییتع .15 جدول

 هاشاخص
 نیبهتر در ها شاخص ریمقاد

 (آلدهیا )عملکرد عملکرد حالت

 اریعم در ها شاخص ریمقاد

 عملکرد نیبهتر درصد 80

 یبرا ها شاخص ریمقاد

 ینشانآتش سازمان
 ضعف قوت

    15/4 32/3 15/4 شغل یطراح
    25/4 41/3 26/4 یانسان منابع یزير برنامه

    14/4 31/3 14/4 نشيگز و یابيکارمند
    62/3 14/3 93/3 بهداشت و سالمت

    12/4 3/3 12/4 توسعه و زشآمو
    86/3 14/3 93/3 کارکنان یهاارتباط
    86/3 18/3 98/3 عملكرد یابيارز
    49/3 8/2 5/3 خدمات جبران نظام

 

 در ینشان آتش سازمان عملكرد گفت توان یم یکل یریگجهینت کي در :یشنهادیپ راهبرد
 گرفتهنظردر درصد 80 اریمع به توجه با و است مناسب یانسان منابع تيريمد یها شاخص ۀحوز
 .دارد قوت ینسانا منابع تيريمد یها شاخص یتمام در ،ها سازمان در عملكرد نيبهتر یبرا شده
 یعني یانسان منابع تيريمد یها شاخص نيتر مهم مورددر ینشانآتش سازمان كهنيا به توجه با

 براساس که -توسعه و آموزش و نشيگز و یابيکارمند ،عملكرد یابيارز ،یانسان منابع یزير برنامه
 همان موارد اغلب در یحت و باال عملكرد -شدند مشخص چهارم فصل در شدهانجام یبند تبهر

 تالش و خود یهاقوت حفظ ضمن که دشو یم شنهادیپ سازمان نيا به را دارد، آلدهيا عملكرد
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 سهيمقا يیهاسازمان یانسان منابع تيريمد یها ستمیس با را خود ،هاآن شتریب هچهر بهبود یبرا
 لزوم صورتدر تا دارند حوزه نيا در یخوب اریبس عملكرد یعلم یهاپژوهش براساس کهکند 
 یبرا یانسان منابع تيريمد مختلف یها حوزه در هاآن یعملكرد یهانديفرا و الگوها از بتواند
  .کند استفاده خود عملكرد شتریب چههر بهبود
 

 یمسافربر یهاانهیپا سازمان یهاضعف و هاقوت نییتع

 یها شاخص به نسبت یمسافربر یها انهيپا سازمان عملكرد یهاضعف و هاقوت نییتع یبرا
 نةیبه عملكرد درصد 80 -شد اشاره زین قبل یها قسمت در که گونههمان -یانسان منابع تيريمد
 نيا ،اساسنيابر که شد گرفته نظردر شدهمطرح یها شاخص به نسبت ها سازمان دسترسدر

 دهد اختصاص خودبه شدهمطرح یها شاخص ۀحوز در را یمتوسط       نسبتا  عملكرد توانست سازمان
  .دشو یم ارائه يیهاشنهادیپ آن، اساسبر و شودیم پرداخته آن به 16 جدول در که

 
 یمسافربر یها انهیپا سازمان یهاضعف و هاقوت نییتع .16 جدول

 هاشاخص
 نیبهتر در ها شاخص ریمقاد

 (آلدهیا )عملکردعملکرد حالت

 در ها شاخص ریمقاد

 نیبهتر درصد 80 اریمع

 عملکرد

 یبرا اه شاخص ریمقاد

 یها انهیپا سازمان

 یمسافربر

 ضعف قوت

    14/3 32/3 15/4 شغل یطراح
 - - 40/3 41/3 26/4 یانسان منابع یزير برنامه

    15/3 31/3 14/4 نشيگز و یابيکارمند
    93/3 14/3 93/3 بهداشت و سالمت
    97/2 3/3 12/4 توسعه و آموزش
    42/3 14/3 93/3 کارکنان یهاارتباط
    32/3 18/3 98/3 عملكرد یابيارز
    22/3 8/2 5/3 خدمات جبران نظام

 

 در یمسافربر یها انهيپا سازمان گفت توان یم یکل یریگجهینت کي در :یشنهادیپ راهبرد
 80 اریمع به توجه با و دارد ی                   عملكرد نسبتا  متوسط یانسان منابع تيريمد یها شاخص ۀحوز

 چهار در ،مطالعه مورد یها سازمان در موجود عملكرد نيبهتر یبرا شدهگرفتهنظردر درصد
 ،کارکنان بهداشت و سالمت و کارکنان یهاارتباط ،خدمات جبران نظام ،عملكرد یابيارز شاخص
 و دارد ضعف ،توسعه و آموزش و نشيگز و یابيکارمند ،شغل یطراح شاخص سه در و دارد قوت
 شدهگرفتهنظردر مقدار با یدرصدکي اختالف به توجه با زین یانسان منابع یزيربرنامه شاخص در
 سازمان كهنيا به توجه با .ددارن یچندان یهاضعف و هاقوت گفت توان یم اریمع عنوان به
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 باال تياولو یدارا یها شاخص ريسا مورددر عملكرد یابيارز شاخص جزبه یمسافربر یها انهيپا
 نيا به ،ددارن یمناسب چندان عملكرد ،یانسان منابع تيريمد یها شاخص يینها یبند رتبه در

 ،هاآن شتریب چههر بهبود یبرا تالش و خود یهاقوت حفظ ضمن که دشو یم شنهادیپ سازمان
 یها بخش در بهتر یهانديفرا و ها روش از استفاده جملهاز مختلف یهاروش به کند یسع

 ةنیزم در مشاوران و نظرانصاحب یهانظر از استفاده ،یانسان منابع تيريمد ستمیس مختلف
 سازمان نيا دشو یم شنهادیپ نیهمچن .بپردازد ودخ یهاضعف با مقابله به یانسان منابع تيريمد
 حوزه نيا در یخوب اریبس عملكرد که يیهاسازمان یانسان منابع تيريمد یها ستمیس با را خود
 و الگوها از ازین صورتدر و ببرد یپ خود یهاضعف و هاقوت به بتواند بهتر تا کند سهيمقا دارند
 شتریب چههر بهبود جهت در یانسان منابع تيريمد مختلف یها حوزه در هاآن یعملكرد یهانديفرا

  .کند استفاده خود عملكرد
 

 یموتور خدمات سازمان یهاضعف و هاقوت نییتع

 تيريمد یها شاخص به نسبت یموتور خدمات سازمان عملكرد یهاضعف و هاقوت نییتع یبرا
 نةیبه عملكرد درصد 80 -شد اشاره زین قبل یها قسمت در که گونههمان -یانسان منابع
 نيا ،اساسنيابر که شد گرفته نظردر شدهمطرح یها شاخص به بتنس ها سازمان دسترسدر

 در .دهد اختصاص خودبه شدهمطرح یها شاخص ۀحوز در را عملكرد نيبهتر توانست سازمان
  .شود یم ارائه يیهاشنهادیپ آن، ساسابر و شودیم پرداخته موارد نيا به 17 جدول

 
  یموتور خدمات سازمان یهاضعف و هاقوت نییتع .17 جدول

 هاشاخص
 نیبهتر در ها شاخص ریمقاد

 (آل دهیا )عملکرد عملکرد حالت

 اریمع در ها شاخص ریمقاد

 عملکرد نیبهتر درصد 80

 یبرا ها شاخص ریمقاد

 یموتور خدمات سازمان
 ضعف قوت

    9/3 32/3 15/4 شغل یطراح
    26/4 41/3 26/4 یانسان منابع یزير برنامه

    14/4 31/3 14/4 نشيگز و یابيکارمند
    74/3 14/3 93/3 بهداشت و سالمت
    04/4 3/3 12/4 توسعه و آموزش
    49/3 14/3 93/3 کارکنان یهاارتباط
    98/3 18/3 98/3 عملكرد یابيارز
    5/3 8/2 5/3 خدمات جبران نظام

 
 ۀحوز در یموتور خدمات سازمان گفت توان یم یکل یریگجهینت کي در :یشنهادیپ راهبرد
 درصد 80 اریمع به توجه با و دارد یعملكرد مناسب یانسان منابع تيريدم یها شاخص
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 یانسان منابع تيريمد یها شاخص یتمام در ،ها سازمان عملكرد نيبهتر یبرا شدهگرفتهنظردر
 منابع تيريمد یها شاخص نيتر مهم مورددر یموتور خدمات سازمان كهنيا هب توجه با .قوت دارد

 ،عملكرد یابيارز ،یانسان منابع یزير برنامه یعني (شدهانجام یبند رتبه براساس) یانسان
 عملكرد همان ،موارد از یمین در یحت و باال عملكرد ،توسعه و آموزش و نشيگز و یابيمندکار
 یبرا تالش و خود یهاقوت حفظ ضمن که دشو یم شنهادیپ سازمان نيا به ،را دارد آلدهيا

 عملكرد که يیهاسازمان یانسان منابع تيريمد یها ستمیس با را خود ،هاآن شتریب چههر بهبود
 یهانديفرا و الگوها از بتواند لزوم صورتدر تا ندک سهيمقا نددار حوزه نيا در یخوب اریبس

 خود عملكرد شتریب چههر بهبود یابر یانسان منابع تيريمد مختلف یها حوزه در هاآن یعملكرد
  .کند استفاده
 

 یحیتفر -یفرهنگ سازمان یهاضعف و هاقوت نییتع

 یها شاخص به نسبت یحيتفر -یفرهنگ سازمان عملكرد یهاضعف و هاقوت نییتع یبرا
 عملكرد درصد 80 -شد اشاره زین یقبل یها قسمت در که گونههمان -یانسان منابع تيريمد
 ،اساسنيابر که شد گرفته نظردر شدهمطرح یها شاخص به نسبت ها سازمان دسترسدر نةیبه
 اختصاص خودبه دهشمطرح یها شاخص ۀحوز در را یمناسب       نسبتا  عملكرد توانست سازمان نيا

  .دشو یم ارائه يیهاشنهادیپ آن، اساس بر و شد خواهد پرداخته موارد نيا به 18 جدول در که دهد

 
  یحیتفر -یفرهنگ سازمان یهاضعف و هاقوت نییتع.18 جدول

 هاشاخص
 نیتربه در ها شاخص ریمقاد

 (آلدهیا )عملکرد عملکرد حالت

 اریمع در ها شاخص ریمقاد

 عملکرد نیبهتر درصد 80

 یبرا ها شاخص ریمقاد

 یحیتفر -یفرهنگ سازمان
 ضعف قوت

    25/3 32/3 15/4 شغل یطراح
    52/3 41/3 26/4 یانسان منابع یزير برنامه

    27/3 31/3 14/4 نشيگز و یابيکارمند
    36/3 14/3 93/3 بهداشت و سالمت
    6/3 3/3 12/4 توسعه و آموزش
    49/3 14/3 93/3 کارکنان یهاارتباط
    57/3 18/3 98/3 عملكرد یابيارز
    88/2 8/2 5/3 خدمات جبران نظام
 

 در یحيتفر -یفرهنگ سازمان عملكرد گفت یکل یریگجهینت کي در :یشنهادیپ راهبرد
 درصد 80 اریمع به توجه با و استمناسب        نسبتا  یانسان منابع تيريمد یها شاخص ۀحوز
 شاخص شش در ،مطالعه مورد یها سازمان در موجود عملكرد نيبهتر یبرا شدهگرفتهنظردر
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 یهاارتباط ،خدمات جبران نظام ،عملكرد یابيارز ،توسعه و آموزش ،یانسان منابع یزير برنامه
 و یابيکارمند و شغل یطراح شاخص دو در و دارد قوت کارکنان بهداشت و سالمت و کارکنان

 و یابيکارمند شاخص در یحيتفر -یفرهنگ سازمان كهنيا به توجه با .است فیضع نشيگز
 منابع تيريمد یها شاخص يینها یبند رتبه در مهم شاخص نیسوم عنوان به که -نشيگز

 در یطرف از و داردن یمناسب چندان عملكرد ،شغل یطراح در نیهمچن و -شد شناخته یانسان
 یفزون ،است شده گرفته درنظر سازمان نيا یبرا قوت عنوان به که هم يیهاشاخص از یبعض
 حفظ ضمن که دشو یم شنهادیپ سازمان نيا به دارد، آلدهيا عملكرد درصد 80 به نسبت یکم

 جمله از مختلف یهاروش به کند یسع هاآن شتریب چههر بهبود یبرا تالش و خود یهاقوت
 و یانسان منابع تيريمد ستمیس مختلف یها بخش در بهتر یهانديفرا و ها روش از استفاده
 با مقابله به ،یانسان منابع تيريمد ةنیزم در مشاوران و نظرانصاحب یهانظر از استفاده
 تيريمد یها ستمیس با را خود سازمان نيا دشو یم شنهادیپ نیهمچن .بپردازد خود یها ضعف
 بتواند بهتر تا کند سهيمقا دارند، حوزه نيا در یخوب اریبس عملكرد که يیهازمانسا یانسان منابع
 هاآن یعملكرد یهانديفرا و الگوها از بتواند ازین صورتدر و ببرد یپ خود یهاضعف و هاقوت به
  .کند استفاده خود عملكرد شتریب چههر بهبود یبرا یانسان منابع تيريمد مختلف یها حوزه در
 

 یآت یهاپژوهش یبرا ییهاشنهادیپ
 :شودیم ارائه یآت یهاقیتحق یبرا ريز یشنهادهایپ ،موضوع مختلف ابعاد یبررس از پس
 ژهيوبه ،یانسان منابع تيريمد ستمیس مختلف یها شاخص یفعل تیوضع بهبود و راهكار ةارائ 

  ؛مطالعه مورد یها سازمان در ها شاخص يینها یبند رتبه در باال تياولو یدارا یها شاخص
 سازمان عملكرد بر مؤثر یانسان منابع تيريمد یها رشاخصيز و ها شاخص مجدد یبند رتبه 

 سهيمقا و ها سازمان آن کارشناسان یهانظر از استفاده با و ها سازمان ريسا در حاضر پژوهش
 ؛حاضر ژوهشپ با

 سازمان عملكرد بر مؤثر یانسان منابع تيريمد یها رشاخصيز و ها شاخص مجدد یبند رتبه 
 آزمون ،یفاز سیتاپس همچون یبند رتبه گريد یها کیتكن از استفاده با حاضر پژوهش

 ؛حاضر پژوهش با سهيمقا و دمنيفر
 ريسا در که یگريد یها مؤلفه و ها شاخص ةنیزم در پژوهش نيا مشابه یها پژوهش انجام 

  .شوند مطالعه و یبررس ديبا و شوندیم مطرح یتيريمد و یسازمان یها بخش
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 یسپاسگزار
 حاضر پژوهش انجام از تيحما خاطربه اصفهان یشهردار نمسئوال زحمات از لهمقا انيپا در
  .ميسپاسگزار مانهیصم
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