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 چکیده

در شهرداری تهران صورت گرفته تحقیق حاضر، با هدف بررسی تاثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی 

ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری شامل است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده

گیری عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونهنفر به  738کارکنان شهرداری تهران است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

با استفاده از ضریب آلفای  نامه پرسشاستفاده شده است. پایایی  نامه پرسشها از ساده بوده است. جهت گردآوری داده تصادفی

استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل  و محتواییارزیابی شد و برای روایی پرسشنامه از روایی صوری  3/0کرونباخ باالتر از 

ابعاد مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد ها نشان داد که استفاده شد. یافته اریها از آزمون مدل معادالت ساختداده

 دارد. داری معنیسازمانی در شهرداری تهران تاثیر مثبت و 

 

 مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمانی، شهرداری تهرانهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه

بر اساس منابع متعددی همچون  ها آنسازمانی هستند. موجودیت  به وضوح متشکل از چیزی بیش از نمودارهای ها سازمان

مدیران در قبال ترکیب و » ( می گوید: 1991) 1منابع انسانی، مالی،و اطالعاتی و دانش شکل می گیرد. آنگونه که گریفین

ع انسانی برای برای مدیریت مناب» با وجود این، «. هماهنگی این منابع متنوع و در نیل به اهداف سازمانی پاسخگو هستند

هر سازمان اثربخشی می کوشد کارکردهای سنتی مدیریت کارکنان را در «. به مثابه کارکردی حیاتی تلقی می شود ها سازمان

چارچوب نظام مند و جامعی بازبینی کند و به وظایف اساسی که باید در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام شود، به گونه 

 (. 1790ه کند )چیت بند، منسجم و استراتژیک توج

بستگی دارد. به عبارت دیگر کارآیی و  ها آنتا حد زیادی به روحیات، تالش، انگیزش و رضایت منابع انسانی  ها سازمانموفقیت 

وابستگی مستقیمی دارد. نیروی انسانی برای ارائه رفتار مطلوب و  ها آنبا کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی  ها سازماناثربخشی 

 (.1791پسند در راستای اهداف سازمان، باید هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود )بردبار، مورد

مدیریت منابع انسانی رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی است. مدیریت منابع 

ان است بلکه رویکردی ویژه به روابط کارکنان با تأکید بر تعهد و تنها رویکردی از روی سودآوری به مدیریت کارکن انسانی نه

 (1012، 1)آندرسونی دوطرفه بودن ارتباط دارد

در مباحث جدید مدیریتی در موضوع منابع انسانی و راهکارهای ارزیابی این منابع در دهه اخیر جایگاه و اهمیت ویژه ای یافته 

ی میشوند و از طرف دیگر کم توجهی به آن، کلیه منابع دیگر را تحت تاثیر قرار است که از یک طرف جزو منابع نامحدود تلق

خواهد داد . تالش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار سرمایه، مواد، انرژی و اطالعات، هدف 

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر  ماتی می باشد.تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خد

 ابعاد مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی در شهرداری تهران می پردازیم.

 

 بیان مساله

انسانها هستند؛ انسانهایی که در کالبد سازمان روح می  ها سازماناست و متولیان این  ها سازمانشک دنیای کنونی، دنیای  بی

 ها آنندارند، بلکه اداره   تنها مفهومی  بدون وجود نیروی انسانی نه ها سازمانکنند.  آورند و اداره می ا به حرکت درمیدمند، آن ر

افزار، همچنان نقش انسان به عنوان  ای از سخت به توده ها آنو تبدیل  ها سازماننیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود فنآورشدن 

سازمان، کامالً مشهود است. براین اساس منابع انسانی ارزشمندترین منبع سازمانهای امروزی عاملی حیاتی و راهبردی در بقای 

وری را عینیت  آیند چراکه به تصمیمات سازمانی شکل داده، مسایل و مشکالت سازمان را حل نموده و بهره به شمار می

 (. 1791بخشند )صباغ نژاد،  می

در سازمان باید مورد توجه قرار گیردد میتوان به تربیت نیروی انسانی متخصص اشاره  به مواردی که برای ارتقای نیروی انسانی.

کرد؛ در واقع کارکنانی که در کار دانش و مهارت الزم را داشته باشند کارها و وظایف محوله را بدرستی انجام خواهند داد. 

ها، داشتن تخصص به  بر مدنظر قرار دادن سایر ویژگیوری باید در سازماندهی کارکنان عالوه  بنابراین برای بهبود سطح بهره

عنوان یکی از اصول اساسی در گزینش افراد باشد. الزم به ذکر است جذب و بکارگماری کارکنان شایسته مستلزم ایجاد یک 
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نتایج  (. اقدامات مدیریت منابع انسانی با1791ساالری حاکم باشد )خوشبخت، نظام منابع انسانی است که در آن شایسته

داردبه  داری معنیسازمانی از قبیل بهره وری، انعطاف پذیری، عملکرد، موفقیت فـردی و سـازمانی و تعهـد سـازمانی رابطـه ای 

عالوه، خط مشی های اعمال شده می تواند موجـب تسهیل در خلق و تکمیل دانش و نیز بهبود ویژگی های منحصربه فرد 

شرکت نمی تواند به سادگی توسط رقبا مورد تقلید قرار گیرد؛ زیرا دانش کارمندان به صورت شوند.منابع انسانی یک  ها سازمان

 (.7،1010ضمنی است و نمیتوان آن را به صورت یک دستورالعمل در آورد )اسـتومپ و همکـاران

مهارت، میزان باشد؛ نظیر سطح تخصص و  نیروی کار دارای ویژگیهایی است که نشان دهنده کیفیت آن در هر موسسه می

تحصیالت، تجربه کاری، شخصیت و غیره .همچنین دارای مزیتهای رقابتی است نظیر، امنیت استخدامی، دستمزد، مالکیت، 

اطالعات، آموزش و توسعه مهارتها، ترفیع، ارزشیابی و غیره )رضایی(. به اعتقاد بیشتر مدیران منابع انسانی خوب دارایی هر 

 (.1790صحیح کارکنان از اهمیت فراوانی برخوردار است )چیت بند،  سازمان تلقی شده و انتخاب

 و موفقیت شود. می مطرح سازمان اهداف پیشبرد در اساسی رکن دارد و به عنوان یک بسزایی تأثیر گروهی عملکرد بر مدیریت

دهد.شرکت ها  می قرار تأثیر تحت را آن کارکنان و مدیریت، آیندة سازمان است. کیفیت مدیران آن مرهون سازمان شکست

بقا و پیشرفت را از طریق نوآوری مخصوصاً در اقتصادهای نوظهور جستجو می کنند. رهبری مؤثر نوآوری و رقابت را تسهیل 

، 0می کند و به عنوان یک محرک مهم برای رشد کسب و کار پایدار در بازارهای نوظهور در نظر گرفته می شود )بیرانساو

د مدیریتی در موضوع منابع انسانی و راهکارهای ارزیابی این منابع در دهه اخیر جایگاه و اهمیت ویژه در مباحث جدی(. 1010

ای یافته است که از یک طرف جزو منابع نامحدود تلقی میشوند و از طرف دیگر کم توجهی به آن، کلیه منابع دیگر را تحت 

و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار سرمایه، مواد، انرژی و  تاثیر قرار خواهد داد . تالش برای بهبود و استفاده مؤثر

در تحقیق حاضر اطالعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی می باشد.

 ازیم.به بررسی تاثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی در شهرداری تهران می پرد

 

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق

رابطه مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت ورزش  "(تحقیقی با عنوان 1791اسدی )-

 داری معنیانجام داده است. نتایج یافته ها نشان داد بین مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت "و جوانان ایران

ریزی منابع انسانی و ارزیابی عملکرد توانایی پیش بینی عملکرد  وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مولفه برنامه

های گوناگون مدیریت منابع انسانی، بویژه  سازمانی را دارند. بنابراین مدیران وزارت ورزش و جوانان می توانند با بکارگیری رویه

ی برای جذب، حفظ و ارتقاء نیروی انسانی توانمند و مستعد و همچنین ارزیابی عملکرد افراد، عملکرد در بخش برنامه ریز

 سازمانی را بهبود بخشید.

بررسی تاثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه "( تحقیقی با عنوان 1792طالقانی )-

ف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ابزارهای مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن بر عملکرد سازمانی است. انجام داده است. هد"تهران

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توصیفی است و به روش پیمایش با ابزار پرسشنامه اجرا شده است. روش تجزیه و تحلیل 
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مسیر و با استفاده از نرم افزار لیزرل است. نتایج نشان می  اطالعات، مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از تکنیک تحلیل

 .دهد ابزارهای مدیریت منابع انسانی، بر عملکرد سازمانی در دانشگاه تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد

ژوهش انجام داده است.هدف پ "رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان"( تحقیقی با عنوان 1792منوریان )-

ای جهت گیری استراتژیک به  حاضر، بررسی رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش واسطه

کارکنان دفاتر بیمه ایران در پژوهش حاضر شرکت کردند. نتایج تحلیل  نفر از 118بدین منظور،  روش تحلیل مسیر است.

 .تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر تمایز بازار و محصول و عملکرد سازمانی داردمسیر نشان داد که انگیزش منابع انسانی 

محصول و عملکرد سازمانی دارد اما تأثیر آن بر  سرمایه گذاری منابع انسانی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر تمایز بازار و

ی مدیریت منابع انسانی و جهت گیری استراتژیک بر ها ها نقش سیستم کارآمدی/ هزینه منفی و معنادار بود. در مجموع یافته

 .دهند بهبود عملکرد سازمانی را مورد تأکید قرار می

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمان مطالعه موردی: اداره آب و "( تحقیقی با عنوان 1790خسرو منش )-

هدف بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمان یافته انجام داده است.تحقیق حاضر با  "فاضالب شهرستان یزد

صورت گرفت نتیجه تحقیق نشان داده است که بیت مدیریت منابع  SPSS انجام شده است. آزمون فرضیات توسط نرم افزار

بین ابعاد مدیریت منابع  داری معنیوجود دارد همچنین تایید شد رابطه  داری معنیانسانی با عملکرد سازمان رابطه مثبت و 

 انسانی با عملکرد وجود دارد.

انجام داده "درخواست برای توسعه منابع انسانی از طریق آموزش حرفه ای در رومانی"( مقاله ای تحت عنوان 1012) 2آندرونی-

بتنی بر تجزیه و اند در این مقاله به آموزش منابع انسانی از طریق آموزش حرفه ای و توصیف پروژه مبتنی برتحقیق که م

ساله در 01-18تحلیل و پرسشنامه و مصاحبه است . این تحقیق برای پیاده سازی مدل فراگیر برای زنان حرفه ایغیر فعال یین 

ین تحقیق منجر به آگاهی از نقش دانش، آموزش حرفه ای و منجر به پیشنهاداتی به نیروی شهر رومانی انجام شد نتایج ا2ین 

 کار در رومانی برای انجام فعالیت های متمرکز و آموزش مهارت کامپیوتر شد.

گاه ( پژوهش با عنوان تجزیه و تحلیل رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از دید1012) 1پاسا گو-

انتخاب، آموزش، )استراتژیک: یافته های حاصل از صنعت بانکداری انجام داده است. یافته های حاصل از مطالعه ی متغیرها 

ارزیابی عملکرد، ارتقا، پاداش مبتنی بر عملکرد، به اشتراک گذاری اطالعات، امنیت شغلی و سیستم مدیریت منابع انسانی( و 

مقاالت )تحقیقات( قبلی استفاده شد. یافته های این پژوهش، شیوه های مدیریت منابع انسانی که این متغیرها نیز از یافته های 

در تعهد سازمانی به تنهایی یا توامان تاثیر دارد، به تصویر می کشد. یافته های این تحقیق افق تازه ای در بحث دفاع از شیوه 

 .کیشهر ارائه نموده استهای اتحاد مدیریت منابع انسانی در صنعت بانکداری در اس

( در تحقیقی به بررسی ارتباط بین عملکردهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: یک مطالعه میدانی 1017) 3سندوگو -

برای این مطالعه مورد پذیرش واقع شد که شامل  مدیریت منابع انسانی عملکرد 12پرداخته است. با توجه به مطالعات متعدد، 

و منابع انسانی، رفتار و کردار، فعالیت های تیمی، تسهیالت تعاملی، انگیزه هایی برای تحقق اهداف، آموزش  تناسب تولید

 مهارت های شغلی، آموزش عملکردهای متعدد، ارتباطات استراتژی بر عملکرد سازمانی موثر بوده است. 

 

                                                           
5 Andersonk 
6 Paşaoğlu 
7 Şendoğdu 



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 703-710، صفحات 1001بهار ، 1، شماره 8دوره 

711 

 

 فرضیه هاي تحقیق:

 .دارد داری معنیمثبت و استخدام و گزینش بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر -

 .دارد داری معنیآموزش و توسعه بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و -

 .دارد داری معنیارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و -

 .دارد داری معنیسیستم پاداش بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و -

 

 روش تحقیق

اثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی در شهرداری تهران پرداخته است. روش تحقیق حاضر، بررسی ت

که به صورت میدانی اجرا شده است.  پژوهش، از نظر جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی

 738نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  10100جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شهرداری تهران به تعداد 

 810/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  نامه پرسشعنوان نمونه اانتخاب گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود و پایایی نفر به 

ها از آزمون مدل تحلیل داده استفاده گردید. به منظور تجزیه و و محتواییارزیابی شد و برای روایی پرسشنامه از روایی صوری 

 استفاده شد.  Plsو نرم افزار  معادالت ساختاری

 

 ها و آزمون فرضیه هاي تحقیق تجزیه تحلیل داده

 شوند. در این تحقیق فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری آزمون می

 
 تحقیق  فرضیه T-VALUESمدل معادالت ساختاري در حالت  -1نمودار 
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 مدل معادالت ساختاري در حالت استاندارد فرضیه تحقیق -2نمودار 

 

 نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق:

پردازیم و  های پژوهش می هامطمئن شدیم به روابط علی حاکم بر فرضیه دار گویه ها برروی عامل از اینکه از تأثیرگذار معنی پس

 کنیم تاری آزمون میهای خود را تحت مدل معادالت ساخ فرضیه

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق -1جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 داري معنی

نتیجه 

 فرضیات

 اولفرضیه 
استخدام و گزینش بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر -

 دارد داری معنیمثبت و 
 تائید 99٪ 00021 00109

 

 1091که بیشتر از 00021داری  ضریب معنی 00109ریب مسیربراساس نتایج بدست آمده ازمدل، فرضیه اول تحقیق با ض

 گیرد. باشد مورد تائید قرار می می

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق -2جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 داري معنی

نتیجه 

 فرضیات

 فرضیه دوم
آموزش و توسعه بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر -

 دارد. داری معنیمثبت و 
تائید 92٪ 70323 00118  
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 1091که بیشتر از  70323داری و ضریب معنی0118براساس نتایج بدست آمده ازمدل، فرضیه دوم تحقیق با ضریب مسیر 

 گیرد. باشد مورد تائید قرار می می

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق -3جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 داري معنی

نتیجه 

 فرضیات

 فرضیه سوم
رد بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و ارزیابی عملک-

 دارد. داری معنی
تائید 99٪ 00012 00118  

 

 1091که بیشتر از  00012داری  و ضریب معنی 00118براساس نتایج بدست آمده ازمدل، فرضیه سوم تحقیق با ضریب مسیر

 گیرد. باشد مورد تائید قرار می می

 تحقیق نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم -4جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 داري معنی

نتیجه 

 فرضیات

 فرضیه چهارم
سیستم پاداش بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و -

 دارد... داری معنی
تائید 99٪ 20882 00771  

 

 1091که بیشتر از  20882داری  و ضریب معنی 00771براساس نتایج بدست آمده ازمدل، فرضیه سوم تحقیق با ضریب مسیر 

 گیرد.  باشد مورد تائید قرار می می

 

 نتیجه گیري و پیشنهادها:

دست آمده از تحقیق نشان داد ابعاد مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی در شهرداری تهران تاثیر مثبت و نتایج به

 مأموریت رسالت، باتوجه به را نسانیا منابع اقدامات دارد، بنابراین، پیشنهاد می شود در شهرداری تهران مدیران، داری معنی

کند.  کارکنان القا به را ارزشمندبودن حس اهداف، تحقق بر عالوه که کنند طراحی انعطاف پذیر صورت به محیط و سازمان

شد در این راستا توصیه  خواهد آنان به بهبود عملکرد منجر سازمان در کارکنان عضویت ارزشمند بودن احساس انگیزشی اثرات

 براساس کارکنان انتخاب و شود.استخدام توجه ها آن علمی توانایی های به گزینش کارکنان و استخدام فرایند شود درمی 

و در راستای آن عملکرد سازمانی  کارکنان تعهد و رضایت افزایش در می تواند داخلی منابع از آن تأمین و شایستگی و توانایی

از  دقیق ارزیابی تا گیرد صورت ساختاریافته مصاحبه و آزمون اساس بر رکنانکا باشد. لذا ضروری است که استخدام مؤثر

 استفاده با شود، همچنین پیشنهاد می شود مدیران در شهرداری تهران، انجام داوطلبین شخصیت و ها شایستگی و مهارت ها

 دهند. با افزایش سازمانی اهداف راستای در را کارکنان مهارت و دانش درسازمان، هدفمند آموزشی دوره های برگزاری از

در بهبود  اختیارات کنند. تفویض تفویض آنان به مسؤلیت هایی می توانند مدیران مهارت کارکنان سطح و دانش افزایش
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 به کارکنان به جدید کاری تکالیف ارائه و گردد برگزار و بازآموزی تخصصی کارآموزی مؤثراست. دوره های عملکرد کارکنان

 انجام شود.  مستمر صورت
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