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مقدمه

با توجه به اهمیت روزافزون منابع انسانی در سازمانهای امروزی میتوان گفت که منابع انسانی
عوامل بسیار مهمی درجهت تحقق اهداف سازمانها بهشمار میروند .درحقیقت ،میتوان گفت
اين منابع انسانی هستند که نقش اصلی را در جهت تحقق اهداف سازمانها ايفا میکنند و
درنتیجه ،بهتر است مديران ارشد سازمانها بیش از پیش به آنها توجه کنند.
هدف اصلی مديريت منابع انسانی در هر سازمانی ،کمک به عملكرد بهتر برای نیل به اهداف
سازمانی است .کمک به افزايش تولید و بهرهوری ،مؤثرترين کاری است که میتوان برای کمک
به سازمان انجام داد .بهرهوری را میتوان استفادۀ مؤثر از منابع انسانی و مالی تعريف کرد .اگرچه
مديريت منابع انسانی دخالت مستقیم چندانی در چگونگی استفاده از ساير منابع در سازمان ندارد،
با توجه به دخالت و حضور عامل انسانی در تمام صحنهها ،مديريت منابع انسانی با طراحی
برنامهها و سیستمهايی برای بهکارگیری شايستة نیروهای سازمان ،نقش مهمی در بقا و کارايی
سازمان ايفا میکند (سعادت.)1 :1386 ،
شاخصهای منابع انسانی را میتوان پیامدها و نتايج منابع انسانی درنظر گرفت که بر
عملكرد سازمانی تأثیر میگذارند (بوزلی و همكاران2001 ،؛ تزافرير .)2005 ،در يک چشمانداز
کلی نسبت به اين تأثیر ادعا میشود که بین شاخصهای مختلف منابع انسانی و عملكرد
سازمانی رابطه وجود دارد (دلری و دتی .)1996 ،درنتیجه ،اين شاخصها ،مستقل از ساير عوامل
داخلی و خارجی سازمان ،بر عملكرد آن تأثیر میگذارند (تزافرير.)2006 ،
اجرای مؤثر کارکردهای منابع انسانی در سازمان ،منبعی کلیدی برای کسب امتیازهای رقابتی
1
در سازمان است و درعین حال ،ارتباطی قوی با عملكرد سازمان دارد.
مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره ) 2(MCDMبه دو دستة کلی مدلهای تصمیمگیری
چندهدفه ) 3 (MODMو مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه ) 4( MADMتقسیم میشوند .در
تصمیمگیری چندشاخصه ،تعدادی گزينه تجزيه و تحلیل میشود و درمورد آنها ،نوعی
اولويتبندی انجام میگیرد .گاهی به جای گزينه ،از مترادفهای آن ،مانند راهبرد ،راهكار و...
استفاده میشود .عالوه بر گزينهها -همانطور که از نام تصمیمگیری چندشاخصه برمیآيد-
2

4

6

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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چندين شاخص وجود دارد که تصمیمگیرنده ،بايد آنها را به دقت ،در مسائل خود مشخص کند.
اين شاخصها در ارتباط با هريک از گزينهها ،بررسی میشوند .مدلهای مختلفی برای
تصمیمگیری چندشاخصه وجود دارد که معروفترين آنها عبارتند از،2TOPSIS ،1SAW :
 3ELECTREو ( 4AHPخسروی.)42 :1391 ،
بنابراين ،در اين پژوهش سعی بر آن است که پس از شناسايی مهمترين شاخصهای
مديريت منابع انسانی مؤثر بر عملكرد سازمان با استفاده از تكنیک  AHPفازی ،اين شاخصها و
زيرشاخصهای مربوط به آنها ،وزندهی و رتبهبندی شوند و در مرحلة بعد با استفاده از تكنیک
تاپسیس فازی ،عملكرد سازمانهای مورد مطالعه (سازمان آتشنشانی ،سازمان پايانههای
مسافربری ،سازمان خدمات موتوری و سازمان فرهنگی -تفريحی که همگی از سازمانهای
وابسته به شهرداری اصفهان هستند) نسبت به اين شاخصها رتبهبندی شود.
پژوهش حاضر درصدد است به اين سؤال پاسخ دهد که رتبهبندی شاخصها و زيرشاخصهای
مديريت منابع انسانی مؤثر بر عملكرد سازمان چگونه است و عملكرد سازمانهای مورد مطالعه
دربارۀ اين شاخصها به چه صورت است؟
پیشینة نظری پژوهش

برای مروری بر پیشینة نظری تحقیق ،ابتدا مطالبی دربارۀ مديريت منابع انسانی و شاخصهای
آن ارائه خواهد شد .سپس مفاهیم و تعاريف عملكرد سازمان و معیارها و شاخصهای عملكرد
سازمان بیان میشود .در بخش پايانی نیز درمورد ارتباط میان مديريت منابع انسانی و عملكرد
سازمان بحث خواهد شد.
تعریف مدیریت منابع انسانی و شاخصهای آن

صاحبنظران حوزۀ منابع انسانی ،تعاريف مختلفی از مديريت منابع انسانی ارائه کردهاند که در
ادامه ،به بعضی از آنها اشاره میشود.
مديريت منابع انسانی و ادارۀ کارکنان عبارت است از شناسايی اهمیت نیروی کار سازمان
بهعنوان يک عنصر حیاتی در کسب اهداف سازمانی و استفادۀ چندگانه در فعالیتها و
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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کارکردهای منابع انسانی ،بهگونهای که بهطور مؤثر و منصفانهای ،منافع فردی کارکنان ،سازمان
و جامعه را تضمین کند (درنا و همكاران.)1981 ،
الدو و ويلسون نیز سیستم مديريت منابع انسانی را بهعنوان مجموعهای از فعالیتها ،وظايف
و فرايندهای متمايز ،اما بههممرتبط تعريف کردهاند که بهدنبال جذب ،بهبود و حفظ منابع انسانی
سازمان است (الدو و ويلسون.)1994 ،
با توجه به تعاريف فوق و همچنین ساير تعاريف از مديريت منابع انسانی و اينكه تعريف
استانداردی برای شاخصهای مديريت منابع انسانی براساس مطالعههای انجامشده يافت نشد،
میتوان گفت شاخصهای مديريت منابع انسانی عبارت است از همان فعالیتها ،وظايف و
فرايندهای متمايز ،اما بههممرتبط سیستم مديريت منابع انسانی که بهدنبال جذب ،حفظ و بهبود
منابع انسانی سازمان هستند و همزمان با شكلگیری سیستم مديريت منابع انسانی و بهعنوان
اجزای اصلی اين سیستم شكل میگیرند و برای تحقق اهداف سازمان و منابع انسانی سازمان،
بهکار گرفته میشوند.
خسروی ( )1391در پژوهش خود هشت شاخص اصلی مديريت منابع انسانی مؤثر بر عملكرد
سازمان را شناسايی کرد .هشت شاخص اصلی شناسايیشده در اين حوزه عبارتند از :طراحی
شغل ،برنامهريزی منابع انسانی ،کارمنديابی و گزينش ،سالمت و بهداشت کارکنان ،آموزش و
توسعه ،ارتباطهای کارکنان ،ارزيابی عملكرد و نظام جبران خدمات .شايان ذکر است که در
هريک از شاخصهای ذکرشده چند زيرشاخص اصلی نیز شناسايی شده است که سلسلهمراتب
اين شاخصها و زيرشاخصها بهصورت شكل  1است.
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مشارکت کارکنان
تجزيه و تحلیل شغل
طراحی شغل

مسیر ترقی شغلی
معیارهای ترفیع سازمانی
انعطافپذيری شغلی
پیشبینی میزان تقاضای منابع انسانی

برنامهريزی
منابع انسانی

پیشبینی میزان عرضه منابع انسانی
پیشبینی نحوۀ تطبیق تقاضا و عرضة منابع انسانی
کارمنديابی

کارمنديابی و
گزينش

استخدام و گزينش
جذب و استخدام داخلی

برنامههای رفاهی
سالمت و
بهداشت

ارگونومی
آموزش کارکنان در حوزۀ سالمت و بهداشت
کار تیمی(تیمسازی)

شاخصهای
مدیریت منابع

آموزش و
توسعه

انسانی

آموزش ضمن خدمت
گردش شغلی
ارزيابی برنامههای آموزشی
آموزش بدو استخدام
ارتباط باز و گسترده با مديران

ارتباطهای
کارکنان

امنیت شغلی
تسهیم اطالعات
نگرش سنجی
انضباط کاری و اصالح رفتار نامطلوب کارکنان
رويههای ابراز شكايت و پاسخگويی به شكايات

ارزيابی
عملكرد

تشخیص قابلیتهای کارکنان
بهبود نحوۀ انجام وظیفة کارکنان
ارزيابی عملكرد توسط گروههای ذینفع
حقوق پايه

نظام جبران
خدمات

مزايای شغلی
پاداش و عوامل انگیزشی برمبنای عملكرد فرد

شکل  .1سلسلهمراتب شاخصها و زیرشاخصهای مدیریت منابع انسانی
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مفاهیم و تعاریف عملکرد سازمان
عملكرد سازمان ،مفهومی پیچیده و چندبعدی است .اولین حوزههای عملكرد سازمان نظیر حاشیة
سود يا نرخ کل فروش برای نشاندادن تصويری از عملكرد سازمان ،کافی نیستند .عملكرد
سازمان از مجموعه اصطالحهای خاصی برای توصیف بهبود زيرساختهای عملكرد سازمان -که
از مديريت منابع انسانی تأثیر میپذيرند -استفاده میکند (چو و همكاران .)2006 ،در اين زمینه،
تعاريف عملكرد سازمان با يكديگر بسیار متفاوت است .در بعضی از موارد ،عملكرد سازمان
بهصورت عملكرد مالی ارزيابی میشود؛ مانند مواردی که بهصورت درصد فروش محصولهای
جديد ،سوددهی ،جذب سرمايه و نرخ بازگشت دارايی 1تعريف میشود (سیلورجان و همكاران،
2007؛ هسو و همكاران.)2007 ،
بهطور کلی ،عملكرد ،به ماهیت و کیفیت عملی اشاره دارد که سازمان برای انجام مأموريت
خود برای کسب سود ،انجام میدهد (سینک .)1991 ،از ديدگاه کمی ،عملكرد ،بازگوکنندۀ بعدی
از يک مقیاس است؛ يعنی معموال میتوان آن را به روشهای مختلف کمی کرد؛ برای مثال،
سطوح عملكرد را میتوان بهصورت عدد يا درصد بیان کرد تا مديران راحتتر مفهوم آن را
دريابند .اهداف عملكردی تنها زمانی معنادارند که بتوان آنها را بهصورت کمی نشان داد (مكلود و
همكاران .)1997 ،اهمیتی که عملكرد سازمانی در مطالعههای دانشگاهی و حوزههای کاربردی
نظیر پاداشهای مديريتی و بقای سازمانها دارد ،سبب شده است کسب شناخت کافی از اين
سازه و چگونگی اندازهگیری آن و درک عواملی که بر آن تأثیر میگذارد ،از اهمیت خاصی
برخوردار باشد (فتحی.)1386 ،
معیارها و شاخصهای عملکرد سازمان
عملكرد سازمان يكی از مهمترين سازههای مورد بحث در پروژههای مديريتی است و بدون شک
مهمترين معیار سنجش موفقیت در سازمانها بهحساب میآيد .بههرحال ،عملكرد سازمانی
عوامل زيادی را براساس تنوع گروههای ذینفع شامل میشود و ضريب اهمیت هريک از عوامل
مذکور تا حد زيادی وابسته به نوع و ويژگیهای محیطی است که شرکت در آن فعالیت میکند،
ولی بهطور کلی ،درمورد اينكه متغیرها و شاخصهای عملكرد سازمانی کداماند ،هنوز توافق نظر
کاملی در بین صاحبنظران وجود ندارد (قربانی.)85 :1389 ،
طبقهبندی شاخصهای عملكرد سازمان بهطور کلی ،به نحوۀ تعريف ما از موفقیت سازمانی نیز
1 Return On Assets ROA
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برمیگردد .اين تعريف نیز تا حد زيادی به شیوۀ عمل سازمان و نحوۀ تعامل آن با محیط بستگی دارد
(دوينی .)2004 ،در يک طبقهبندی ،نخست از اين لحاظ که ذینفعان بهرهمند از يک معیار خاص چه
کسانی هستند ،دوم از نظر چارچوب زمانی که با آن ،معیار مذکور بايد اندازهگیری شود و سوم نیز از
اين لحاظ که معیار مورد نظر چگونه اندازهگیری میشود (بر مبنای بازار اندازهگیری میشود يا
دادههای حسابداری ،مالی است يا غیر مالی ،ذهنی است يا عینی) ،معیارهای عملكرد سازمانی را
طبقهبندی کردهاند (قربانی .)86 :1389 ،از لحاظ نوع ذینفعان اصلی در سازمان ،نوع معیارهای
عملكرد سازمانی متفاوت است .در سازمانهای مشاورهای و حقوقی ،کارکنان متخصص سازمان و در
شرکتهای سرمايهگذاری ،صاحبان سرمايه مهمترين آنها هستند؛ بنابراين ،در هريک ،به معیارهای
خاص متناسب با حفظ منافع گروه ذینفع مربوط برای حفظ بقای سازمان توجه میشود .درمورد
صاحبان سرمايه ،سود خالص و درمورد شرکتهای مشاورهای ،میزان رضايت کارکنان متخصص
سازمان ،مهمترين معیار عملكرد سازمانی است (دوينی.)2004 ،
مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان
با توجه به نقش مهم مديريت منابع انسانی در تحقق اهداف سازمان و در نتیجه بهبود عملكرد
آن ،در سالهای اخیر ،ارتباط بین مديريت منابع انسانی و عملكرد سازمان به يكی از مباحث مهم
در ادبیات مديريت منابع انسانی تبديل شده است.
دنیای امروز ،دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی بهعنوان باارزشترين منابع سازمانی،
متولی آن محسوب میشود .منابع انسانی به سازمان ،معنا و مفهوم میبخشند و زمینههای تحقق
اهداف سازمانی را فراهم میآورند (احمدی و همكاران.)1391 ،
بهتازگی اين موضوع مطرح شده است که منابع انسانی منابعی مهم و اساسی در سازمان
هستند؛ زيرا بهکارگیری آنها به موفقیتهای مهم يا بدترين شكستها در سازمان منجر میشود؛
بنابراين ،مسئولیت سازمانها ،تعديل منابع انسانی برای دستیابی به اهداف شرکت است و اين امر
به سازماندهی و برنامهريزی راهبردی مديريت منابع انسانی نیاز دارد (واتاناسوپاکوک.)2009 ،
ارتباط میان مديريت منابع انسانی و عملكرد سازمان ،موضوع مورد بحث در دو دهة گذشته بوده
است .اين موضوع سبب انجام پژوهشهای علمی زيادی در آمريكا و تا حد کمتری ،در انگلیس
شده است (بوزلی و همكاران .)2000 ،سازمانها و دانشگاهها نیز در تالشاند تا تأثیر مثبت
مديريت منابع انسانی بر بهرهوری خط صف را اثبات کنند (دی آنوزيو .)2000 ،پژوهشهايی که
بهتازگی منتشر شده ،بیانگر وجود رابطة آماری مثبت ،میان اتخاذ شیوههای بهتر منابع انسانی و
عملكرد سازمان است (ريچاردسون و تامپسون.)1999 ،
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در دنیای امروز ،سازمانها در رقابت دائمی قرار دارند .شدت رقابت ،هرساله افزايش میيابد و
بهطور پیوسته همة سازمانها برای بقا و بالندگی خود به بهبود عملكرد سازمانی نیاز دارند .به
استناد پژوهشهای انجاميافته يک سیستم منابع انسانی جامع ،عملكرد سازمانی را افزايش
میدهد و در مزيت رقابتی مستمر ،نقشی اساسی دارد .از اينرو ،از طريق يک سیستم مديريت
منابع انسانی کارآمد و اثربخش ،میتوان افراد را دارايی راهبردی درنظر گرفت (غالمزاده و
جاللی.)1391 ،
سنجش و ارزيابی عملكرد فعالیتهای سازمان ،از ديرباز نقطة آغاز فرايندهای علمی مديريت
و موضوع بحث و درگیری همیشگی مديران و محققان بوده است (فرهنگی و همكاران.)1392 ،
ارتباط علی و معلولی میان منابع انسانی و عملكرد سازمان سبب شده است که مديران منابع
انسانی قادر به طراحی برنامههايی باشند که نتايج بهتری برای دستیابی به عملكرد سازمانی
باالتر داشته باشد .سازمانها به اين مسئله آگاهی کامل دارند که روشها و سیاستهای منابع
انسانی موفق موجب افزايش عملكرد سازمان در زمینههای مختلفی از جمله بهرهوری ،کیفیت و
عملكرد مالی میشود (کالیسكان .)2010 ،نظرية مبتنی بر منابع پیشنهاد میدهد که سیستمهای
منابع انسانی از طريق تسهیل توسعة مهارتها ،شرکتها را در دستیابی به مزيت رقابتی پايدار
کمک میکنند (الدو و ويلسون .)1994 ،حفظ عملكرد برتر بسیاری از شرکتها فقط بهخاطر
قابلیت منحصربهفرد مديريت منابع انسانی است که سبب کسب مزيت رقابتی میشود .زيربنای
مديريت منابع انسانی اين است که کارکنان ،منبع کلیدی سازمان هستند و عملكرد سازمانی تا
حد زيادی به آنها بستگی دارد .اگر دامنة مناسبی از سیاستها و فرايندهای منابع انسانی توسعه
يابد و بهطور مؤثری اجرا شود ،منابع انسانی تأثیر شايان توجهی بر روی عملكرد سازمان خواهد
داشت (کالیسكان.)2010 ،
پیشینة تجربی پژوهش
برای مرور پیشینة تجربی پژوهش ،اين پیشینه در دو بخش خارجی و داخلی معرفی میشود.
الف) پیشینة خارجی

يا -فن تزنگ و همكارش ( ،)2009در پژوهشی با عنوان «مقايسة تأثیر شاخصهای منابع انسانی
بر عملكرد سازمانی با استفاده از مدل  »DEA/AHPبه بررسی و مقايسة تأثیرگذاری شاخصهای
منابع انسانی بر عملكرد سازمانهای مورد بررسی در دو کشور چین و تايوان پرداخته و در اين
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زمینه ،پنج شاخص اصلی انگیزش ،مشارکت کارکنان ،آموزش ،استخدام و جبران خدمات را
بررسی کردهاند .نتايج اين پژوهش بیانگر تأثیرگذاری باالی مشارکت کارکنان در بهبود عملكرد
سازمان در فرهنگهای مختلف است.
اينتان عثمان و همكاران ( ،)2011نیز در پژوهشی با عنوان «بررسی ارتباط بین شاخصهای
منابع انسانی و عملكرد سازمان :سنجش عملی سازمانها در مالزی» به بررسی ارتباط بین اين دو
مؤلفه در تعدادی از سازمانهای کشور مالزی پرداخته و به نه شاخص اصلی در اين زمینه اشاره
کردهاند .اين شاخصها عبارتند از :برنامهريزی منابع انسانی ،کارمنديابی ،طراحی شغل ،آموزش و
توسعه ،ارزيابی عملكرد ،نظام جبران خدمات ،ارتباطهای کارکنان ،برنامهريزی مسیر شغلی ،بهداشت
و ايمنی .نتايج اين پژوهش نشاندهندۀ تأثیرگذاری باالی شاخصهای منابع انسانی بر عملكرد
سازمان و بهويژه سه شاخص ارتباطهای کارمندان ،برنامهريزی مسیر شغلی و طراحی شغل است.
جانگ هوچوی و همكارش ( ،)2013در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر ادراک کارکنان در
ارتباط بین شاخصهای منابع انسانی و عملكرد سازمان در شرکتهای کرهای» به بررسی نقش
واسطهای رضايت شغلی کارکنان در ارتباط بین منابع انسانی و عملكرد و همچنین نقش تعديلگر
ادراک کارکنان در اثربخشی سیستمهای کاری عملكرد باال 1پرداختهاند .نتايج پژوهش ،بیانگر
ارتباط مثبت بین سیستمهای کاری عملكرد باال با عملكرد سازمان و رضايت شغلی است.
همچنین نتايج ،نشاندهندۀ نقش واسطهای رضايت شغلی کارکنان در ارتباط میان منابع انسانی و
عملكرد است که ادراک کارکنان اين ارتباط را تعديل میسازد.
ب) پیشینة داخلی

ياريقلی ( ،)1388در مطالعة خود با عنوان «اثربخشی کارکردهای مديريت منابع انسانی در ارتقای
شاخصهای انسانی مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی در بخشهای دولتی و خصوصی صنعت
بیمه» ،اثربخشی کارکردهای مديريت منابع انسانی را در ارتقای چهار شاخص مهم از عوامل
انسانی تأثیرگذار بر بهرهوری ،يعنی تعهد سازمانی ،انگیزۀ کاری ،کیفیت زندگی کاری و رضايت
شغلی را با رويكردی مقايسهای در دو بخش خصوصی و دولتی صنعت بیمة کشور بررسی کرده
است .نتايج پژوهش بیانگر آن است که بین مديريت منابع انسانی بخش دولتی و خصوصی
صنعت بیمه ،از لحاظ اثربخشی در ارتقای شاخصهای انسانی مؤثر بر بهرهوری ،تفاوت معناداری
وجود ندارد؛ يعنی نمیتوان بهرهوری منابع انسانی پايین بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی
را به ناکارآمدی مديريت منابع انسانی بخش دولتی نسبت داد.
1. High performance work systems
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خوشبخت ( ،)1389در مطالعة خود با عنوان «شناسايی و اولويتبندی عوامل مديريت منابع
انسانی مؤثر بر ارتقای کارايی کارکنان» تأثیر سه عامل مديريت منابع انسانی (ارزيابی عملكرد
مناسب کارکنان ،مشارکتدادن کارکنان در تصمیمگیریها و اجرای دورههای کارآموزی) را بر
کارايی کارکنان سنجیده است و در پايان ،با تعیین اولويتبندی عوامل موصوف از طريق آزمون
فريدمن ،اهمیت هريک از عوامل را مشخص کرده است .طی اين اولويتبندی ،عامل
مشارکتدادن کارکنان در تصمیمگیریها در اولويت نخست و اجرای دورههای کارآموزی و
ارزيابی عملكرد مناسب کارکنان در اولويتهای بعدی قرار گرفتهاند.
گلمحمدی ( )1386در مطالعة خود با عنوان «مديريت منابع انسانی و عملكرد سازمانی:
بررسی اجمالی ادبیات نظری و استنتاج بعضی يافتههای کاربردی برای تعاونیها در مالزی» به
بررسی اهمیت مديريت منابع انسانی در شرکتهای تعاونی در محیط رقابتی امروز میپردازد.
درادامه ،شماری از پژوهشهای گذشته که روابط مثبت و مهم بین کارکردهای مديريت منابع
انسانی ،تعهد کارکنان و عملكرد تجاری شرکت را کشف کردهاند ،بهطور اجمالی بررسی میشوند.
از جمله پژوهش میگوئل ( ،)2000شواهد تجربی را در حمايت از کارکردهای مديريت منابع
انسانی و تأثیر مثبت آن بر عملكرد تعاونیهای مالی در کانادا ارائه داده است .پیش از آن نیز
مطالعة ديگری دربارۀ تعاونیهای صنعتی کارگری در مندراگون اسپانیا (وود ورث )1986 ،نشان
داد که اجرای موفقیتآمیز کارکردهای مديريت منابع انسانی نظیر آموزش ،کار گروهی ،ارتباطها
و تسهیم دانش ،مشارکت در تصمیمگیری (بهعنوان اعضای تعاونی) و روابط سالم نیروی کار در
اين تعاونیها بر عملكرد اقتصادی آنها از جنبة توسعة مشاغل ،افزايش سرمايهگذاریها ،افزايش
نرخ رشد فروش و سودآوری بیشتر ،تأثیر مثبت دارد .همچنین اين مقاله ،نبود مطالعههای میدانی
مديريت منابع انسانی در حوزۀ تعاونیها را خاطرنشان میکند و با بحثی درمورد کاربردهای اين
حوزه برای شرکتهای تعاونی در مالزی پايان میيابد.
يزدانی و عطافر ( ،)1392در پژوهش خود با عنوان «تأثیر رويههای عملكرد باال بر
خروجیهای منابع انسانی و عملكرد سازمان» به سه هدف اصلی توجه کردهاند که عبارتند از:
 .1بررسی تأثیر رويههای عملكرد باال بر عملكرد سازمان .2 ،بررسی تأثیر رويههای يادشده بر
خروجیهای منابع انسانی و  .3بررسی تأثیر خروجیهای منابع انسانی بر عملكرد سازمان .ابزار
اين پژوهش ،پرسشنامه است و از تحلیل همبستگی ،رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه
برای تحلیل دادهها استفاده شده است .نتايج پژوهش ،بیانگر تأثیر مثبت رويههای عملكرد باال و
خروجیهای مديريت منابع انسانی بر عملكرد سازمان است ،اما میان رويههای مديريت منابع
انسانی و خروجیهای منابع انسانی در اين سازمانها رابطة معناداری تشخیص داده نشد.
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مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی تحقیق براساس شاخصهای مديريت منابع انسانی شناسايیشده بهعنوان متغیر
مستقل و عملكرد سازمان ،بهعنوان متغیر وابسته طراحی شده که در شكل  2نمايش داده شده
است.
شاخصهای مدیریت منابع انسانی

طراحی شغل

برنامهریزی منابع انسانی

کارمندیابی و گزینش

سالمت و بهداشت
کارکنان
عملکرد سازمان
آموزش و توسعه
متغیر وابسته
ارتباطهای کارکنان

ارزیابی عملکرد

نظام جبران خدمات

متغیر مستقل

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی  -پیمايشی است .با
توجه به هدف پژوهش که رتبهبندی عملكرد سازمانهای مورد مطالعه نسبت به شاخصهای
مديريت منابع انسانی اولويتبندیشده است ،از دو جامعة آماری استفاده شده است .جامعة آماری
اول ،شامل صاحبنظران رشتة مديريت منابع انسانی است که برای توزيع پرسشنامة اول و
رتبهبندی شاخصهای مديريت منابع انسانی مؤثر بر عملكرد سازمان به آنها توجه شده است؛
بنابراين ،در پژوهش حاضر جامعة آماری اول (بهعنوان جامعة خبرگان پژوهش) شامل شانزده تن
از استادان مديريت منابع انسانی دانشگاههای شاهد و اصفهان و مديران و کارشناسان منابع
انسانی شهرداری اصفهان و سازمانهای وابسته است که نظر آنان بهعنوان صاحبنظران اين
رشته در دو بعد نظری و عملی مد نظر قرار گرفته است .جامعة آماری دوم نیز شامل تمامی
مديران و ساير کارمندان سازمانهای مورد مطالعه میشود که برداشتها و پاسخهای آنان برای
توزيع پرسشنامة دوم در جهت رتبهبندی عملكرد سازمانهای مورد مطالعه نسبت به شاخصهای
مديريت منابع انسانی مطرحشده مد نظر قرار گرفته است .تعداد کارمندان سازمانهای مورد
مطالعه (سازمان آتشنشانی ،سازمان پايانههای مسافربری ،سازمان خدمات موتوری و سازمان
فرهنگی -تفريحی) در اين پژوهش  587نفر است که با مراجعه به اسناد و مدارک معاونت امور
سازمانهای شهرداری اصفهان و پرسش از مسئوالن مربوط در اين سازمانها بهدست آمده
است.
از آنجاکه در پژوهش حاضر ،دو جامعة آماری بهکار گرفته شده است ،دو نمونة آماری نیز
داشتهايم .به اين ترتیب ،نمونة آماری اول (بهعنوان نمونة جامعة خبرگان پژوهش) استادان
مديريت منابع انسانی دانشگاههای شاهد و اصفهان و همچنین مديران و کارشناسان منابع انسانی
شهرداری اصفهان و سازمانهای وابستهاند که از طريق سرشماری مشخص شدند .از طرفی با
توجه به اينكه در پژوهش حاضر ،جامعة آماری دوم شامل همة مديران و ساير کارمندان
سازمانهای وابستة مورد مطالعه است ،با استفاده از فرمول نمونهگیری جامعة محدود (کوکران)،
حجم نمونة اين جامعه برآورد شده است .با توجه به فرمول کوکران ،حجم کل نمونة آماری دوم
 147نفر است که با استفاده از روابط تخصیص ،به نسبت تعداد پرسشنامهای که در هريک از
سازمانهای مورد مطالعه بايد توزيع شود ،مشخص شده و در جدول  1مشاهده میشود.
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جدول  .1تعداد نمونة آماری برای توزیع پرسشنامة دوم
نمونة آماری

تعداد

سازمان آتشنشانی
سازمان پايانههای مسافربری
سازمان خدمات موتوری
سازمان فرهنگی -تفريحی

51
24
28
44

ابزار اصلی اين پژوهش ،پرسشنامه است .در اين تحقیق ،از دو پرسشنامه استفاده شده است .با
پرسشنامههای مذکور طی دو مرحله ،اطالعات مورد نیاز پژوهش گردآوری شده است .بدينترتیب،
در مرحلة اول براساس جدولهای مقايسههای زوجی ،ابتدا شاخصهای اصلی مديريت منابع انسانی
و سپس زيرشاخصهای مربوط به هريک از شاخصها مقايسه و سنجش شدند تا براساس
فرايندهای تكنیک  AHPفازی ،وزن نسبی و رتبة هريک از شاخصها و زيرشاخصهای مربوط به
آن ،از لحاظ تأثیرگذاری بر عملكرد سازمان مشخص شود .پرسشنامة دوم نیز برگرفته از پرسشنامة
يكی از مقالههای پاية تحقیق با آلفای کرونباخ  0/879است .اين پرسشنامه را اينتان عثمان و
همكارانش در پژوهشی با عنوان «بررسی ارتباط بین شاخصهای منابع انسانی و عملكرد سازمان:
سنجش عملی سازمانها در مالزی» در سال  2011در تعدادی از سازمانهای کشور مالزی بهکار
گرفتهاند .در تحقیق حاضر برحسب شكل خاص پژوهش که سنجش عملكرد سازمانهای مورد
مطالعه نسبت به شاخصهای مورد نظر است ،با توجه به نظرهای استادان راهنما و مشاور،
تغییرهای الزم در آن اعمال شده و پس از تأيید روايی آن ،برای سنجش پايايی پرسشنامه با
استفاده از پايلوت ،از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .برهمیناساس ،در پرسشنامة دوم ،عملكرد
سازمانهای مورد مطالعه نسبت به شاخصهای مطرحشده در مديريت منابع انسانی سنجش شده
است تا بتوان درنهايت براساس تكنیک تاپسیس فازی ،عملكرد سازمانهای مذکور را نسبت به اين
شاخصها رتبهبندی کرد .اين پرسشنامه ،شامل  35سؤال برای سنجش عملكرد سازمانهای مورد
مطالعه نسبت به  31زيرشاخص شناسايیشده است.
در پرسشنامة اول بهدلیل آنكه از جدولهای استاندارد و ازقبلطراحیشده و مربوط به
تكنیک  AHPاستفاده شده ،میتوان گفت که اين پرسشنامه از روايی قابل قبولی برخوردار است.
در پرسشنامة دوم سعی شده است برای دستیابی به اعتبار الزم در طراحی پرسشنامه ،پس از
انجام مطالعههای مقدماتی دربارۀ موضوع و مشورت با استادان راهنما و مشاور و نیز کارشناسان
مربوطه در شهرداری اصفهان ،تغییرهای الزم در متن و محتوای پرسشنامه صورت گیرد؛
بنابراين ،در اين پژوهش سعی شده است که ابهام سؤالها در پرسشنامة دوم حداقل شود و
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مفاهیم و اطالعات تا حد زيادی گويا ،روشن و روان باشد؛ بهطوریکه تا حد امكان برای
پاسخگويان ،مفهوم واحدی داشته باشد .با توجه به اين اقدامها و تدابیر درنظرگرفتهشده میتوان
گفت که پرسشنامة دوم نیز روايی قابل قبولی دارد.
1
برای تعیین پايايی پرسشنامة اول ،نرخ ناسازگاری هريک از جدولهای پرسشنامه محاسبه
شد .با توجه به اينكه اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  1درصد باشد ،درجة سازگاری ماتريس قابل
قبول است و ناسازگاری جدی در ماتريس وجود ندارد ،در اين ابزار اندازهگیری نیز با توجه به
درجة ناسازگاری هريک از جدولها ،سازگاری اغلب ماتريسها قابل قبول بود .ماتريسهای
دارای ناسازگاری باالتر از حد قابل قبول نیز درصورتیکه پاسخها قابل تعديل بودند ،پس از
تعديل پاسخها در فرايند محاسبهها استفاده شدند و در غیر اينصورت ،بهناچار از فرايند محاسبه
حذف شدند .برای محاسبة پايايی پرسشنامة دوم نیز پرسشنامه بین سی نفر از اعضای جامعة
آماری توزيع شد .سپس با استفاده از نرمافزار  SPSSآلفای کرونباخ آن محاسبه شد و مقدار آن
برابر با  94درصد شد که از لحاظ آماری يک مقدار بسیار مطلوب است.
در اين تحقیق ،برای تجزيه و تحلیل دادههای جمعآوریشده از نرمافزار  MATLABاستفاده
شد .روش کار به اين صورت بود که پس از انجام برنامهنويسیهای الزم در نرمافزار ،شاخصها و
زيرشاخصهای مديريت منابع انسانی براساس تكنیک  AHPفازی رتبهبندی شدند و سپس با
استفاده از تكنیک تاپسیس فازی ،عملكرد سازمانهای مورد مطالعه نسبت به اين شاخصها
رتبهبندی شده است.
یافتههای پژوهش
پس از شناسايی شاخصها و زيرشاخصهای مديريت منابع انسانی مؤثر بر عملكرد سازمان که
در شكل  1ارائه شد و پس از گردآوری ،استخراج و طبقهبندی دادههای تحقیق ،از تكنیکهای
 AHPفازی و تاپسیس فازی برای رتبهبندی شاخصها و زيرشاخصهای مديريت منابع انسانی
مؤثر بر عملكرد سازمان و سنجش عملكرد سازمانهای مورد مطالعه نسبت به اين شاخصها
استفاده شد که در ادامه به آن میپردازيم.
رتبهبندی شاخصها و زیرشاخصهای مدیریت منابع انسانی
از آنجاکه شانزده پرسشنامة جمعآوریشده هريک شامل نه ماتريس مقايسههاای زوجای اسات،
)1. Inconsistency Ratio (IR

سنجش عملکرد سازمان براساس شاخصهای ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 167

ابتدا برای هريک از ماتريس های مقايسههای زوجی ،با استفاده از میانگین هندسی ،يک ماتريس
تلفیقی بهدست آمد .پس از بهدستآوردن ماتريس های تلفیقی ،با اساتفاده از فرماول هاای روش
 AHPفازی -که در نرم افزار  MATLABبرنامهنويسی شاده اسات -محاسابههاای الزم بارای
وزندهی و رتبه بندی شاخص ها انجام شد که نتايج آن برای هريک از ماتريس های مقايسههاای
زوجی بهصورت زير است.
اولویتبندی شاخصهای اصلی مدیریت منابع انسانی

همانگونه که در قسمتهای قبلی نیز اشاره شد ،هشت شاخص اصلی مديريت منابع انسانی
عبارتند از :طراحی شغل ،برنامهريزی منابع انسانی ،کارمنديابی و گزينش ،سالمت و بهداشت
کارکنان ،آموزش و توسعه ،ارتباطهای کارکنان ،ارزيابی عملكرد و نظام جبران خدمات که
براساس مراحل فرايند تحلیل سلسلهمراتبی فازی رتبهبندی شدند و در جدولهای  2و  3بهعنوان
نمونه ،به خالصهای از اين محاسبهها و رتبهبندی حاصل از آنها اشاره میشود:
جدول  .2خالصة محاسبهها و اولویتبندی شاخصهای اصلی
شاخصهای اصلی

طراحی شغل
برنامهريزی منابع انسانی
کارمنديابی و گزينش
سالمت و بهداشت کارکنان
آموزش و توسعه
ارتباطهای کارکنان
ارزيابی عملكرد
نظام جبران خدمات

Mij
 Mij

1

S1
S2
S3
S4
S5
S6

∑ 𝑴kl

9/7250
18/0900
10/2925
6/3614
8/5941
6/5818
14/2007
9/7135
83/5591

8/4249
15/5000
8/8050
5/5813
7/2846
5/6735
12/0142
8/5352
71/7989

7/1663
13/1300
7/5540
4/9486
6/3983
4/8935
10/2219
7/2692
61/5817

0/0162

0/0139

0/0120

0/1579
0/2938
0/1671
0/1033
0/1396
0/1069

0/1173
0/2159
0/1226
0/0777
0/1015
0/0787

0/0858
0/1571
0/0904
0/0592
0/0766
0/0586
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ادامة جدول  .2خالصة محاسبهها و اولویتبندی شاخصهای اصلی
شاخصهای اصلی
S7

∑ 𝑴kl

0/2306
0/1577

S8
(V(S1≥ S2
(V(S1≥ S3
(V(S1≥ S4

.…….
(V(S8≥ S7
V(S1≥ S2, S3,…,

)S8

)V(S2≥ S1, S3,… ,S 8
)V(S3≥ S1, S2,… ,S 8
)V(S4≥ S1, S2,… ,S 8
)V(S5≥ S1, S2,… ,S 8
)V(S6≥ S1, S2,… ,S 8
)V(S7≥ S1, S2,… ,S 8
)V(S8≥ S1, S2,… ,S 7
´w
W

0/1673
0/1189
0/0079
0/9273
1/0000
………
0/4222
0/0079
1/0000
0/0969
0/0023
0/0214
0/0031
0/6021
0/0061

0/1223
0/0870

0/0079 1/0000 0/0969 0/0023 0/0214 0/0031 0/6021 0/0061
0/0046 0/5748 0/0557 0/0013 0/0123 0/0018 0/3461 0/0035
جدول  .3رتبهبندی نهایی شاخصهای اصلی مدیریت منابع انسانی

ردیف

شاخص

وزن

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8

برنامهريزی منابع انسانی
ارزيابی عملكرد
کارمنديابی و گزينش
آموزش و توسعه
طراحی شغل
نظام جبران خدمات
ارتباطهای کارکنان
سالمت و بهداشت کارکنان

0/5748
0/3461
0/0557
0/0123
0/0046
0/0035
0/0018
0/0013

1
2
3
4
5
6
7
8

اولویتبندی زیرشاخصهای طراحی شغل

با توجه به سلسلهمراتب شاخصهای مديريت منابع انسانی که در شكل  1ارائه شده است،
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شاخص طراحی شغل پنج زيرشاخص اصلی مشارکت کارکنان ،تجزيه و تحلیل شغل ،مسیر ترقی
شغلی ،معیارهای ترفیع سازمانی و انعطافپذيری شغلی دارد که براساس مراحل فرايند تحلیل
سلسلهمراتبی فازی رتبهبندی شدند .در جدول  ،4به رتبهبندی نهايی اين زيرشاخصها اشاره
میشود که پس از انجام محاسبههای الزم بهدست آمده است:
جدول  .4رتبهبندی نهایی زیرشاخصهای طراحی شغل
ردیف

شاخص

وزن

رتبه

1
2
3
4
5

تجزيه و تحلیل شغل
معیارهای ترفیع سازمانی
مسیر ترقی شغلی
انعطافپذيری شغلی
مشارکت کارکنان

0/5506
0/4200
0/0147
0/0084
0/0063

1
2
3
4
5

اولویتبندی زیرشاخصهای برنامهریزی منابع انسانی

با توجه به سلسلهمراتب شاخصهای مديريت منابع انسانی که در شكل  1ارائه شده است،
شاخص برنامهريزی منابع انسانی ،سه زيرشاخص اصلی پیشبینی میزان تقاضای منابع انسانی،
پیشبینی میزان عرضة منابع انسانی و پیشبینی نحوۀ تطبیق تقاضا و عرضة منابع انسانی دارد
که براساس مراحل فرايند تحلیل سلسلهمراتبی فازی رتبهبندی شدند .در جدول  ،5به رتبهبندی
نهايی اين زيرشاخصها اشاره میشود که پس از محاسبههای الزم بهدست آمده است:
جدول  .5رتبهبندی نهایی زیرشاخصهای برنامهریزی منابع انسانی
ردیف

شاخص

وزن

رتبه

1
2
3

پیشبینی نحوۀ تطبیق تقاضا و عرضة منابع انسانی
پیشبینی میزان عرضة منابع انسانی
پیشبینی میزان تقاضای منابع انسانی

0/9659
0/0202
0/0139

1
2
3

اولویتبندی زیرشاخصهای کارمندیابی و گزینش

با توجه به سلسلهمراتب شاخصهای مديريت منابع انسانی که در شكل  1ارائه شده ،شاخص
کارمنديابی و گزينش ،سه زيرشاخص اصلی کارمنديابی ،استخدام و گزينش و جذب و استخدام
داخلی دارد که براساس مراحل فرايند تحلیل سلسلهمراتبی فازی رتبهبندی شدند .در جدول  6به
رتبهبندی نهايی اين زيرشاخصها اشاره میشود که پس از محاسبههای الزم بهدست آمده است:

170

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت دولتی

 ،دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1394

جدول  .6رتبهبندی نهایی زیرشاخصهای کارمندیابی و گزینش
ردیف

شاخص

وزن

رتبه

1
2
3

کارمنديابی
استخدام و گزينش
جذب و استخدام داخلی

0/4009
0/3303
0/2689

1
2
3

اولویتبندی زیرشاخصهای سالمت و بهداشت کارکنان

با توجه به سلسلهمراتب شاخصهای مديريت منابع انسانی که در شكل  1ارائه شده ،شاخص
سالمت و بهداشت کارکنان سه زيرشاخص اصلی برنامههای رفاهی ،ارگونومی و آموزش کارکنان
در حوزۀ سالمت و بهداشت دارد که براساس مراحل فرايند تحلیل سلسلهمراتبی فازی رتبهبندی
شدند .در جدول  7به رتبهبندی نهايی اين زيرشاخصها اشاره میشود که پس از محاسبههای
الزم بهدست آمده است:
جدول  .7رتبهبندی نهایی زیرشاخصهای سالمت و بهداشت کارکنان
ردیف

شاخص

وزن

رتبه

1
2
3

ارگونومی
آموزش کارکنان در حوزۀ سالمت و بهداشت
برنامههای رفاهی

0/5688
0/3885
0/0427

1
2
3

اولویتبندی زیرشاخصهای آموزش و توسعه

با توجه به سلسلهمراتب شاخصهای مديريت منابع انسانی که در شكل  1ارائه شده است،
شاخص آموزش و توسعه ،پنج زيرشاخص اصلی آموزش بدو استخدام ،کار تیمی (تیمسازی)،
آموزش ضمن خدمت ،گردش شغلی و ارزيابی برنامههای آموزشی دارد که براساس مراحل فرايند
تحلیل سلسلهمراتبی فازی رتبهبندی شدند .در جدول  ،8به رتبهبندی نهايی اين زيرشاخصها
اشاره میشود که پس از محاسبههای الزم بهدست آمده است:
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جدول  .8رتبهبندی نهایی زیرشاخصهای آموزش و توسعه
ردیف

شاخص

وزن

رتبه

1
2
3
4
5

آموزش بدو استخدام
آموزش ضمن خدمت
ارزيابی برنامههای آموزشی
گردش شغلی
کار تیمی (تیمسازی)

0/2824
0/2796
0/1818
0/1464
0/1098

1
2
3
4
5

اولویتبندی زیرشاخصهای ارتباطهای کارکنان

با توجه به سلسلهمراتب شاخصهای مديريت منابع انسانی که در شكل  1ارائه شده است،
شاخص ارتباطهای کارکنان ،شش زيرشاخص اصلی ارتباط باز و گسترده با مديران ،امنیت شغلی،
تسهیم اطالعات ،نگرشسنجی ،انضباط کاری و اصالح رفتار نامطلوب کارکنان و رويههای ابراز
شكايت و پاسخگويی به شكايتها دارد که براساس مراحل فرايند تحلیل سلسلهمراتبی فازی
رتبهبندی شدند .در جدول  ،9به رتبهبندی نهايی اين زيرشاخصها اشاره میشود که پس از
محاسبههای الزم بهدست آمده است:
جدول  .9رتبهبندی نهایی زیرشاخصهای ارتباطهای کارکنان
ردیف

شاخص

وزن

رتبه

1
2
3
4
5
6

امنیت شغلی
انضباط کاری و اصالح رفتار نامطلوب کارکنان
رويههای ابراز شكايت و پاسخگويی به شكايات
ارتباط باز و گسترده با مديران
نگرشسنجی
تسهیم اطالعات

0/6205
0/3677
0/0048
0/0033
0/0023
0/0014

1
2
3
4
5
6

اولویتبندی زیرشاخصهای ارزیابی عملکرد

با توجه به سلسلهمراتب شاخصهای مديريت منابع انسانی که در شكل  1ارائه شده است،
شاخص ارزيابی عملكرد ،سه زيرشاخص اصلی تشخیص قابلیتهای کارکنان ،بهبود نحوۀ انجام
وظیفة کارکنان و ارزيابی عملكرد از سوی گروههای ذینفع دارد که براساس مراحل فرايند
تحلیل سلسلهمراتبی فازی رتبهبندی شدند .در جدول  10به رتبهبندی نهايی اين زيرشاخصها
اشاره شده است که پس از محاسبههای الزم بهدست آمده است:
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جدول  .10رتبهبندی نهایی زیرشاخصهای ارزیابی عملکرد
ردیف

شاخص

وزن

رتبه

1
2
3

تشخیص قابلیتهای کارکنان
ارزيابی عملكرد از سوی گروههای ذینفع
بهبود نحوۀ انجام وظیفة کارکنان

0/8990
0/0832
0/0177

1
2
3

اولویتبندی زیرشاخصهای نظام جبران خدمات

با توجه به سلسلهمراتب شاخصهای مديريت منابع انسانی که در شكل  1ارائه شده ،شاخص
نظام جبران خدمات ،سه زيرشاخص اصلی حقوق پايه ،مزايای شغلی و پاداش و عوامل انگیزشی
برمبنای عملكرد فرد دارد که براساس مراحل فرايند تحلیل سلسلهمراتبی فازی رتبهبندی شدند.
در جدول  11به رتبهبندی نهايی اين زيرشاخصها اشاره شده که پس ازمحاسبههای الزم برای
رتبهبندی بهدست آمده است:
جدول  .11رتبهبندی نهایی زیرشاخصهای نظام جبران خدمات
ردیف

شاخص

وزن

رتبه

1
2
3

پاداش و عوامل انگیزشی برمبنای عملكرد فرد
حقوق پايه
مزايای شغلی

0/6023
0/3933
0/0044

1
2
3

سنجش و رتبهبندی عملکرد سازمانهای مورد مطالعه نسبت به شاخصهای مدیریت
منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان

در گام بعدی ،برای سنجش و رتبهبندی عملكرد سازمانهای مورد مطالعه نسبت به شاخصهای
مديريت منابع انسانی مؤثر بر عملكرد سازمان ،عملكرد چهار سازمان مورد مطالعه در حوزۀ
شاخصها و زيرشاخصهای شناسايیشده با استفاده از مقادير فازی بررسی و ارزيابی شد و
عملكرد سازمانهای مورد مطالعه نسبت به اين شاخصها مشخص شد .شايان ذکر است که
برای تعیین عملكرد سازمانهای مورد مطالعه نسبت به شاخصهای اصلی مديريت منابع انسانی،
ابتدا عملكرد هريک از سازمانها با استفاده از اعداد فازی متناظر با متغیرهای کالمی نسبت به
زيرشاخصهای درنظرگرفتهشده برای هر شاخص محاسبه شد .سپس با استفاده از محاسبة
میانگین عملكرد سازمانهای مورد مطالعه ،نسبت به هريک از زيرشاخصهای درنظرگرفتهشده
برای هر شاخص اصلی ،عملكرد کلی هريک از سازمانها نسبت به شاخصهای اصلی مديريت
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منابع انسانی محاسبه شد که پس از ديفازی کردن( 1با استفاده از روش مرکز ناحیه) در قالب
جدول  12ارائه شده است.
جدول  .12مقادیر دیفازی (قطعی) عملکرد سازمانهای مورد مطالعه
شاخص

طراحی شغل برنامهریزی کارمندیابی و
منابع انسانی

گزینش

سالمت و

آموزش و

ارتباطهای

ارزیابی

نظام جبران

بهداشت کارکنان

توسعه

کارکنان

عملکرد

خدمات

سازمان

آتشنشانی
پايانههای
مسافربری
خدمات
موتوری
فرهنگی-
تفريحی

4/15
3/14

4/25
3/4

4/14
3/15

3/62
3/93

4/12
2/97

3/86
3/42

3/86
3/32

3/49
3/22

3/9

4/26

4/14

3/74

4/04

3/93

3/98

3/5

3/25

3/52

3/27

3/36

3/6

3/49

3/57

2/88

پس از طی مراحل الزم برای انجام تكنیک تاپسیس فازی ،میزان فاصلة هر گزينه از راه حل
ايدهآل مثبت و منفی محاسبه شد و سپس میزان نزديكی نسبی هر گزينه به راه حل ايدهآل
بهدست آمد .با توجه به اينكه هر گزينهای که میزان نزديكی نسبی آن به راه حل ايدهآل بیشتر
باشد ،گزينة بهتری است ،براساس مقادير نزديكی نسبی میتوان سازمانهای مورد نظر را
رتبهبندی کرد که بهصورت زير است .شايان ذکر است که در جدول زير ،منظور از امتیاز
سازمانها ،میزان نزديكی به جواب ايدهآل است.
جدول  .13رتبهبندی نهایی سازمانهای مورد مطالعه
ردیف

سازمان

فاصله از ایدهآل مثبت

فاصله از ایدهآل منفی

امتیاز

رتبه

1
2
3
4

خدمات موتوری
آتشنشانی
فرهنگی -تفريحی
پايانههای مسافربری

0/0057
0/0713
0/0002
0/0585

0/0683
0/0002
0/0713
0/0148

0/9971
0/9233
0/2017
0/0029

1
2
3
4

نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين پژوهش تالش شده است به رتبهبندی شاخصهای مديريت منابع انسانی مؤثر بر عملكرد
1 Defuzzification
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سازمان و سنجش عملكرد سازمانهای وابسته به شهرداری اصفهان نسبت به اين شاخصها
پرداخته شود؛ بنابراين ،پس از پاسخگويی به پرسشهای فرعی پژوهش مبنی بر رتبهبندی
شاخصها و زيرشاخصهای مديريت منابع انسانی مؤثر بر عملكرد سازمان و سنجش و رتبهبندی
عملكرد سازمانهای مورد مطالعه نسبت به اين شاخصها ،در اين بخش سعی شده است با توجه
به لحاظکردن حدی از عملكرد ايدهآل سازمانهای مورد مطالعه نسبت به شاخصهای لحاظ
شده ،قوتها و ضعفهای اين سازمانها در حوزۀ شاخصهای مديريت منابع انسانی تشخیص
داده شود و پیشنهادهايی در راستای اين قوتها و ضعفها ارائه شود .در پايان نیز پیشنهادهايی
برای انجام پژوهشهای آتی ارائه شده است.
تعیین قوتها و ضعفهای عملکرد فعلی سازمانهای مورد مطالعه

با توجه به اينكه چهار سازمان مورد مطالعه ،همگی از سازمانهای وابسته به شهرداری اصفهان
هستند و از حمايتهای شهرداری برخوردارند و از طرفی در زمینة شاخصهای مديريت منابع
انسانی شناسايیشده ،از شهرداری استقالل نسبی دارند ،برای تعیین قوتها و ضعفهای
سازمانهای مورد مطالعه در حوزۀ شاخصهای مديريت منابع انسانی ،پس از اخذ نظر از استادان
راهنما و مشاور ،میزان  80درصد بهترين عملكرد سازمانهای مورد مطالعه نسبت به هريک از
شاخصها بهعنوان معیاری برای تعیین قوتها و ضعفهای سازمانها مد نظر قرار گرفت .به
اينترتیب که سازمانهای دارای عملكرد  80درصد و باالتر ،در شاخص مورد نظر قوت دارند و
سازمانهای دارای عملكرد کمتر از  80درصد ،در شاخص مورد نظر ضعیف هستند .در جدول 14
میزان عملكرد ايدهآل سازمانهای مورد مطالعه نسبت به شاخصهای مختلف ارائه شده است.
جدول  .14عملکرد ایدهآل سازمانهای مورد مطالعه نسبت به شاخصهای مدیریت منابع انسانی
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

شاخص

سازمان دارای عملکرد ایدهآل عملکرد ایدهآل  0/80عملکرد ایدهآل

آتش نشانی
طراحی شغل
خدمات موتوری
برنامهريزی منابع انسانی
کارمنديابی و گزينش آتش نشانی و خدمات موتوری
پايانههای مسافربری
سالمت و بهداشت
آتش نشانی
آموزش و توسعه
خدمات موتوری
ارتباطهای کارکنان
خدمات موتوری
ارزيابی عملكرد
خدمات موتوری
نظام جبران خدمات

4/15
4/26
4/14
3/93
4/12
3/93
3/98
3/5

3/32
3/41
3/31
3/14
3/3
3/14
3/18
2/8
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همانگونه که در باال نیز اشاره شد ،برای تعیین قوتها و ضعفهای عملكرد سازمانهای
مورد مطالعه ،نسبت به شاخصهای مديريت منابع انسانی مؤثر بر عملكرد سازمان ،معیاری
بهصورت  80درصد عملكرد بهینة دردسترس سازمانها نسبت به شاخصهای مطرحشده درنظر
گرفته شد که درادامه برای هريک از سازمانها بهصورت تفكیکشده ،بیان خواهد شد:
تعیین قوتها و ضعفهای سازمان آتشنشانی

برای تعیین قوتها و ضعفهای عملكرد سازمان آتشنشانی نسبت به شاخصهای مديريت منابع
انسانی -همانگونه که در قسمتهای قبل نیز اشاره شد 80 -درصد عملكرد بهینة دردسترس
سازمانها نسبت به شاخصهای مطرحشده درنظر گرفته شد که برايناساس ،اين سازمان
توانست عملكرد بااليی در حوزۀ شاخصهای مطرحشده را بهخود اختصاص دهد که در ادامه و در
جدول  15به اين موارد پرداخته خواهد شد و براساس آن ،پیشنهادهايی ارائه میشود.
جدول  .15تعیین قوتها و ضعفهای سازمان آتشنشانی
شاخصها

مقادیر شاخصها در بهترین

مقادیر شاخصها در معیار مقادیر شاخصها برای

حالت عملکرد (عملکرد ایدهآل)  80درصد بهترین عملکرد

سازمان آتشنشانی

طراحی شغل

4/15

3/32

4/15

برنامهريزی منابع انسانی

4/26

3/41

4/25

کارمنديابی و گزينش

4/14

3/31

4/14

سالمت و بهداشت

3/93

3/14

3/62

آموزش و توسعه

4/12

3/3

4/12

ارتباطهای کارکنان

3/93

3/14

3/86

ارزيابی عملكرد

3/98

3/18

3/86

نظام جبران خدمات

3/5

2/8

3/49

قوت ضعف










راهبرد پیشنهادی :در يک نتیجهگیری کلی میتوان گفت عملكرد سازمان آتش نشانی در
حوزۀ شاخصهای مديريت منابع انسانی مناسب است و با توجه به معیار  80درصد درنظرگرفته
شده برای بهترين عملكرد در سازمانها ،در تمامی شاخصهای مديريت منابع انسانی قوت دارد.
با توجه به اينكه سازمان آتشنشانی درمورد مهمترين شاخصهای مديريت منابع انسانی يعنی
برنامهريزی منابع انسانی ،ارزيابی عملكرد ،کارمنديابی و گزينش و آموزش و توسعه -که براساس
رتبهبندی انجامشده در فصل چهارم مشخص شدند -عملكرد باال و حتی در اغلب موارد همان
عملكرد ايدهآل را دارد ،به اين سازمان پیشنهاد میشود که ضمن حفظ قوتهای خود و تالش
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برای بهبود هرچه بیشتر آنها ،خود را با سیستمهای مديريت منابع انسانی سازمانهايی مقايسه
کند که براساس پژوهشهای علمی عملكرد بسیار خوبی در اين حوزه دارند تا درصورت لزوم
بتواند از الگوها و فرايندهای عملكردی آنها در حوزههای مختلف مديريت منابع انسانی برای
بهبود هرچه بیشتر عملكرد خود استفاده کند.
تعیین قوتها و ضعفهای سازمان پایانههای مسافربری
برای تعیین قوتها و ضعفهای عملكرد سازمان پايانههای مسافربری نسبت به شاخصهای
مديريت منابع انسانی -همانگونه که در قسمتهای قبل نیز اشاره شد 80 -درصد عملكرد بهینة
دردسترس سازمانها نسبت به شاخصهای مطرحشده درنظر گرفته شد که برايناساس ،اين
سازمان توانست عملكرد نسبتا متوسطی را در حوزۀ شاخصهای مطرحشده بهخود اختصاص دهد
که در جدول  16به آن پرداخته میشود و براساس آن ،پیشنهادهايی ارائه میشود.
جدول  .16تعیین قوتها و ضعفهای سازمان پایانههای مسافربری
شاخصها

طراحی شغل
برنامهريزی منابع انسانی
کارمنديابی و گزينش
سالمت و بهداشت
آموزش و توسعه
ارتباطهای کارکنان
ارزيابی عملكرد
نظام جبران خدمات

مقادیر شاخصها در بهترین
حالت عملکرد(عملکرد ایدهآل)

4/15
4/26
4/14
3/93
4/12
3/93
3/98
3/5

مقادیر شاخصها در

مقادیر شاخصها برای

معیار  80درصد بهترین

سازمان پایانههای

عملکرد

مسافربری

3/32
3/41
3/31
3/14
3/3
3/14
3/18
2/8

3/14
3/40
3/15
3/93
2/97
3/42
3/32
3/22

قوت ضعف

-










راهبرد پیشنهادی :در يک نتیجهگیری کلی میتوان گفت سازمان پايانههای مسافربری در
حوزۀ شاخصهای مديريت منابع انسانی عملكرد نسبتا متوسطی دارد و با توجه به معیار 80
درصد درنظرگرفتهشده برای بهترين عملكرد موجود در سازمانهای مورد مطالعه ،در چهار
شاخص ارزيابی عملكرد ،نظام جبران خدمات ،ارتباطهای کارکنان و سالمت و بهداشت کارکنان،
قوت دارد و در سه شاخص طراحی شغل ،کارمنديابی و گزينش و آموزش و توسعه ،ضعف دارد و
در شاخص برنامهريزی منابع انسانی نیز با توجه به اختالف يکدرصدی با مقدار درنظرگرفتهشده
بهعنوان معیار میتوان گفت قوتها و ضعفهای چندانی ندارد .با توجه به اينكه سازمان
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پايانههای مسافربری بهجز شاخص ارزيابی عملكرد درمورد ساير شاخصهای دارای اولويت باال
در رتبهبندی نهايی شاخصهای مديريت منابع انسانی ،عملكرد چندان مناسبی ندارد ،به اين
سازمان پیشنهاد میشود که ضمن حفظ قوتهای خود و تالش برای بهبود هرچه بیشتر آنها،
سعی کند به روشهای مختلف ازجمله استفاده از روشها و فرايندهای بهتر در بخشهای
مختلف سیستم مديريت منابع انسانی ،استفاده از نظرهای صاحبنظران و مشاوران در زمینة
مديريت منابع انسانی به مقابله با ضعفهای خود بپردازد .همچنین پیشنهاد میشود اين سازمان
خود را با سیستمهای مديريت منابع انسانی سازمانهايی که عملكرد بسیار خوبی در اين حوزه
دارند مقايسه کند تا بهتر بتواند به قوتها و ضعفهای خود پی ببرد و درصورت نیاز از الگوها و
فرايندهای عملكردی آنها در حوزههای مختلف مديريت منابع انسانی در جهت بهبود هرچه بیشتر
عملكرد خود استفاده کند.
تعیین قوتها و ضعفهای سازمان خدمات موتوری

برای تعیین قوتها و ضعفهای عملكرد سازمان خدمات موتوری نسبت به شاخصهای مديريت
منابع انسانی -همانگونه که در قسمتهای قبل نیز اشاره شد 80 -درصد عملكرد بهینة
دردسترس سازمانها نسبت به شاخصهای مطرحشده درنظر گرفته شد که برايناساس ،اين
سازمان توانست بهترين عملكرد را در حوزۀ شاخصهای مطرحشده بهخود اختصاص دهد .در
جدول  17به اين موارد پرداخته میشود و براساس آن ،پیشنهادهايی ارائه میشود.
جدول  .17تعیین قوتها و ضعفهای سازمان خدمات موتوری
شاخصها

طراحی شغل
برنامهريزی منابع انسانی
کارمنديابی و گزينش
سالمت و بهداشت
آموزش و توسعه
ارتباطهای کارکنان
ارزيابی عملكرد
نظام جبران خدمات

مقادیر شاخصها در بهترین

مقادیر شاخصها در معیار مقادیر شاخصها برای

حالت عملکرد (عملکرد ایدهآل)  80درصد بهترین عملکرد سازمان خدمات موتوری

4/15
4/26
4/14
3/93
4/12
3/93
3/98
3/5

3/32
3/41
3/31
3/14
3/3
3/14
3/18
2/8

3/9
4/26
4/14
3/74
4/04
3/49
3/98
3/5

قوت ضعف










راهبرد پیشنهادی :در يک نتیجهگیری کلی میتوان گفت سازمان خدمات موتوری در حوزۀ
شاخصهای مديريت منابع انسانی عملكرد مناسبی دارد و با توجه به معیار  80درصد
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درنظرگرفتهشده برای بهترين عملكرد سازمانها ،در تمامی شاخصهای مديريت منابع انسانی
قوت دارد .با توجه به اينكه سازمان خدمات موتوری درمورد مهمترين شاخصهای مديريت منابع
انسانی (براساس رتبهبندی انجامشده) يعنی برنامهريزی منابع انسانی ،ارزيابی عملكرد،
کارمنديابی و گزينش و آموزش و توسعه ،عملكرد باال و حتی در نیمی از موارد ،همان عملكرد
ايدهآل را دارد ،به اين سازمان پیشنهاد میشود که ضمن حفظ قوتهای خود و تالش برای
بهبود هرچه بیشتر آنها ،خود را با سیستمهای مديريت منابع انسانی سازمانهايی که عملكرد
بسیار خوبی در اين حوزه دارند مقايسه کند تا درصورت لزوم بتواند از الگوها و فرايندهای
عملكردی آنها در حوزههای مختلف مديريت منابع انسانی برای بهبود هرچه بیشتر عملكرد خود
استفاده کند.
تعیین قوتها و ضعفهای سازمان فرهنگی -تفریحی

برای تعیین قوتها و ضعفهای عملكرد سازمان فرهنگی -تفريحی نسبت به شاخصهای
مديريت منابع انسانی -همانگونه که در قسمتهای قبلی نیز اشاره شد 80 -درصد عملكرد
بهینة دردسترس سازمانها نسبت به شاخصهای مطرحشده درنظر گرفته شد که برايناساس،
اين سازمان توانست عملكرد نسبتا مناسبی را در حوزۀ شاخصهای مطرحشده بهخود اختصاص
دهد که در جدول  18به اين موارد پرداخته خواهد شد و بر اساس آن ،پیشنهادهايی ارائه میشود.
جدول .18تعیین قوتها و ضعفهای سازمان فرهنگی -تفریحی
شاخصها

طراحی شغل
برنامهريزی منابع انسانی
کارمنديابی و گزينش
سالمت و بهداشت
آموزش و توسعه
ارتباطهای کارکنان
ارزيابی عملكرد
نظام جبران خدمات

مقادیر شاخصها در بهترین

مقادیر شاخصها در معیار

مقادیر شاخصها برای

حالت عملکرد (عملکرد ایدهآل)  80درصد بهترین عملکرد سازمان فرهنگی -تفریحی

4/15
4/26
4/14
3/93
4/12
3/93
3/98
3/5

3/32
3/41
3/31
3/14
3/3
3/14
3/18
2/8

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

قوت ضعف










راهبرد پیشنهادی :در يک نتیجهگیری کلی گفت عملكرد سازمان فرهنگی -تفريحی در
حوزۀ شاخصهای مديريت منابع انسانی نسبتا مناسب است و با توجه به معیار  80درصد
درنظرگرفتهشده برای بهترين عملكرد موجود در سازمانهای مورد مطالعه ،در شش شاخص
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برنامهريزی منابع انسانی ،آموزش و توسعه ،ارزيابی عملكرد ،نظام جبران خدمات ،ارتباطهای
کارکنان و سالمت و بهداشت کارکنان قوت دارد و در دو شاخص طراحی شغل و کارمنديابی و
گزينش ضعیف است .با توجه به اينكه سازمان فرهنگی -تفريحی در شاخص کارمنديابی و
گزينش -که بهعنوان سومین شاخص مهم در رتبهبندی نهايی شاخصهای مديريت منابع
انسانی شناخته شد -و همچنین در طراحی شغل ،عملكرد چندان مناسبی ندارد و از طرفی در
بعضی از شاخصهايی هم که بهعنوان قوت برای اين سازمان درنظر گرفته شده است ،فزونی
کمی نسبت به  80درصد عملكرد ايدهآل دارد ،به اين سازمان پیشنهاد میشود که ضمن حفظ
قوتهای خود و تالش برای بهبود هرچه بیشتر آنها سعی کند به روشهای مختلف از جمله
استفاده از روشها و فرايندهای بهتر در بخشهای مختلف سیستم مديريت منابع انسانی و
استفاده از نظرهای صاحبنظران و مشاوران در زمینة مديريت منابع انسانی ،به مقابله با
ضعفهای خود بپردازد .همچنین پیشنهاد میشود اين سازمان خود را با سیستمهای مديريت
منابع انسانی سازمانهايی که عملكرد بسیار خوبی در اين حوزه دارند ،مقايسه کند تا بهتر بتواند
به قوتها و ضعفهای خود پی ببرد و درصورت نیاز بتواند از الگوها و فرايندهای عملكردی آنها
در حوزههای مختلف مديريت منابع انسانی برای بهبود هرچه بیشتر عملكرد خود استفاده کند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع ،پیشنهادهای زير برای تحقیقهای آتی ارائه میشود:
 ارائة راهكار و بهبود وضعیت فعلی شاخصهای مختلف سیستم مديريت منابع انسانی ،بهويژه
شاخصهای دارای اولويت باال در رتبهبندی نهايی شاخصها در سازمانهای مورد مطالعه؛
 رتبهبندی مجدد شاخصها و زيرشاخصهای مديريت منابع انسانی مؤثر بر عملكرد سازمان
پژوهش حاضر در ساير سازمانها و با استفاده از نظرهای کارشناسان آن سازمانها و مقايسه
با پژوهش حاضر؛
 رتبهبندی مجدد شاخصها و زيرشاخصهای مديريت منابع انسانی مؤثر بر عملكرد سازمان
پژوهش حاضر با استفاده از تكنیکهای ديگر رتبهبندی همچون تاپسیس فازی ،آزمون
فريدمن و مقايسه با پژوهش حاضر؛
 انجام پژوهشهای مشابه اين پژوهش در زمینة شاخصها و مؤلفههای ديگری که در ساير
بخشهای سازمانی و مديريتی مطرح میشوند و بايد بررسی و مطالعه شوند.

1394  بهار،1  شمارة،7  دورة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت دولتی

180

سپاسگزاری
در پايان مقاله از زحمات مسئوالن شهرداری اصفهان بهخاطر حمايت از انجام پژوهش حاضر
.صمیمانه سپاسگزاريم

References
Ahmadi, S. A. A., Rasuli, R., Rajabzadeh Ghatari, A., Pooyaye Gholizadeh, P.
(2012). Presenting a crisis management model with emphasis on human
resources management system for hospitals of Tehran, Journal of public
administration, 10(4): 1-24. (In Persian)
Boselie, P., Paauwe, J. & Jansen, P. (2000). Human resource management and
performance: Lessons from the Netherlands, Erasmus Research Institute of
Management. Rotterdam.
Boselie, P., Paauwe, J. & Jansen, P. (2001). Human resource management and
performance: Lessons from the Netherlands, International Journal of Human
Resource Management, 12(7): 1107–1125.
Caliskan, E. N. (2010). The impact of strategic human resource management on
organizational performance. Journal of Naval Science and Engineering, 6(2):
100-116.
Chew, K. H. & Basu, S. (2005). The effects of culture and HRM practices on firm
performance. Empirical evidence from Singapore, International Journal of
Manpower, 26(6): 560-81.
Cho, S., Woods, R. H., Jang, S. & Erdem, M. (2006). Measuring the impact of
human resource management practices on hospitality firms’ performances.
Hospitality Management, 25: 262–277.
Choi, Jang-Ho., Lee, Khan-Pyo. (2013). Effects of employees' perceptions on the
relationship between HR practices and firm performance for Korean firms,
Personnel Review, 42(5): 573-594.
Collins, A. B. (2007). Human resources: A hidden advantage? International Journal
of Contemporary Hospitality Management, 19(1): 78-84.
D'Annunzio-Green, N., Maxwell, G. & Watson, S. (Eds). (2002). The impact of
strategic human resource management on organizational performance,
Emerald Group Publishing, Bradford, GBR.
Delery, J. & Doty, D. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource

181  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...سنجش عملکرد سازمان براساس شاخصهای
management: Tests of university contingency and configurational
performance predictions. Academy of Management Journal, 39: 802–835.
Deranna, M. A., Fombrun, D. & Tichy, N. (1981). Human resource management; A
strategic perspective, Organizational Dynamics, 9: 51-67.
Devinney, M. (2004). Measuring organizational performance in management
research: A synthesis of measurement challenges and approaches, Australian
Graduate School of Management, presented in AOM conference.
Farhangi, A. A., Soltanifar, M., Mahaki, A. A. & Danaei, A. (2014). The
introduction of an appraisal system’s performance based on a strategic map
(Case Study: Hamshahri newspaper), Journal of public administration, 4(5):
175-200. (In Persian)
Fathi, S. (2007). Explanation of model of effective factors on the relationship
between communication technology and financial performance (A metaanalysis approach), Thesis. Tarbiat Modarres University. Tehran. (In
Persian)
Ghorbani, H. (2010). Designing internal marketing impact pattern on the
organization performance promotion from the stand point of distinct
organizational capabilities for hoteling industry in Iranian cities, Thesis.
Isfahan University. Isfahan. (In Persian)
Gholamzadeh, D. & Jalali, S. (2012). Human resources strategy formulation by
strategic reference points theory (Case Study: RPK Company), Journal of
public administration, 10(4): 137-152. (In Persian)
Golmohammadi, H. (2007). Human resource management and organization
performance: Concise study of literature and findings for Malaysian
cooperations, Journal of cooperation, ????. (In Persian)
Hsu, I. C., Lin, C. Y. Y., Lawler, J. J. & Wu, S. H. (2007). Toward a model of
organizational human capital development: Preliminary evidence from
Taiwan, Asia Pacific Business Review, 13(2): 251-275.
Intan, O. C. F., Ho, T. Carmen Galang, M. (2011). The relationship between human
resource practices and firm performance: An empirical assessment of firms in
Malaysia, business strategy series, 12: 41-48.
Khandekar, A. & Sharma, A. (2005). Managing human resource capabilities for
sustainable competitive advantage. An empirical analysis from Indian global
organizations. Education Training, 47: 628-639.

1394  بهار،1  شمارة،7  دورة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت دولتی

182

Khoshbakht, M. (2010). Identification and prioritization of effective human resource
factors on staff efficacy promotion, Thesis. Tarbiat Modarres University.
Tehran. (In Persian)
Khosravi, A. (2012). Identifying and ranking HRM criteria affecting organizational
performance and performance measurement of studied organizations towards
these criteria using fuzzy MADM, MA dissertation, Shahed University.
Tehran. (In Persian)
Lado, A. A., Wilson, M. C. (1994). Human resource systems and sustained
competitive advantage: A competency-based perspective, Academy of
Management Journal, 19(4): 699–727.
Macleod, M., Bowden, R., Bevan, N. & Curson, I. (1997). The music performance
measurement method, Behavior and Information Technology, 16: 279-293.
Ordonez de Pablos, P. & Lytras, M. D. (2008). Competencies and human resource
management: Implications for Organizational Competitive Advantage,
Journal of Knowledge Management, 12(6): 48-55.
Richardson, R. & Thompson, M. (1999). The impact of people management
practices on business performance: A literature review, institute of personnel
and development. Great Britain.
Sa'adat, E. (2007). Human resource management, 12th ed., SAMT. Tehran. (In
Persian)
Selvarajan, T. T., et al. (2007). The role of human capital philosophy in promoting
firm innovativeness and performance: Test of a causal model. International
Journal of Human Resource Management, 18(8): 1456-1470.
Sink, D. S. (1991). The role of measurement in achieving world-class quality and
productivity management, Industrial Engineering, June. ????
Tzafrir, S. S. (2006). A universalistic perspective for explaining the relationship
between HRM practices and firm performance at different points in time,
21(2): 109-130.
Tzafrir, S. S. (2005). The relationship between trust, HRM practices and firm
performance, International Journal of Human Resource Management,
16(9):1600–1622.
Wattanasupachoke, T. (2009). Strategic human resource management and
organizational performance: A study of Thai Enterprises. Journal of Global
Business Issues, 3 (2):139-148.

183  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...سنجش عملکرد سازمان براساس شاخصهای
Ya-Fen, T. & Tzai-Zang, L. (2009). Comparing appropriate decision support of
human resource practices on organizational performance with DEA/AHP
model, Expert Systems with Applications, 36: 6548–6558.
Yarigholi, A. (2009). Impacting human resource practices in promoting effective
human indices on human resource productivity in insurance industry public
and personal sectors, Thesis. Tarbiat Modarres University. Tehran. (In
Persian)
Yazdani, B. & Atafar, A. (2013). The effect of high performance procedure on
human resource outputs and organizational performance, Human Resource
Management Researches, 1. ???? (In Persian)

