
 
 

 یشهردار یانسان منابع یراهبرد یزیربرنامه در تیموفق یدیکل عوامل نییتب و ییشناسا

 رازیش

 یصنعت تیریمد ارشد کارشناس   یجوانمرد فاطمه
 

 دهیچک
سان ر،یاخ یهاسال در سازمان یمنابع ان ست و عامل دایپ یمحور گاهیها جادر  سازمان یبرا یراهبرد یکرده ا شمار ماداره   پژوهش .رودیها به 
سامنظورِ به رو،شِیپ سان یراهبرد یزیردر برنامه تیموفق یدیعوامل کل نییو تب ییشنا شهردار یمنابع ان ست.  رازیش یدر   نظرپژوهش از  نیاا

ش هدف، ست یکاربرد یپژوه شنامه طراح قیتحق یهاداده یگردآور یبرا .ا س س یینها عوامل. شد یدو پر عامل  17 ق،یتحق نیادر  شدهیبرر
از عوامل با استفاده  کیموجود هر  تیمطلوب و وضع تیاست. وضع یرساختیز/یطیمحو  یساختار/یسازمان ،یرفتار/یدر سه سطح: فرد یاصل

ضع لیوتحلهیتجز SPSSافزار از نرم شکاف و ضع تیشد و مقدار  س ییعامل نها 17 مطلوبِ تیموجود و و وجود اختالف  انگریب ج،ینتا .شد یبرر
 در عوامل از کی هر موجود تیوضععع بهبود یبرا ییاسععاس، راهکارها نیمطلوب عوامل اسععت. بر ا تیموجود و وضععع تیوضععع انیم داریمعن

است:  ریز صورت به عوامل یبندتیاولو عامل، هر مطلوبِ تِیوضع و موجود تِیوضع انیم شکاف، زانِیم به توجه با .شد شنهادیپ رازیش یشهردار
 .یرساختیز/یطیمح عامل. 3 ؛یرفتار/یفرد عامل. 2 ؛یساختار/یسازمان عامل. 1

 .رازیش یشهردار ،یانسان منابع یراهبرد یزیربرنامه ،یمنابع انسان ،یراهبرد یزیربرنامه كلیدی: یهاواژه
 

 مقدمه -1

ستهیامروز پ دهیچیپ یایدن ست و هم رییدر حال تغ و سازمان یحت ها وبرنامه ها،طرح تا شده سبب نیو تحول ا  ثباتها، ساختارها و 
شتهالزم  شند ندا شود، تفکر راهبرد دیسازمان مف کیاهداف  شبردیو پ یدر طراح تواندیکه م یتفکر. تنها با ست؛  یو مؤثر واقع  ا
ع نیبنابرا عتن برنام عرای  یهای راهبردهداش امه به برن رازیش یشهردار شرفتی. توسعه و پاستضرورت  کی رازیش یشهردار رانیمدب

با  حیصح ععععزییر. برنامععععهدارد ازینبه وضع مطلوب  دنیهای مدون برای مشخص کردن روش حرکت از وضع موجود تا رسو نقش
 وها تیها و فعالبرنامه یاجراهعععا، کنتعععرل پعععرو ه که شودیم باعث یاتیهای عملانداز، اهداف، راهبردها و برنامهآوردن چشموجودبه

ست سان یسازمان مطلوب جینتا به یابید شود. برنامهآ شهردار زییرتر  صم ،یدر  ست که برای  ییراهبردهاو اجرای  هامیمجموعه ت ا
س ص یشوند. از طرفیم یطراح یشهردار اهدافبه  دنیر سانی، سرمایه دانش، ردر ع  هر ییدارا نیتربزرگ و هیسرما نیترباارزش ان

که مجهز به  یسازمان ،یاست. در مفهوم کل آن یمنابع انسان راز،یش یشهردار تیمرکز ثقل موفق بیترت نی. بداستو کشوری  سازمان
شرا تیو باصالح یافراد کاف شععععد،  سان گریدست و دارا تیموفق برای را الزم طیبا عنصر  کیعنوان به یمنابع، فقط در کنار منابع ان

 پس. دارد ازیهای آن نتیو قابل یانسان منابع صیبه شناخت و تشخ ،از همه شتریب یشهردارسبب  نی. به همععععکنندیمکمل عمل م
از منابع  یکی یعععد و ازآنجاکه منابع انسانباشن داشعععته زییردارند، برنامه اریاخت در که یمنابع ۀبرای هم دیبا رازیش یشهردار رانیمد

ع یمهم سازمان یراهبرد عای اساسعتیقابل نیهستند و همچن ؛ توجه به آن در هر زمان ضروری است کنند،یم جادیبرای سازمان ا یه
ست نیگفت مؤثرتر توانیم نیبنابرا کارآمدتر  ایکارآمد و  رویین یریکارگ، بهرازیش یشهردار در تیو موفق یرقابت تیبه مز یابیراه د

سان روییکردن ن سععععت که ا یان سانچگونه به منا نکهیا وباالبردن کارآمدی  نیموجود ا شود، ن تیاهم یبع ان  زییربرنامه ازمندیداده 

                                                           
 مسئول:  ۀسندینو@gmail.com68fatemeh.javanmardi.  



مدت در راستای تحقق اهداف کوتاه و بلند یانسان یرویتوان از نیبععععدون برنامععععه نمعععع یاست. به عبععععارت یمنابع انسان یراهبرد
ستوان بهیسازوکاری که م رونیبهره برد. ازا رازیش یشهردار سان لهیو  هیسععععرما کیعنوان داد و از آن به تیاهم یآن به منابع ان

عا عداریو پا انیپایب عت برپ عه یشهردار ییدر جه عت، برنام عره گرف با توجه به  قیتحق نیا دراست.  یمنابع انسان یراهبرد عزییربه
سان یراهبرد یزیربرنامه تیلزوم و اهم شهردار تیموفق یدیکلعوامل  میبرآن یمنابع ان سا رازیش یرا در  شناخت  کرده ییشنا و با 

عل  نیا مطلوب و موجود تیوضعجامعه آماری موردپژوهش،  عهرداری  یدیکلعوام  روشِیپ. پژوهش میکن لیوتحلهیتجز را رازیشدر ش
وضع موجود  نییتب راز،یش یشهردار یمنابع انسان یراهبرد یزیردر برنامه تیموفق یدیعوامل کل یی: شناساکندیم دنبال را ریز اهداف

سان یراهبرد یزیردر برنامه تیموفق یدیکل عواملو مطلوب   رِ ییتغ یبرا ییشکاف و ارائه راهکارها لیتحل راز،یش یشهردار یمنابع ان
ضعِ موجود عوامل کل سان یراهبرد یزیردر برنامه تیموفق یدیو س یرهای. متغیمنابع ان عوامل  ،یفرد عواملاند از: عبارت شدهیبرر

سازمان ،یطیمح ستقل  یعوامل  ستندکه عوامل م سان یراهبرد یزیربرنامه و ه ست. قلمرو مکان یمنابع ان سته ا  نیا یکه عامل واب
 انجام شده است. 1394است و در سال  رازیش یپژوهش، شهردار
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سم امروزه سانسازمان تیر شناخته مآن یها با منابع ان سان تیو اهم شودیها  ساس و محور کار مد یدادن به منابع ان شد  رانیا ار
 یروین تیسال گذشته، اهم 20گفت: در مدت  توانیها مسازمان یبرا یمنابع انسان تیاهم انیدر ب .(1379 ،ی)سلطان ستهاسازمان

را به  یرود که ارزشیانتظار م ی. در حال حاضر از واحد منابع انساناست شده آشکار ماهرانه اریبس و شده ختهیخوب برانگ منعطف، کار
سان یروین .کند جادیسازمان ا یرا برا یانهیهز فقط نکهیا نه دیفزایسازمان ب سازمان  کی یهاییمدار جزء دارامتخصص و دانش یان

 ت،یفیو خدمات متفاوت و باک هالمحور امروز است. ارائه محصومنبع در اقتصاد دانش نیترابیو کم یرقابت تیمز نیترعنوان مهمو به
از کارکنان  یمدار اسعععت. برخوردارو دانش یفیک یوجود منابع انسعععان یایاز مزا رقابت شیو افزا یو نوآور تیخالق ها،نهیکاهش هز

ست. ازادر هر  تیعامل موفق نیترمتعهد و وفادار مهم ،مدار، متخصصدانش صل تیاولو رونیسازمان ا سازمان با یا جذب و  دیدر هر 
شد. درنها نیحفظ ا سته از کارکنان با س یسازمان برا ت،ید ش دنیر شتن اثربخ  یمهم عوامل به دیبا شتریب یبه عملکرد مطلوب و دا
سان یراهبرد یزیربرنامهعوامل  نیاز مهمتر یکی. کندتوجه  ست یمنابع ان ستق رابطه که ا صل مهره با یمیم سان یعنی سازمان یا  ان
. افتیبه اهداف سععازمان دسععت  عتریسععر هرچه توانیکارکنان م حیو آموزش صععح نشیدرسععت و انتخاب و گز یزیر. با برنامهدارد

سازمان یورعامل بهره نیتریراهبرد صاددر  سعه اقت سان یها و تو شورها، منابع ان ست؛  یک سازمان نیبنابراا س یبرا یهر  به  دنیر
درواقع  ،یانسععان یرویمثل ن تریمیمتداول قد یهاوا ه یجابه یاسععت. انتخاب وا ه منابع انسععان یمنابع انسععان ازمندین شیاهداف خو

 یاست که جان و روح اصل ینامتناه یبلکه منبع د،یآیحساب نمابزار کار به کی ایو  روین کیعنوان است که انسان، به نیبر ا یدیتأک
در  ت،یجامع لیاسععت که به دل یمیازجمله مفاه یراهبرد یزیربرنامه (. ازآنجاکه3: 1388 ،ینصععراللهدهد )یم لیشععکسععازمان را ت

صاد یهادر بنگاه شیازپشیب ریاخ یهاسال ست و به یفرد یهایزیربرنامه یو حت یاقت شدنیموازات پوموردتوجه قرار گرفته ا  اتر
سب طیمح ستقبال با هاسازمان در ،یطیمح نانیاطم نبود شیوکار و افزاک ست شده مواجه یشتریب ا  قیها از طرسازمان نیبنابرا؛ ا

 یاریبرخالف بس رانی. در اکنند نیتأمکرده و منابع سازمان را بر اساس آن  ینیبشیرا پ یطیتالطم مح توانندیم یراهبرد یزیربرنامه
دارند.  یمتفاوت اریبس یارهایاختو  فیوظا هایشهردار هستند، یدولت در سطح محل ییاجرا یعمالً بازو هایاز نقاط جهان که شهردار

 اریها بسععحوزه یدر بعضعع وکشععورها محدودتر  گرید ازها حوزه یدر بعضعع رانیدر ا هایشععهردار تیو حوزه فعال هایشععهردار اریاخت
سترده ست. گ سبت به د هایشهردار زیتما وجه نیمهمتر از یکی: گفت توانیمتر ا شور ما ن ستگ گریدر ک شورها، کاهش واب  یمال یک

 کند،یم نیرا دولت تأم هایبخش عمده درآمد شهردار کشورها شتریبکه در  دهدینشان م یآمار جهان کهیها به دولت است. درحالآن
سته به درآمدها یادیز حد تاشهرها مخصوصاً در کالن ها،یدر کشور ما شهردار سان یرویو چنانچه ن هستندخود  یواب  یکارآمد یان

(. پس بنابر آنچه گفته شععد لفلت از 105: 1389 ،یامانشععود )یم روروبه یادهیعد یهامشععکلها با آن تینداشععته باشععند، ادامه فعال



سان یراهبرد یزیربرنامه مثل کمبود منابع  ییهادهی. وجود پدداردبه همراه  رازیش یشهردار برایناپذیری جبران پیامدهای ،یمنابع ان
 کارمندان، یزگیانگیب ،یاز منابع انسععان یناکاف یوربهره ض،یتبع ،یبرنامگیب کارمندان، ازین ندانسععتنمتعهد،  ومتخصععص  یانسععان

شارکت شانه ینکردن کارمندان و ترک همکار م سابقه ن سان یراهبرد یزیربرنامه نبوداز  یاکارمندان با شهردار یمنابع ان  رازیش یدر 
 .سازدیرا آشکار م یمنابع انسان یراهبرد یزیربرنامه تیاهماست که 
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س سان قاتیمطالعات و تحق یبرر ست نکته نیا دیمؤ مختلف منابع از ،یمرتبط با منابع ان ضوع، ۀدربار رانیاز ا خارج که ه  مطالعات مو
 گریاز مباحث د یاریمانند بسعع یمربوط به منابع انسععان یهاکه چون بحث گفت توانیم ،یکل یبندجمع کیعنوان . بهاندکرده یادیز

سان یکار طهیدر ح شباهتها با تفاوتکدام از آن هر موردقرار دارند، در  یو اجتماع یعلوم ان س ،ییهاها و  ضوع  ۀدربار ییهایبرر مو
 همهبعد زمان و مکان در  یهاتیاسععت. محدود شععده اسععتفادهدر زمان و مکان مشععخص  زین آمدهدسععتبه جیصععورت گرفته و از نتا

شته قاتیتحق سان یهار شته مدبه ،یعلوم ان صت را به کاربران مد نیبه طور خاص، ا تیریطور عام و ر بتوان از  که دهدینم یتیریفر
شدهیمطالعات  جینتا شورها( و در مکان اد سانی طورمختلف، به  یهازمان ایها )ک ستفاده کرد.  ک ستبه جینتا کاربرد یبراا آمده از د

مطالعات  جیالزم، مرتبط با نتا یهایسععازیمورداسععتفاده بوم یزمان و مکان طیبا توجه به شععرا ابتداالزم اسععت  ادشععدهیمطالعات 
شده انجام قاتیشد مطالعات و تحق انیگونه که باثبات شود. همان ادشدهی جینتا یکاربردها یو درست صحت تاآمده انجام شود عملبه

اند، داشته روشِیپ قیبا تحق یشتریشباهت و قرابت ب یها که به صورتاز آن ی. در ادامه، به تعدادهست ادیز روشِیپمرتبط با موضوع 
 .شودیماشاره 
برق  یمنابع انسععان کیاسععتراتژ یزیرعوامل مؤثر بر برنامه یبندتیو اولو ییشععناسععابه  ی( در پژوهشعع1392و همکاران ) ضیف 
روش  ثیو از ح یهدف کاربرد ثیپژوهش از ح نیا ،پرداختند FDEMATELو  SEM یهاکیتکن یریکارگسمنان با به یامنطقه

ص ستگ – یفیاز نوع تو ست. جامعه آمار یهمب شرکت برق منطقه رانیمد ،پژوهش یا ست.  50سمنان ) یاو کارکنان   یبرانفر( ا
ستفاده ساختهمحقق پرسشنامه دو از اطالعات به یابیدست  عواملاست.  شده یبردارنمونه ساده یتصادف یبندطبقه روش از و شده ا
( یطیمح ،یرساختیز عاملو  یساختار ،یسازمان عامل ؛یرفتار ،یفرد عامل) سطح سه در یاصل لعام 28 ق،یتحق نیدر ا شدهیبررس

ست.  س نیا جینتاا شان م یبرر ستراتژ یزیربرنامه شدنییاجرا یبراکه  دهدین  نیعنوان اولبه یفرد عامل ،یامنطقه برق در کیا
آمده از دسععتبه جینتاتوجه به  با. اسععتبرخوردار  یتوجه انیشععا تیو اولو تیاهم از یو سععازمان یطیمح یهاسعع س عامل و نهیگز

سئول ییهاعاملریبا ز یفرد عامل شده،لیو تحل یگردآور یهاداده صص، و یستگیشا ،یریپذتیچون درک و دانش، تعهد و م  تخ
که از  یبهبود عوامل فرد با هاسععازمان ،یمنابع انسععان کیاسععتراتژ یزیرو نقش برنامه تیاسععت و با توجه به اهم واملع نیاثرگذارتر

 نیا یسازادهیو پ نیتدو یبراالزم  یهایستگیتخصص و شا شیافزا تاًیو نها نهیزم نیدر ا رانیمد درکسطح دانش و  شیافزا قیطر
 .ابندییمدست  خود اهدافمطلوب به  یو به نحو کینزد یاندهیآ در گردد،یها کسب مبرنامه

 یهاسازمان یاثربخشریزی استراتژیک منابع انسانی بر سطح برنامه ریررسی تأثب» به ی( در پژوهش1392و همکاران ) یجوانمرد
شهرداری صفهان( یهاچابک )مطالعه موردی:  صفهان پرداختند.  یهایشهردار یادار رانینفر از مد 111 یبا جامعه آمار ،«ا ستان ا ا

ست. تحل یآورابزار جمع شنامه ا س ستفاده از تکن شدهیآورجمع یهاداده لیاطالعات پر ساختار کیبا ا و  زرلیافزار لو نرم یمعادالت 
دارد.  یرا بر استحکام فرهنگ سازمان ریتأث نیشتریب یمنابع انسان یزیربرنامه ،پژوهش نیا جیانجام گرفته است. بر اساس نتا Tآزمون 

 متأثر است. یزیرآن برنامه از زین نسازما یمنابع انسان یبازده نیچنهم
 نی. ادادارائه  یمنابع انسععان کیاسععتراتژ تیریو مد یزیربرنامه اسععت،یمؤثر بر سعع یمدل ی( در پژوهشعع2013و همکاران ) 1واترز

                                                           
1 Waters 



س سالمت کن ستمیمطالعه در  شد وزارت خدمات درمان و ایاطالعات  صاحبه با مقامات ار  و یعموم سالمت وزارت و 2ایکن یبا روش م
 یدرمان شگاهیآزما رهیمدئتیه ،یدرمان یدندان زشک رهیمدئتیه ا،یکن یپرستار ئتیه ،MOMS وزارت در یپرستار بخش ،3بهداشت

سان فن شنا شد. داده یکار ستخراج و آنال KHWISها از و متخصصان انجام  س یمدل جهیشد و درنت زیا ست،یمؤثر بر  و  یزیربرنامه ا
 ارائه شد. یمنابع انسان کیاستراتژ تیریمد

 نی. اطالعات اپرداخت دیجد یانسان منابع یزیربرنامه چارچوب توسعه یبرا یمدل ارائه به یپژوهش در( 2015) همکاران و پورنادر
صص نفر 110 یپژوهش با مطالعه بر رو ساخت یرانیا متخ صنعت  ساز جمعدر   PLSاطالعات از  نیا لیوتحلهیتجز یبرا و یآورو
ست.  شده ا ستفاده  ساس برا شخص مطالعه نیا جینتا ا سان1که:  شد م ست ریتأث ی. آموزش بر عملکرد منابع ان شته ا  یابی. ارز2 ؛دا

منابع  تیریمؤثر در مد یهاتیشبکه و پاداش، اولو تیری. مد3داشته است و  ریتأث یمنابع انسان یزیردر ساخت چارچوب برنامه تیفیک
 هستند. یانسان

تنها به  ،یعوامل مؤثر بر آن به صعععورت مرور ای یمنابع انسعععان یزیربرنامه نهیشعععده در زمانجام یهااز پژوهش یدرواقع تعداد
پژوهشععگران معتقدند که  ،مشععابه یهاقیتحق اتیارائه نشععده اسععت. در مرور ادب یدیجد یموضععوع پرداخته و محتوا درباره یفیتعار

سان یراهبرد یزیربرنامه سازمان جهت منطق یمنابع ان سازمان را در پ بخشدیم یبه   نیچن. همکندیکمک م یآت یازهاین ینیبشیو 
کاهش نقل و انتقاالت منابع  ،سازمان یاثربخش شیموجب افزا یمنابع انسان یبر رو یگذارهیکه سرما دهدیم نشانها پژوهش جینتا

سان شهردار تحقق یبرا نکهیتوجه به ا با. شودیم لیقب نیا از یموارد و کارکنان خدمت ترک به لیتما کاهشو  یان  رازیش یاهداف 
سان یزیربرنامه سان یبازدهاز ملزومات است و  یمنابع ان سان یراهبرد یزیراز برنامه زین یمنابع ان  از یامجموعه ،متأثر است یمنابع ان
شده و با اموضوع به آن اتیدر ادب که عوامل شاره  ست  ،ییتغییرها جادیها ا شهردارارتباط  درممکن ا شند، جمع یکاربرد یبا   یآوربا
 .است شده ارائه رازیش یشهردار در یانسان منابع یراهبرد یزیربرنامه در تیموفق یدیکل عوامل یینها مدل س س وشده 

 

 قیتحق روش -4
 یمدل مفهوم 

 .است آمده 1شکل در پژوهش یمفهوم مدل

                                                           
2 MOMS 
3 MOPHS 



 یدر هار ی  ر همانرب
یناسنا  بانم

یرا فر /یدرف  ماو 

   وت یرادره  رد یر  پ  تی وئسم یا ف  ف  و دا  ا .1
 اری  یرادره  نار دم

 یدر هار همانرب   ودت دن  رف رد د را نار دم تكراشم .2
یناسنا  بانم )  ژتار  ا(

   راهم  شناد(  اری  یرادره  نانكراك یاه ی  س ا  .3
)یكاردا و یناسنا  باور  یکینکت و ینف یاه ه و  رد شر ن

 یدر هار ی  ر  همانرب  ی نت یارب        ت    اد .4
یناسنا  بانم )  ژتار  ا(

 /ینام ا   ماو 
یرا  ا 

 یری دا  و شهوژپ و ش وم  یاه ت رف ندرك  هارف . 
 اری  یرادره  نانكراك یارب

)نام ا  ه ادنا( نام ا  یکچوك و ی ر ب . 

 اری  یرادره  ن ك ی  ر همانرب  ا ن  ادها  یی ت . 

 و  وق   یهافر( نانكراك یاه همانرب و اه  رط رب  را ن . 
 اری  یرادره  )...و ا ا م

 هچ اب ار یراك هچ  یسك هچ هك ن    انم و ت رد  یی ت . 
.دهد  ا نا ی اه تی وئسم و  بانم

 یرار رب و د دج راکفا ه ارا یارب   انم یا ف دا  ا . 1
 اری  یرادره  نانكراك  یب رد  را ت لاق نا   سی 

 /ی یحم  ماو 
ی  ا ر  

 یناسنا  بانم ه و  یلك یاه ت ای  و  ادها  یی ت .12
 اری  یرادره 

 و   ودت یارب  این دروم )یناسنا و ی ام(  بانم  یم ت .13
یناسنا  بانم یدر هار ی  ر همانرب یارجا

 یناسنا  بانم یدر هار ی  ر همانرب تیمها و شناد دوجو .14
 اری  یرادره  رد

 )یجرا  ا  یل اد( ی یحم   ار  یاه ی دی یپ . 1
 اری  یرادره 

   انم  ا  طا یاه    سی  و اه هداد ها  اپ دوجو .11
یناسنا  بانم هب  وبرم

 ی  ر همانرب رد راد اپ یرترب هب   اری  یرادره  هجوت . 1
اه یرادره  ر  د  باقم یناسنا  بانم یدر هار

  بانم یارب هدن   یا اقت و  یحم ینیب  شیپ ناکما . 1
 یمفهوم مدل: 1شکل یناسنا

 پژوهش

 پژوهش یاجرا روش - 
از نظر موضوعی در قلمرو  است. یمسئله پژوهش از نظر هدف از نوع کاربرداست.  یشیمایپ -یفیتوص روشِیپپژوهش  قیتحق روش

سان ست شده انجام 1394 سال درگیرد. از نظر قلمرو زمانی، قرار می یمدیریت منابع ان  رازیش یشهردارپژوهش  نی. قلمرو مکانی اا
 است. یمنابع انسان یراهبرد یزیردر برنامه تیموفق یدیعوامل کل نییو تب ییشناسا ،پژوهش نیدر ا شده یبررساست و موضوع 

 

 ی مار جام ه - 



 است: یجامعه آمار 2 یپژوهش دارا نیا
 یزیربرنامه با رابطه در الزم تجربه و دانش یدارا وساکن  رازیشهر ش ییایاست که در محدوده جغراف یخبرگاننخست،  یآمار جامعه
 حداقل که اندشده انتخاب( ی)قضاوت هدفمند یریگنمونه روش به خبرگان. هستندها مرتبط با آن یهاموضوع و یانسان منابع یراهبرد

سته 3 از یکی در شهردار رانی. مد1: اندگرفته قرار ریز د شد  سان یانیم رانی. مد2 راز؛یش یار ستان مرتبط با حوزه منابع ان سرپر  یو 
سان3 راز؛یش یشهردار صان حوزه منابع ان ص ستادان) ی. متخ شگاه و...(. در ا ا ست  یعنوان خبره برانفر به 15پژوهش  نیدان دور نخ

ضر نفر 5 ها،آن انیشدند که از م دهیبرگز یدلف سخگو و یهمکار به حا شدند هاپرسش به ییپا نفر انجام  10با  یو دور نخست دلف ن
 (.19: 2004 ،5یپالوسک و یاُکُل) رندیگیم نظر در نفر 18تا10 نیمعموالً تعداد خبرگان را ب ،4یمربوط به روش دلف اتیشد. در ادب

سان رانیمد ،دوم یآمار جامعه ستان مرتبط با حوزه منابع ان سرپر ست که تقر رازیش یشهردار یو  ستندنفر  70حدود  باًیا  لیدل به و ه
 در نظر گرفته شده است. ینمونه برابر جامعه آمار یتعداد اعضا ،یآمار جامعه بودن محدود

 
 اط  ا  ی رد ور یهاروش - 
 :شدند یاز دو منبع گردآور ازیمورد ن یهاپژوهش داده نیا در
 یاك اب انه مناب ( ا ف

 ،(هاهینشعععر و هاکتاب) یاز منابع علم ینظر اتیو ادب نهیشعععیپ هیتهمطالعه موضعععوع و  یبرا ازیموردن یهاداده یآورجمع منظورِبه
 .است شده استفاده ینترنتیا منابعگذشته و  قاتیموجود در اسناد مرتبط با تحق یهاداده
 پر شنامه(  

ستفاده پرسشنامه  یدانیبخش م در ستابزارِ موردا پرسشنامه به خبرگان و  کیکه  شده نیتدو پرسشنامه دوها داده یگردآور ی. براا
شده به توافق بر سر عوامل استخراج یابیدست»: میداشت نخست پرسشنامه از هدف دوو سرپرستان داده شد.  رانیپرسشنامه به مد کی

 انیم و دور دو در یدلف روش به اول پرسععشععنامه«. ها اشععاره نشععده بودبه آن اتیکه در ادب یدیعوامل جد ییشععناسععا»و  «اتیاز ادب
 کیهر  یرگذاریو تأث تیاهم زانیدهندگان خواسته شد ماز پاسخ و شد یعامل در دور نخست پرسشنامه بررس 30. شد عیتوز خبرگان

 که شده مشخصکم  یلیمتوسط، کم و خ اد،یز اد،یز یلیبه صورت خ کرتیل فیکنند. ط ییشناسا کرتیل فیاز عوامل را بر اساس ط
که توسط خبرگان در دور نخست  یعوامل یآن بود که بر رو یشده است. هدف پرسشنامه دور دوم دلف یگذارارزش 5تا1 از بیتتر به
ست آ شنهادیپ شنامه نی. در ادیشده بودند، توافق به د س  نیشد. در ا عیخبرگان توز انیشده م شنهادیپ دِیعامل جد 4 با یادور پر

پرسشنامه  جادیا یکنند. برا ییاز ابعاد را شناسا کیهر  تیاهم کرت،یل فیدهندگان خواسته شد تا بر اساس طاز پاسخ زیپرسشنامه ن
مطلوب و  تِیدهندگان خواسته شد تا وضعاز عوامل موردتوافق خبرگان، از پاسخ کیهر  یازا به (سرپرستان و رانیمد پرسشنامهدوم )
ضع شهرداراز عوامل را  کیموجود هر  تِیو ضع رازیش یدر  شخص کنند. و ساس ط کیمطلوب و موجودِ هر  تِیم  فیاز عوامل بر ا

 شده است. یگذارارزش 5تا1از  بیمشخص شده که به ترت فیضع یلیخ ف،یمتوسط، ضع ،یقو ،یقو یلیبه صورتِ خ کرتیل

تا لیوتحلهیتجز یو برا ینظرات خبرگان از روش دلف لیوتحلهیتجز یبراها: داده لیوتحلهیتجز روش مه از  جین نا پرسعععشععع
ستفاده Excelو  SPSS یافزارهانرم  یگروهپژوهشگر و  انیمتقابل م ارتباط از عبارت واست  یگروه ندیفرآ کی ،یشده است. دلف ا

سا شنا ضوع ییاز خبرگان  شنامه اجرا م یشده، در ارتباط با مو س ست که معموالً از راه پر شخص ا سف،یشود )یم روش  .(1: 2007 و
دور نخست،  انیمرتبط با مسئله پژوهش است. پس از پا یهاموضوع یی. هدف دور نخست شناساشودیدور انجام م 2حداقل در  یدلف

شنامه دوم در اخت س ص ،ازآنپس ی. دور دوم و دورهاردیگیمخبرگان قرار  اریپر ستند و هدف از آن تریصتخ  عوامل یبندرتبه ،هاه
ساس م گوناگون، شانیاهم زانیبر ا صورت کم ت ست و به  و  یصور ییاز روا نانیاطم یبرا(. 64: 1392 جوبر،شوند )یم لیتحل یا
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 نییپا اعتبار که ییهاسؤال د،یپس از تائ و شد گذاشتهاز متخصصان  یاستاد راهنما و تعداد اریدر اخت شده،یطراحپرسشنامه  ،ییمحتوا
شدند. به شتند حذف  شنامه در ا ییایپا نییتع منظورِدا س ستفاده از نرم نیپر ضر ،SPSS یافزار آمارپژوهش، با ا کرونباخ  یآلفا بیاز 

 محاسبه شده است. 853/0 و سرپرستان( رانی)پرسشنامه مد یینها یکرونباخ پرسشنامه یاستفاده شده است که آلفا
 

 هااف ه  - 
سا یبرا سان منابع یراهبرد یزیربرنامه در تیموفق یدیکل عوامل ییشنا از عوامل که ممکن بود بر  یابتدا تعداد راز،یش یشهردار یان

سان یراهبرد یزیربرنامه تیموفق شده و  بیترک گریکدی. س س عوامل مشابه با آمد دست بهموضوع  اتیمؤثر باشند، از ادب یمنابع ان
داده شعععدند که  رییتغ یاگونهآمده بهدسعععتعوامل به ،ازآندر نظر گرفته شعععدند. پس تریاز عامل کل یعنوان جزئعوامل به یبرخ ای

شرا سب با  شند. درنها رازیش یشهردار طیمتنا س انیدور به پا 2)که در  یاز روش دلف تیبا ست ی( برادیر  نیا یبه توافق بر رو یابید
 دهیبه خبرگان برگز ،یدلف نخست دور در عامل 30 با یاپرسشنامه شدهیعوامل، استفاده شد. در دور نخست بر اساس عوامل گردآور

شان  نیا شد که بر رو 10پژوهش که تعداد ست آمد و  17 ینفر بود، داده  ست بر رو یعامل 13عامل توافق به د  شانیکه در دور نخ
 همهتوسط  نخست، دور پرسشنامه ییرواعالوه ( حذف شدند. بهرانی)پرسشنامه مد ییطور کامل از پرسشنامه نهاتوافق حاصل نشد به

. شد شنهادیعوامل توسط خبرگان پ نیعامل به خبرگان داده شد که ا 4 با یاپرسشنامه ،ی. در دور دوم دلفشد دیینفر( تأ 10خبرگان )
به دسعععت  یتوافق یعامل اصعععل 4 ینظرات خبرگان در دور دوم بر رو ی. پس از گردآورندنفر بود 10دور برابر  نیتعداد خبرگان در ا

 .شد دییخبره( تأ 10خبرگان ) همهتوسط  زیدور ن نیپرسشنامه ا یی. رواامدین
شنامه س ساس مدل مفهوم نی. اداردعامل  17 یینها پر شنامه بر ا س ست آمد. ا یپر ستند که  یواردمعوامل  نیپژوهش به د ه

از عوامل توسععط  کیمطلوب هر  عتیموجود و وضعع تیپرسععشععنامه وضععع نی. در ااندهدیها به توافق رسععآن یبر رو یدلف یاعضععا
 زانی)م ییای. پااست شده دییخبره( و استاد راهنما تأ 10خبرگان ) همهتوسط  ،ییپرسشنامه نها یی. روااست شده کاملدهندگان پاسخ

شنامه نها س ساس آلفا SPSSافراز نرم باو  یاز خبرگان در دو دور دلف یافتیبا توجه به نظرات در ،ییاعتبار( پر سبه  یبر ا کرونباخ محا
 .دارد یپرسشنامه اعتبار کاف نی( بنابرا7/0از  شتریاست )ب یاست و مقدار مناسب 853/0شده است که برابر با 

را در نظر  1شماره  یهیآزمون، فرض نیانجام ا ی. برامیکنیاستفاده م tاز آزمون  ،از عوامل کیموجود هر تیوضع یِبررس یبرا 
 :میریگیم

 

(1) {
μi = 3
μi ≠ 3 ≡ {

ام برابر 3 است − i نیانگیم عامل

ام برابر 3  نیست − i  میانگین عامل
i = 1,2,3 

 

 یلیدرصد دل 95 نانیبا سطح اطم t آزمون طبق. است 9679/2 مقدار 5تا1 یاز نمره یرفتار/یفرد عامل موجودِ تیوضع نِیانگیم
 (.1جدول) دارد یمتوسط تیمطلوب یرفتار/یموجودِ عامل فرد تِیو وضع میرد فرض صفر ندار یبرا

 
 یرف ار/یموجود  ام  فرد تیو    یان ی  مون م :1جدول

 یرف ار/یفرد  ام  ت داد  یان یم اریم  انحرا   یان یم ا  اندارد ی  ا

 موجود تیوضع 70 9679/2 62688/0 07493/0

 

 ی ا  ار/ی ا مان  ام  موجود تیو    یان یم   مون: 2جدول

 ی ا  ار/ی ا مان  ام  ت داد  یان یم اریم  انحرا   یان یم ا  اندارد ی  ا



 موجود تیوضع 70 7667/2 64590/0 7720/0

 95 نانیبا سطح اطم t. طبق آزمون است گرفته 7667/2 مقدار 5تا1 یاز نمره یساختار/یموجودِ عوامل سازمان تِیوضع نیانگیم
 (.2جدول) ندارد یخوب تیمطلوب یساختار/یموجودِ عامل سازمان تِیو وضع شودیصفر رد م فرضدرصد 
 

 یر ا    /ی یمح  ام  موجود تیو    یان یم   مون :3جدول

 یر ا    /ی یمح  ام  ت داد  یان یم اریم  انحرا   یان یم ا  اندارد ی  ا

 موجود تیوضع 70 8539/2 53415/0 06384/0

 95 نانیبا سطح اطم t. طبق آزمون است گرفته 8539/2 مقدار 5تا1 یاز نمره یرساختیز/یطیموجود عامل مح تیوضع نیانگیم
 (.3جدولندارد ) یخوب تیمطلوب یرساختیز/یطیموجودِ عامل مح تِیوضع نی؛ بنابراشودیدرصد فرض صفر رد م

 

 طرفهکی انسیوار لیوتحلهی( از تجزیطیمح ،یسععازمان ،یموجودِ هر سععه دسععته نسععبت به هم )فرد تِیوضععع یبررسعع یبرا
(ANOVA استفاده )است: 2شماره  هیآزمون به صورت فرض نیا هی. فرضمیکنیم 

(2) {
μ1 = μ2 = μ3

o. w
≡ {

تیوضع موجود فردی سازمانی و محیطی مانند هم است از دید افراد 

یطیمح مانند هم نیست   یسازمان و  یفرد  تیوضع موجود  از دید افراد 
 

 مشخص شده است. 4سه عامل در جدول یطور متوسط مقدار نمرهبه
 

  ام   ه ینمره مقدار م و   :4جدول

  دا    داكثر

95% Confidence Interval for 

Mean موجود تیو   ت داد  یان یم اریم  انحرا  ا  اندارد ی  ا 
   ی د پا با   د

 یفرد 70 9679/2 62688/0 07493/0 8184/2 1173/3 75/1 50/4

 یسازمان 70 7667/2 64590/0 07720/0 6127/2 9207/2 67/1 67/4

 یطیمح 70 8539/2 53415/0 06384/0 7265/2 9812/2 84/1 71/4

 کل 210 8628/2 60703/0 04189/0 7802/2 9454/2 67/1 71/4

 

 دِیاز د نی( بنابرا < 05/0p-value) میرد فرض صعععفر ندار یبرا یلیدرصعععد دل 95 نانیبا سعععطح اطم ANOVAآزمون  طبق
 (.5جدولمانند هم است ) یطیو مح یسازمان ،یموجودِ عواملِ فرد تِیدهندگان وضعپاسخ

 
 ANOVA طرفه   انس وار  یوتحله ت  :  جدول

Sig. F دو  توان  یان یم df موجود تیو   دو  یهاتوان م موع 
 یگروه نیب 425/1 2 712/0 951/1 145/0

 یگروهدرون 587/75 207 365/0 - -

 کل 012/77 209 - - -

 

آزمون، در حالت مطلوب  نیانجام ا ی. برامیاسعععتفاده کن tاز آزمون  دیبا ز،یاز عوامل ن کیمطلوب هر تِیوضعععع یبررسععع یبرا



 :میریگیرا در نظر م 3شماره  یهیفرض
 

(3) {
μi = 3
μi ≠ 3 ≡ {

ام برابر 3 است − i نیانگیم وضعیت مطلوبِ عامل

ام برابر 3 نیست − i  تیوضع مطلوبِ عامل نیانگیم 
i = 1,2,3 

درصععد  95 نانیبا سععطح اطم tطبق آزمون  .دارد 2879/4 مقدار 5تا1 یاز نمره یرفتار/یمطلوبِ عاملِ فرد تِیوضععع نیانگیم
 (.6جدول) باشد 3از  شتریب دیبا یرفتار/یفردمطلوب عامل  تیوضع یو نمره شودیفرض صفر رد م

 

 یرف ار/یفرد  ام  م لو  تیو    یان یم   مون:  جدول

 یرف ار/یفرد  ام  ت داد  یان یم اریم  انحرا   یان یم ا  اندارد ی  ا

 مطلوب تیوضع 70 2879/4 56183/0 06715/0

با  tطبق آزمون  دارد. 0933/4مقدار  5تا1 یاز نمره یسععاختار/یمطلوب عامل سععازمان تِیوضععع نِیانگیدهندگان مپاسععخ دِیاز د
 (.7باشد )جدول 3از  شتریب دیبا یساختار/یسازمانمطلوبِ عامل  تِیوضع یو نمره شودیفرض صفر رد م درصد 95 نانیسطح اطم

 

 ی ا  ار/ی ا مان  ام  م لو  تیو    یان یم   مون:  جدول

 ی ا  ار/ی ا مان  ام  ت داد  یان یم اریم  انحرا   یان یم ا  اندارد ی  ا

 مطلوب تیوضع 70 0933/4 59496/0 07111/0

درصد  95 نانیبا سطح اطم tطبق آزمون  .دارد 0661/4 مقدار 5تا1 یاز نمره یرساختیز/یطیمطلوب عامل مح تِیوضع نِیانگیم
 (.8جدولباشد ) 3از  شتریب دیبا یرساختیز/یطیمحمطلوبِ عامل  تِیوضع یو نمره شودیفرض صفر رد م

 

 یر ا    /ی یمح  ام  م لو  تیو    یان یم   مون:  جدول

 یر ا    /ی یمح  ام  ت داد  یان یم اریم  انحرا   یان یم ا  اندارد ی  ا

 مطلوب تیوضع 70 0661/4 49363/0 05900/0

س یبرا ضع یبرر سبت به هم )فرد مطلوبِ تِیو سته ن سه د  طرفهکی انسیوار لیوتحلهیاز تجز ز،ین( یطیمح ،یسازمان ،یهر 
(ANOVAاستفاده م )است. 4شماره  هیآزمون به صورت فرض نیا هی. فرضمیکنی 
 

(4) {
μ1 = μ2 = μ3

o. w
≡ {

یطیمح مانند هم است یسازمان و  یفرد ، تیوضع ،مطلوب  از دید افراد 

یطیمح مانند هم نیست یسازمان و  تیوضع ،مطلوب فردی ، از دید افراد 
 

 مشخص شده است. 9هر سه عامل در جدول مطلوبِ تِیوضع یطور متوسط مقدار نمرهبه
 

 م لو  هر  ه  ام  تیو   یفیتو   مار:  جدول

  دا    داكثر

95% Confidence Interval for 

Mean 
 ی  ا

 ا  اندارد

 انحرا 

 اریم 
 ت داد  یان یم

 تیو  

   ی د پا با   د م لو 

 یفرد 70 2879/4 56183/0 06715/0 1539/4 4218/4 75/2 5

 یسازمان 70 0933/4 59496/0 07111/0 9514/3 2351/4 2 5



 یطیمح 70 0661/4 49362/0 05900/0 9484/3 1838/4 14/2 5

 کل 210 1491/4 55796/0 03850/0 0732/4 2250/4 2 5

 
 شعععععودیدرصعععععد فععرض صعععععفععر رد معع 95 نععانیععبععا سعععععطععح اطععمعع ANOVAآزمععون  طععبععق

 (05/0p-value < و از د )(.10جدول) ستیمانند هم ن یطیو مح یسازمان ،یمطلوبِ عاملِ فرد تِیافراد، وضع دِی 
 

 ANOVA طرفه   انس وار  یوتحله ت  :  1جدول

Sig. F دو  توان  یان یم df م لو  تیو   دو  یهاتوان م موع 
 یگروه نیب 049/2 2 024/1 365/3 036/0

 یگروهدرون 017/63 207 304/0 - -

 کل 065/65 209 - - -

 

ضع 11جدول طبق سازمان یطیمطلوبِ عاملِ مح تِیو ست و عامل فرد هیشب یو  ست. درواقع از  متفاوت عاملبا آن دو  یهم ا ا
 داشته باشد. دیبا یشتریمقدار ب گرینسبت به دو عامل د ،یفرد عامل مطلوبِ یافراد، نمره دِید

 
 aTukey B: 11جدول

  /   = در   ح   فا هار روه  
 م لو  تیو   ت داد

2 1 

 یطیمح 70 0661/4 -

 یسازمان 70 0933/4 0933/4

 یفرد 70 - 2879/4

 
آزمون به  نیا هی. فرضععمیکنیدو جامعه اسععتفاده م tاز عوامل از آزمون  کیموجود و مطلوب هر  تِیشععکافِ وضععع یبررسعع یبرا

 است: 5شماره  هیصورت فرض

(5) i = 1,2,3 {
ام برابر است − i تیوضع موجود و مطلوب عامل نیانگیم 

ام برابر نیست − i  نیانگیم وضعیت موجود و مطلوب عامل
 

 

 مشخص شده است. 12جدول در یفرد عاملِ مطلوبِ و موجود تِیوضع نِیانگیم
 

 یرف ار/یفرد  ام  م لو  و موجود تیو  : 12جدول

 یرف ار /یفرد  ام  تیو   ت داد  یان یم اریم  انحرا   یان یم ا  اندارد ی  ا

 مطلوب 70 2879/4 56183/0 06715/0

 موجود 70 9679/2 62688/0 07493/0

 مشخص شده است. 13جدول در یسازمان عاملِ مطلوبِ و موجود تِیوضع نِیانگیم



 
 ی ا  ار/ی ا مان  ام  م لو  و موجود تیو  : 13جدول

 ی ا  ار/ی ا مان  ام  تیو   ت داد  یان یم اریم  انحرا   یان یم ا  اندارد ی  ا

 مطلوب 70 0933/4 59496/0 07111/0

 موجود 70 7667/2 64590/0 07720/0

 مشخص شده است. 14جدول در یطیمح عاملِ مطلوبِ و موجود تِیوضع نِیانگیم
 

 یر ا    /ی یمح  ام  م لو  و موجود تیو  : 14جدول

 یر ا     /ی یمح  ام  تیو   ت داد  یان یم اریم  انحرا   یان یم ا  اندارد ی  ا

 مطلوب 70 0661/4 49362/0 05900/0

 موجود 70 8539/2 53415/0 06384/0

 

 یری  هین  - 
سان هیسرما تیاهم لیدل به سته نیتوجه بوجود اختالف قابل توسعه، و رشد ندیفرآ در یان کارمندان نسبت  یانتظارهاو  هاتوقع ،هاخوا
ضع»به  ستق جیبخش نتا نی. در اشودیباعث کاهش عالقه به کار م ،«موجود طیشرا»از  آنان درککار و « مطلوب تیو که از  یمیم

 اتیمؤثر باشند، از ادب یمنابع انسان یراهبرد یزیربرنامه تیکه ممکن بود بر موفق یاست. عوامل ، ارائه شدهآمده دست بهپژوهش  نیا
در  شدهیبررس ییباشند. عوامل نها رازیش یشهردار طیداده شدند که متناسب با شرا رییتغ یاگونهآمده بهدستبه عوامل. آمد دست به
 انیم هایحاصل از بررس جیاست. نتا یرساختیز/یطیمح ،یساختار/یسازمان ،یرفتار/یدر سه سطح فرد یعامل اصل 17 ق،یتحق نیا

ضع سته کیموجود و مطلوب هر  تیو ضع ریها در زاز د شکاف و ست. مقدار  شده ا از  یرفتار/یمطلوب و موجودِ عامل فرد تیارائه 
ست. از طرف 32002/1اندازه به 5تا1نمره  ضع یا شکاف و ضع تیمقدار  س یرفتار/یعامل فرد رعواملیمطلوب ز تیموجود و و  یبرر

ست و نتا شان جیشده ا ضع انیکه م دهدیم ن ضع تیو وجود  یداریاختالف معن یرفتار/یدعامل فر رعواملیمطلوب ز تیموجود و و
 در هارعاملیز یبندتیشععده و اولو یریگبرسععند. مقدار شععکاف اندازه یترمطلوب تیتا به وضععع ابندیبهبود  دیبا رعواملیدارد و ز
 آمده است. 15جدول

 
  



 (یفرد  ام  اب اد) هار ام    یبندت او و:  1جدول

  تا1 نمره ا   کا  مقدار ت او و ف رد

 58788/1 یانسان منابع( کیاستراتژ) یراهبرد یزیربرنامه میتنظ یتخصص الزم برا وجود 1

 25931/1 یانسان منابع( کیاستراتژ) یبرنامه راهبرد نیتدو ندیارشد در فرآ رانیمد مشارکت 2

3 
و  یفن یهامهارت، نگرش در حوزه دانش،)یکارکنان شهردار یهایستگیشا

 (یو ادراک یروابط انسان ،یکیتکن
24502/1 

 18788/1 یشهردار رانیمد توسط یشهردار در یریپذتیمسئول یفضا حفظ و جادیا 4

 

ضع مقدار ست. 32657/1 اندازهبه 5تا1از نمره  یساختار/یسازمانمطلوب و موجودِ عامل  تیشکاف و شکاف  یاز طرف ا مقدار 
موجود  تیوضع انیمکه  دهدیم نشان جیشده است و نتا یبررس یساختار/یعامل سازمان رعواملیمطلوب ز تیموجود و وضع تیوضع

 تیوضعععتا به  ابندیبهبود  دیبا رعواملیزوجود دارد و  یداریمعن اختالف یسععاختار/یسععازمانعامل  رعواملیمطلوب ز تیو وضععع
 .است آمده 16در جدول هارعاملیز یبندتیشده و اولو یریگطبق مقدار شکاف اندازه ی. از طرفبرسند یترمطلوب
 

 (ی ا مان  ام  اب اد) هار ام    یبندت او و : 1جدول

 ت او و ف رد
  کا  مقدار

  تا1ا  نمره  

5 
 کارکنان انیم در تجارب انتقال ستمیس یبرقرار و دیجد افکار ارائه یبرا مناسب یفضا جادیا

 .یشهردار
61945/1 

 61945/1 .یو...( شهردار ایحقوق و مزا ،یرفاهکارکنان ) مسائل یهاها و برنامهبر طرح نظارت 6

 49088/1 انجام دهد. دیبا ییهاتیرا با چه منابع و مسئول یچه کار ،یدرست و مناسب آن که چه کس نییتع 7

 40856/1 .یکالن شهردار یزیراهداف نظام برنامه نییتع 8

 18264/1 .یشهردار کارکنان یبرا یریادگی و پژوهش و موزشآ یهاآوردن فرصت فراهم 9

 6384/0 (.سازمان اندازهسازمان ) یکوچک و یبزرگ 10

ضع  شکاف و ساختیز/یطیمطلوب و موجود عامل مح تیمقدار  ست. از طرف 21224/1 اندازهبه 5تا1از نمره  یر شکاف  یا مقدار 
ضع ضع تیو ساختیز/یطیعامل مح رعواملیمطلوب ز تیموجود و و س یر ست و نتا یبرر شان جیشده ا ضع انیم که دهدیم ن  تیو

 تیتا به وضع ابندیبهبود  دیبا رعواملیزوجود دارد و  یداریاختالف معن یرساختیز/یطیعامل مح رعواملیمطلوب ز تیموجود و وضع
 .آمده است 17جدول در هاعاملریز یبندتیشده، اولو یریگبرسند. طبق مقدار شکاف اندازه یترمطلوب
 

 (ی یمح  ام  اب اد) هار ام    یبندت او و:  1جدول

 ت او و ف رد
  کا  مقدار

  تا1 نمره ا 
 44/1 .یشهردار یحوزه منابع انسان یکل یهااستیاهداف و س نییتع 11

 37/1 .یشهردار در یانسان منابع یراهبرد یزیربرنامه تیاهم و دانش وجود 12

 298/1 .یمنابع انسان یراهبرد یزیربرنامه یو اجرا نیتدو یبرا ازی( موردنیو انسان یمنابع )مال نیتأم 13



 298/1 .یمنابع انسان یبرا ندهیآ یو تقاضا طیمح ینیبشیپ امکان 14

 گریدمقابل  یمنابع انسان یراهبرد یزیردر برنامه داریپا یبرتر به رازیش یشهردار توجه 15
 هایشهردار

144/1 

 141/1 .یاطالعات مناسب مربوط به منابع انسان یهاستمیها و سداده گاهیپا وجود 16

 79/0 .یشهردار( یخارج ای یداخل) یطیمح طیشرا یدگیچیپ زانیم 17

 
. 2 ؛یسازمان عامل. 1است:  ریزعوامل به صورت  یبندتیمطلوبِ هر عامل، اولو تِیموجود و وضع تِیشکاف وضع زانیم براساس

صل از ا جینتا سهی. با مقایطی. عامل مح3 ؛یفرد عامل شابه انجام یهاقیبا تحق قیتحق نیحا شخص  ،شدهم  جینتا که شودیمم
 ران،یالزم مد یتخصص و آگاه ارشد، رانیمد مشارکت عامل. است گذشته یقهایتحقبا  یعوامل مشترک یدارا ق،یتحق نیا از حاصل

سداده گاهیوجود پا ،یطیمح یابیارز سان ستمیها و   شدهانیعوامل ب گریو د ازیمنابع موردن نیتأم ،یاطالعات مناسب مربوط به منابع ان
 تیعوامل مؤثر بر موفق ییبا هدف شععناسععا یپژوهشعع ی( ط1388و همکاران ) یقی. حقکنندیصععدق م زین رازیشعع یشععهردار ۀدربار

ستراتژ یزیربرنامه ستراتژ یزیربرنامه ندیارشد در فرآ رانیکه مشارکت مد انددهیرس جهینت نیبه ا رانیگاز ا یدر شرکت مل کیا  ک،یا
شد از دانش و اهم رانیمد یآگاه ستراتژ یزیربرنامه تیار ش ک،یا ستراتژ یزیربرنامه ندیکارکنان در فرآ یمیارکت تم  تیریمد ک،یا

ستراتژ یزیربرنامه ندیدر فرآ رییتغ ست مح یابیو ارز کیا ستراتژ یزیربرنامه تیدر موفق یطیدر شرکت مل کیا اثرگذار  رانیگاز ا یدر 
عامل  ؛یرفتار ،یفرد)عامل  سععطح سععه در یاصععل عامل 28 اندداده انجام 1392 سععال در که یپژوهشعع در همکاران و ضیفاسععت. 
ساختیز عاملو  یساختار ،یسازمان س( را یطیمح ،یر صل از ا جی. نتااندکرده یبرر س نیحا شان م یبرر عنوان به یعامل فرد دهدین

و  تیاز اهم یادر برق منطقه کیاستراتژ یزیرشدن برنامه ییاجرا یبرا یو سازمان یطیمح یهاقابل توجه و س س عامل نهیگز نیاول
با  یصعورت اسعت که عامل فرد نیبه ا شعدهلیتحل و یگردآور یهاداده از آمدهدسعتبه جینتا. هسعتندبرخوردار  یتوجهقابل تیاولو

و نقش  تیعامل است و با توجه به اهم نیو تخصص، اثرگذارتر یستگیشا ،یریپذتیچون درک و دانش، تعهد و مسئول ییهاعاملریز
 تاًیو نها نهیزم نیدر ا رانیمد درکسععطح دانش و  شیافزا قیکه از طر یبا بهبود عوامل فرد ،یمنابع انسععان کیاسععتراتژ یزیربرنامه

 کینزد یاندهیآ در توانندیم هاسازمان شود،یمها کسب برنامه نیا یسازادهیو پ نیتدو یبراالزم  یهایستگیتخصص و شا شیافزا
 یزیردر برنامه تیموفق یدیموجود عوامل کل تیبهبود وضععع یدر ادامه راهکارها .ابندی دسععت خود اندازچشععم به مطلوب ینحو به و

 .شودیم شنهادیپ رازیش یدر شهردار یمنابع انسان یراهبرد
 

 یكاربرد یهاشنهادیپ - 1
از  یاخالصععه راز،یشعع یدر شععهردار یمنابع انسععان یراهبرد یزیردر برنامه تیموفق یدیعوامل کل ییپژوهش پس از شععناسععا نیا در
 :شودیمارائه  رازیش یعوامل در شهردار نیموجود ا تیبهبود وضع یبرا ییاجرا یشنهادهایپ

 :شودیم شنهادیپ ریموارد ز یرفتار/یفرد عامل مطلوب تیوضع و موجود تیوضع انیم شکاف کاهش یبرا
سئول حس شیافزا • سان منابع تعهد و یریپذتیم ضع یکه برا شودیسؤال مطرح م نی: ارازیش یشهردار در یان  تیبهبود و

آموزد یاست که به ما م یسؤال برآمده از تجربه کار نیپاسخ ا ناًیقیکرد؟  دیچه با یشهرداردر  یریپذتیمسئول حس شیافزا
سئول زیهرگونه راه گر یجلو سئول یشهردار رانیو مد مندانو کنترل کار بیگرفت. ترل دیرا با یریپذتیاز م  یریپذتیبه م
مطمئن شععوند که در صععورت  رانیاگر مد رایز ،یشععهردار رانیروش انتخاب مد در ریی. تغالف: دارد یپ در ارزشععمند امدیپ دو
ست مد رفتنیپذ سئول ریکردن از ز یشانه خال یبرا یزیراه گر چیه تیریپ شدن به جمع مد ناًیقیندارند،  تیبار م  رانیاز وارد

 یشععهرداردر  یریپذتیمسععئول کهیدرصععورت رایز ،ینظارت یدر نهادها یدگرگون جادی. ب. اکردخواهند  یمسععئول خوددار
 نیتبع ارو خواهند شععد و بهروبه یاسععاسعع یهارییبر عملکرد کارکنان با تغ نظارتاز نظر  زین ینظارت یشععود، نهادها یاجبار



در  یزیگرتی. درهرحال للبه بر مشععکل مسععئولکردخواهد  رییتغ زین ییو اجرا ینظارت یهاارگان انیموضععوع نوع ارتباط م
شهردار ریگسخت و وقت یکار رازیش یشهردار ست و اگر  شکل نینتواند ا رازیش یا ضلها بردارد، راه سر از را م  یبا مع

  رو خواهد شد.هدر کار روب یورو بهره ییکارا نهیدر زم یشتریب

 .مربوطه نو مسئوال رانیاز جانب مد رازیش یدر شهردار یتیحما یهاشاخصه •

 :شودیم شنهادیپ ریموارد ز یساختار/یمطلوب عامل سازمان تیموجود و وضع تیوضع انیکاهش شکاف م یبرا

 دانش توسعه و یسازمان یریادگی شیبا هدف افزا کهتجربه  تیری: مدرازیش یشهردار درتجربه  تیریمد ستمیس یریکارگبه •
. دارد عهده به را یسازمان تجارب لیتعد و اصالح و مجدد استفاده ،یمستندساز ،یابیباز ندیآ، درواقع فرشودیم جادیپرسنل ا

 دهدیم یاریمسائل روزانه و کوتاه کردن زمان حل یهاتیرا در انجام فعال رازیش یشهرداراستفاده مجدد از تجارب، پرسنل 
 نی؛ بنابراکندیمسععائل متعدد م یتجارب پراکنده و حل مورد نیگزیجا ،را یشععهرداردر  یفعال و عمل یریادگیرفته رفته و
ست که از تمر یمهارت ایمنزله دانش تجربه را به توانیم ست در و مما نیدان  یدوره زمان کیدر  یانجام کار ای تیفعال کیر

 ریتأث یشهردار یهاتیدر بهبود فعال رازیش یشهردارو کارمندان  رانیمد یازسو. انتقال تجربه شودیحاصل م ینسبتاً طوالن
 خواهد شد. رازیش یشهرداردانش در  جادیا هیدارد و ما میمستق

ضا جادیا  • سب برا یف سنل: به تیخالق جادیا یمنا شهردار تیخالق جادیا یبرا یطورکلپر  شنهادیپ ریمراحل ز رازیش یدر 
: شهیخلق اند م؛یهست آن حل به لیما که شود مشخص یدر شهردار یطرح ایمشکل و  دیمرحله با نی: در ای: آمادگشودیم

سدیم کارکناناز  کیبه ذهن هر  یاتیخالق و ح یهاشهیمرحله اند نیدر ا شود،  تیاحتمال که درنها نیو ا ر شکل حل  م
 یرعملیل یهاحلمرحله راه نی: در اییدایپمرحله باز شعععود؛یگوناگون مطرح م یهاحلمرحله راه نی. در اابدییم شیافزا

شته و به اند یهاشهیحذف، اند شابه کنار گذا شن یکه برا ییهاشهیم ساختن آن به اطالعات رو  ازین یشتریبه تفکر ب ایتر 
 .شوندیم یو عمل شده یابیارز هاشهیمرحله اند نیمرحله قضاوت: در ا شود؛یم یشتریاست توجه ب

افزایش  حالنیبهبود سععطح انگیزه و رضععایت شععغلى و درع رازیشعع یشععهردارمهم مدیران  یهایکى از دلدله دیباامروزه  •
ست و انتظار دارد عالوه بر تأمین نیازهاى مالى خود،  یهردارش درورى بهره شتر ا شد. نیروى کار، خواهان آموزش بی  گریدبا

، مسععئله مهم براى مدیران گریدعبارتشععدن و خودیابى؛ بهنیازهاى خود را جوابگو باشععد، مانند نیاز به موفقیت، رشععد، مطرح
بالقوه نیروى کار و مشارکت در مشالل لنى است. این مهم تا حد  یهاییورى نیروى کار از طریق گشودن تواناافزایش بهره

 شود.زیادى از طریق طراحى مناسب مشالل حاصل مى

 .یمناسب مشالل در شهردار لیوتحلهیتجز •

 .هاپاداش و مزایا طریق از کارکنان عاطفی تعهد بهبود •

در بلندمدت،  راز،یش یشهردار کارکنانآموزش  یبرا یگذارهی: سرماکار محیط درو آموزش ضمن خدمت  یآموزش یازسنجین •
 مثبت دارد. ریتأث ،یکل شهردار یوربر بهره

 :شودیم شنهادیپ ریز موارد یرساختیز/یطیمطلوب عامل مح تیموجود و وضع تیوضع انیکاهش شکاف م یبرا

سداده گاهیوجود پا  • سان یهاستمیها و  سب مربوط به منابع ان سیاطالعات منا سان ستمی:   فیتعر نیچن یاطالعات منابع ان
و  یافزارسخت زاتیبا استفاده از تجه یانسان منابعها و اطالعات مرتبط با داده ۀاز هم ک ارچهیجامع و  یا: مجموعهشودیم

 .رازیش یشهرداردر  یانسان منابع یجار یکارهاو انجام  یزیر، برنامهیریگمیکمک به تصم منظورِبه یافزارنرم

 
. است گرفته انجام پرسشنامه از استفاده با پژوهش این: است یضرور ریز یهانکته یادآوری روشیپدر رابطه با پژوهش  انیپا در

شرایط آزمودنآن یآورتحقیقاتی که ابزار جمع ست، از درک عمیق  شنامه ا س صر به پر ست. بنابراین احتمال تأث هایها منح  ریناتوان ا
است، بنابراین در تعمیم نتایج به جوامع و  رازیمتغیرهای مزاحم بر نتایج تحقیق دور از انتظار نبود. این پژوهش محدود به شهرداری ش



 .کرد اطیاحت بایددیگر،  یهاگروه
 

 نده پژوهش   یبرا  یهانهادشیپ -11
ستفاده از پژوهش دیبا محقق  یانجام پژوهش برا وهیش کنندهتیخود که هدا یرو شیدر پ یعنوان چرالکه به نیشیپ یهاضمن ا

 نه،یزم نیباشععد. در هم ادآوریمرتبط را  یهانهیالزم در زم یهاانجام پژوهش ،یمحققان آت تیو هدا هاشععنهادیبا ارائه پ ،هسععت یو
 .شودیارائه م یو محققان آت انیانجام مطالعات دانشجو یبرا ر،یز یهاشنهادیپ

 رو؛شِیپ قاتیتحق باها آن جینتا سهیمقا و شتریب یشهرها با جامعه آمارکالن گرید یهایمشابه در شهردار یهاپژوهش انجام. 1

سان یراهبرد یزیرعوامل مؤثر بر برنامه نهیدر زم هایشهردار رمجموعهیمختلف ز یهاسازمان نیب سهی. مقا2  نیدر ا یمنابع ان
 ؛هاسازمان

 راز؛یش یشهردار در یانسان منابعوری بهره زانی. بررسی نقش آموزش بر م3

در  یبی منابع انسععان. شععناسععایی عوامل محیطی مؤثر بر نظام ارزیابی عملکرد کاری و تعیین میزان اهمیت در بهبود روند ارزیا4
 راز؛یش یشهردار

 کارکنان؛برای بهبود عملکرد کاری  رازیش ی. بررسی نقش مدیران شهردار5

 راز؛یش یشهردارنظام ارزیابی عملکرد در  یسازادهی. بررسی نقش نگرش کارکنان نسبت به پ6

 .رازیش یشهردار کارکناننظام ارزیابی عملکرد  یورافزایش بهره یبرا. ارائه راهکارهایی 7

 

 ك ابنامه

-103، 7 ،فصلنامه اقتصاد شهر (. راهبردهای گسترش سرمایه انسانی در شهرداری تهران با رویکردهای توسعه اقتصاد ملی.1389ناصر ) ،امانی
107. 

 یعلم یارهایبا مع رانیا ینفت یهاپخش فرآورده یستاد شرکت مل یمنابع انسان یزیرموجود برنامه تیوضع سهی(. مقا1389) هیسم ،یلیخل یباقر
دانشگاه عالمه  یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،ارشد یکارشناس نامهانیپااستاد راهنما دکتر عباس عباس ور.  ،یمنابع انسان یزیربرنامه
 .ییطباطبا

بر سعطح  یمنابع انسعان کیاسعتراتژ یزیربرنامه ریتأث یبررسع(. 1392اکبر ) ،پور یلیو ن ژنیب ،یباشع امیخ ؛یمهد ان،یکرباسع ؛محمد ،یجوانمرد
 ک،یاستراتژ تیریمد یالمللنیکنفرانس ب نیدهم یهاهمجموعه مقال(. اصفهان یهایشهردار یمورد مطالعهچابک ) یهاسازمان یاثربخش

 .1392آذرماه  ،(تهران) مایسازمان صداوس یالمللنیب یهاشیمرکز هما

سا1392محمود ) جوبر، شنا سرما گذارانهیسرما نبودن لیماعوامل مؤثر بر  یبندتیو اولو یی(.  شارکت و  شارکت  یهادر پرو ه یگذارهیبه م م
ص-یعموم صو ستاد راهنما دکتر احمد طالبرازیش یشهردار یخ س نامهانیپانژاد. . ا شنا شد یکار صاد، مد ،ار شکده اقت و علوم  تیریدان

 .رازیدانشگاه ش یاجتماع

 یدر شرکت مل کیاستراتژ یزیربرنامه تیعوامل مؤثر بر موفق ی(. بررس1388) دهیسع ان،یو رسول دیسع پور،قوام ؛عباس ان،یمنور ؛محمد ،یقیحق
 .54-39 ،(3)1 ،یبازرگان تیریمد هینشر. رانیگاز ا

 .183-167 ،28و  27 ،بهبود و تحول تیریمجله مطالعات مد. یمنابع انسان کیاستراتژ یزیربرنامه یازهاینشی(. پ1379) رجیا ،یسلطان

 یابرق منطقه یاستراتژک منابع انسان یزیرعوامل مؤثر بر برنامه یبندتیو اولو ییشناسا(. 1392نرگس ) ،یبهاره و جواهر ،یکاله ؛داوود ض،یف
مرکز  ک،یاسععتراتژ تیریمد یالمللنیکنفرانس ب نیمجموعه مقاالت دهم. FDEMATELو  SEM یهاکیتکن یریکارگسععمنان با به

 .1392آذرماه  ،(تهران) مایسازمان صداوس یالمللنیب یهاشیهما



صرالله س1388) هیمهد ،ین ستراتژ یزیربرنامه ریتأث ی(. برر سان کیا ش یمنابع ان ستاد راهنما: دکتر احمدعل یدر اثربخ  ،یالهخاتف یسازمان. ا
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