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 دهيچک

ران با آن يکه مد ياز مسائل يکيامروز  يرقابتدر جهان 

ش يجه افزايروبرو هستند بهبود عملکرد کارکنان و در نت

 يشاخص ها ين پژوهش بررسيباشد. هدف ا يسازمان م يبهره ور

با  موثر بر بهبود عملکرد کارکنان يت منابع انسانيريمد

پژوهش شامل  يل است. جامعه آماريروش فراتحل يريبکارگ

موثر بر بهبود عملکرد عوامل  ياست که به بررس يمطالعات

پژوهش  87ن اساس در مجموع يپرداخته اند. بر ا کارکنان

ت يريشاخص مد 24نه پژوهش، يشيمختلف انتخاب شد. بر اساس پ

 ييموثر بر بهبود عملکرد کارکنان شناسا يمنابع انسان

ها نشان ل دادهيحله و تيج به دست آمده از تجزينتاد. يگرد

 ، تعهديشغل تي، رضايسازمان يشهروند داد که رفتار

 ، مبادلهيکار يزندگ تيفيخدمات، ک جبران ستمي، سيسازمان

 يابيارز ستميس، يسازمان تي، حمايسازمان عضو، عدالت-رهبر

، يمشارکت تيري، مدينوآور و تي، خالقيسازمان فرهنگعملکرد، 

شغل،  بودن دار يمعن احساس، يبهساز و آموزش يها برنامه

، يسازمان ، جويشغل تي، امنيانسان منابع يتوانمندساز

ر مثبت يتاث يشغل زشيو انگ يشغل ريمس ، توسعهيکار استقالل

 استيس يرهاير متغيبر بهبود عملکرد کارکنان دارند. تاث

بر  يشغل يشغل، تقاضاها مجدد ينقش، طراح ، ابهاميسازمان

 د نشد.ييتابهبود عملکرد کارکنان 

 

 يابي، ارزيت منابع انسانيريمد يروش ها :يديکل يهاواژه

 ليکرد فراتحليعملکرد کارکنان، بهبود عملکرد کارکنان، رو
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 مقدمه  -1-1

با  يياز پژوهش جهت آشنا ياتيان کلين فصل بيهدف از ا

که مساله پژوهش شرح داده  يباشد، به گونه ا يچارچوب کار م

ن روش يپژوهش و همچن يه هايشود و بر اساس آن اهداف و فرض

ن فصل ابتدا يگردد. در ا يمعرف يپژوهش به صورت کل يشناس

ق مورد يت تحقيو سپس ضرورت و اهمشده  انيمساله پژوهش ب

ات و سواالت ي. در ادامه اهداف، فرضه استگرفت قرار يبررس

تا ي. نهاه استح داده شدين روش پژوهش توضيپژوهش و همچن

 ياتيو عمل يف مفهومين بخش از فصل اول به تعريآخر

ات پژوهش در يپژوهش اختصاص دارد. پس از ارائه کل يرهايمتغ

ان يپژوهش ب نهيشيو پ ينظر يفصل حاضر، در فصل دوم مبان

پس از  شده و يپژوهش معرف يدر فصل سوم روش شناس ه است.شد

 يريجه گيتا نتيل داده ها در فصل چهارم، نهايه و تحليتجز

ق در فصل پنجم يتحق يت هايشنهادات و محدوديو ارائه پ

 .ه استشدرائه ا

 

 ان مسالهيب -1-2

پژوهشگران معتقدند دارايي هاي هر سازماني شامل دو جزء 

است. سرمايه براي موفقيت  2و سرمايه 1اصلي، نيروي کاري

سازمان و نيروي کار براي اين امر ضروري است. عملکرد باالي 

کارکنان هدف تمام مديران در تمامي سطوح است )پونگ و 

عملکرد کارکنان نقش مهمي در بقا و (. 2014همکاران، 

. از (2016اثربخشي سازمان ايفا مي کند )شو چان و همکاران،

( عملکرد اشاره به اجراي وظايف محوله 1995) 3نظر کاسيو

                                           
1. Labor 
2. Capital 
3. Cascio 
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فرد دارد و توصيف نظام دار قوت و ضعف فرد يا گروه در 

ارتباط با وظايف محوله را ارزش يابي عملکرد مي گويند 

(. عملکرد در سه سطح فردي، گروهي و 1391)فضلي و همکاران،

رتند از : سازماني است. عوامل موثر بر عملکرد فردي عبا

توانايي، يادگيري، شخصيت، ادراک، انگيزش. عوامل موثر بر 

عملکرد در سطح سازماني عبارتند از: ساختار سازماني، محيط 

سازماني، سياست ها، رويه هاي سازماني و فرهنگ سازماني. 

عوامل موثر بر عملکرد گروهي عبارتند از: ارتباطات، 

(. 1377عارض)رابينز، رهبري، قدرت، سياست، رفتار گروهي و ت

عملکرد شغلي مي تواند به عنوان يک رفتار و يا عمل که 

مطالعات  توسط کارمندان در سطح فردي انجام مي گيرد باشد.

متعدد حمايت از مفهوم عملکرد فردي و ارتباط عملکرد با 

)سانونتا و همکاران، متغيرهاي مختلف را تاييد کرده است 

2016.) 

انسانی با عملکرد باال، ثبات عمل منابع فعاليت های منابع 

به طور کلی فعاليت های منابع  انسانی، کارمندان، عملکرد و

انسانی تاثير مثبتی بر کارمندان و عملکرد شرکت در تمامی 

همچنين به طور خاص، تعدادی از مطالعات نشان . ابعاد دارند

 می دهد، فعاليت های منابع انسانی بر اندازه گيری عملکرد،

سيستم های پاداش و طراحی شغل تاثير دارند، به عنوان مثال 

قادر به ايجاد انگيزه و تشويق رفتارهای کارکنان مورد نظر 

(. مطالعات قبلی به فعاليت 2014و همکاران،  1هستند )هيسکت

و  2های کم منابع انسانی متمرکز بودند)تانسد

ی دهد (،  پژوهش های اخير به طور خاص نشان م2011همکاران،

که فعاليت های منابع انسانی نقش مهمی در اندازه گيری 

و همکاران،  3د)چناقدامات عملکرد سازمان ايفا می کن

2016.) 

                                           
1 Heskett 
2 Townsend 
3 Chen 



  4 
 

سازمان های موجود در هر جامعه با استفاده از منابع 

محدودی که در اختيار دارند، به گونه ای به رفع نيازهای 

آنجا که منابع فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از 

توليد همواره با يک ويژگی يعنی کميابی مواجه هستند، اغلب 

اصلی ترين هدف سازمانها استفاده ی بهينه از عوامل توليد 

و رسيدن به اثربخشی است. اين عوامل شامل زمين، سرمايه، 

نيروی انسانی، فناوری و مديريت است. در اين بين نيروی 

زمانها و از نقش حساسی انسانی ارزشمندترين دارايی سا

برخوردار است. به همين منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد 

کارکنان يکی از اهداف بهسازی نيروی انسانی در مديريت بخش 

های دولتی است که برای سنجش دانش، توانايی، انگيزش، 

از سوي رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پايه ريزی می شود. 

هايي كه در يك هاي علمي، نتايج پژوهشديگر، در بسياري حوزه

شود معمواًل متضاد و گيج كننده است موضوع خاص انجام مي

(. به عبارت ديگر واگرايي 2001، 1)روزنتال و ديموتئو

شود. يكي از راههاي هاي علمي مشاهده ميزيادي در نظريه

پيشرفت علمي و توسعه مرز دانش از يك طرف و كاربري بيشتر 

از طرف ديگر، پيدا كردن راه حلي براي مواجهه  نتايج علم

هاي علمي در يك حوزه با واگرايي و تضاد نتايج در پژوهش

(. در اين پژوهش، 2001باشد )روزنتال و ديموتئو، خاص مي

هاي صورت گرفته، تالش مي شود تا داليل متفاوت از ساير پژوهش

ي چنين تضادي نيز با استفاده از روش فراتحليل شناساي

گردد. فرآيند فراتحليل در اين پژوهش در هشت مرحله اجرا 

خواهد شد. در ادامه به روش اجرا در هر يك از اين مراحل 

؛ هومن، 1389پرداخته مي شود )قاضي طباطبايي و ودادهير، 

مرحله ، (: مرحله اول: تعريف متغير مستقل و وابسته1387

م: گزينش آوري گزارش مطالعات گذشته، مرحله سودوم: جمع

مطالعات قابل استفاده  در جامعه آماري، مرحله چهارم: 

گردآوري اطالعات الزم از هر يك از مطالعات، مرحله پنجم: 

                                           
1. Rosenthal and Di Matteo 
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اثر، مرحله ششم: ارزيابي همگني و ناهمگني محاسبه اندازه

هاي اثر ، مرحله هفتم: قوت رابطه بين دو موجود در اندازه

اي تعديل كننده اندازه متغير، مرحله هشتم: شناسايي متغيره

 اثر.

مشکل اصلی برخی سازمان ها در بهبود عملکرد کارکنان ناشی 

از عدم توجه مناسب به شاخص های منابع انسانی در بين 

کارکنان است که سبب می شود کارمندان از شغل خود ناراضی 

بوده و در نهايت عملکرد خوبی نداشته باشند. اين مشکل در 

های داخلی و خارجی از اولويت بااليی سازمان ها و شرکت 

برخوردار است؛ چرا که با توجه به شاخص ها و فعاليت هايی 

که در حوزه ی مديريت منابع انسانی می توان انجام داد می 

توان انتظار داشت که عملکرد کارکنان، به عنوان يکی از 

عوامل کليدی موفقيت در دستيابی به مزيت رقابتی پايدار، 

ن ها بهبود يابد. الزم به ذکر است طی بررسي هاي در سازما

و داخلی، تاکنون هيچگونه به عمل آمده در پژوهش های خارجی 

ای مشابه با هدف اصلی اين تحقيق انجام نگرديده  مطالعه

است. بنابراين در اين طرح پژوهشي با استفاده از رويکرد 

فراتحليل به شناسايي شاخص هاي منابع انساني موثر بر 

 .بهبود عملکرد کارکنان پرداخته شده است

 

 

 ت و ضرورت پژوهشياهم -1-3

 يت سازمان ها و موسسات به چگونگيبقاء و تداوم فعال

دارد. تحوالت  يعملکرد کارکنان بستگ يو اثربخش ييکارآ

ر چنان پرشتاب ياخ ين در عرصه سازمان ها در دهه هاياديبن

ده تر از قبل کرده يچيت سازمان ها را پيريبوده است که مد

ه و منبع ين سرمايبزرگتر يهر کشور يانسان يروياست. ن

توان  يدر هر کشور يانسان يروهايموجود سازمان هاست. ن

و  ي، اقتصادياسي، سي، اجتماعير در ساختار فرهنگييتغ

 ياديرات به عوامل زيين تغيامثال آن را داراست علت ا
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ت سازمان يريدن عوامل مياز مهم تر يکيدارد که  يبستگ

تعاريف مختلفي از عملكرد ارائه (. 1385، ياست)ناظم و حمود

تـوان آنهـا را بـه دو  بندي مـي شده است. در يك جمع

بندي كرد: در ديدگاه اول عملكرد معادل با  ديـدگاه طبقه

وري و نتايج سـازماني درنظـر گرفتـه شـده است؛ در  بهره

كنـان و افـراد و بـا ديـدگاه دوم، عملكـرد در سـطح كار

توجـه بـه نتـايج و پيامـدهاِي فعاليتهاي آنان سنجيده 

براي  ييجستجوي راهها(. 1384و همکاران، ي) اصفهانميشود

هاى کارکنـان ييري حداکثر توانايکارگ و به ييش کارايافزا

از موضوعات و  يکـي يدر جهـت تحقـق هـدفهـاي سـازمان

ت بوده يريصاحبنظران علم مدران و يمد يشگيهاى هم دغدغه

ت يا توجه به اهم(. ب1394اقدم،  يميو رح يلي)اسماعاست

کند، يفا ميدر بهبود آن ا يکه منابع انسان يعملکرد و نقش

را کـه بـستر مناسـب براي  يالزم است سازمانها عـوامل

ن ينموده و با تـأم ييکنند شناسايجاد ميبهبود عملکرد را ا

به عملکرد بـاال  يابيدر اعتالي دست يعط و بستر الزم سيشرا

 .را داشته باشند

بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد که پژوهشگران منابع 

توجه خاصي نسبت به شناسايي عوامل بر عملکرد  يانسان

ل يکرد فراتحليک پژوهش جامع با روي يکارکنان داشته اند ول

را مي نه وجود ندارد. دليل اصلي چنين نقصي ين زميدر ا

توان ناشي از اين موضوع دانست که روش شناسي فراتحليل به 

عنوان اصلي ترين ابزار شناسايي ماهيت نتايج متضاد در 

پژوهش هاي اجتماعي و رفتاري، از سابقه اي طوالني برخوردار 

نمي باشد و زمينه الزم براي معرفي و بکارگيري چنين 

در چند سال  رويکردي در پژوهش هاي مديريتي، به طور خاص

اخير  فراهم آمده است. در نتيجه در حيطه پژوهش هاي خارجي 

و داخلي، شايد به ندرت بتوان نمونه هاي کارآمد استفاده 

از روش فراتحليل را جهت شناخت دقيق عوامل موثر بر بهبود 

ل يروش فراتحل يعملکرد سازماني ارائه نمود. از کاربردها
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ج پژوهش ها وجود دارد. ياست که در نتا ييتضادها يبررس

 يرويج حاصل از عوامل موثر بر عملکرد نيتضاد در نتا

 يق محمديمانند تحق يقاتيتوان در تحق يرا م يانسان

ضمن  يآموزشهاده است، يجه رسين نتي( که به ا1386)ينينائ

وجود ندارد،  يخدمت و بهبود عملکرد کارکنان رابطه معنادار

و  ي(، فضل1390ان و ناو)ينقات جهايج تحقيکه نتا يدر صورت

و  ينيرحسي(، م1387)يميو کر يزدي(، ا1391همکاران)

ن آموزش به يب يمثبت يدهد رابطه  ي( نشان م1393همکاران)

( و بهبود عملکرد ICDL  يکارکنان)مخصوصا آموزش مهارت ها

 ين جنبه يمشاهده نمود. بنابراکارکنان وجود دارد، 

نوآورانانه اين پژوهش، شناسايي عوامل ايجاد کننده تضاد 

در نتايج ارتباطات عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان 

که از طريق بازبيني دقيق مطالعات تجربي صورت گرفته در 

 اين حوزه مي باشد.

 ج پژوهشيکاربرد نتا -1-4

 وي انساني در مجموعة سازماني مهمترين عامل تعيـينرين

كننـده و اثرگـذار در حركـت صـحيح سازمان به سمت اهداف 

هاي مديران كارآمد در سـطوح  ترين دغدغه است. يكي از عمده

چگونگي ايجاد بستر مناسب براي عوامل انساني شاغل  مختلـف

هاسـت تـا آنهـا بـا حـس مسئوليت و تعهد  در همة حرفه

و عملكرد در جامعه و حرفة خود كار كنند  كامل به مسائل

براتي، عريضي، براتي، سرهنگي و )بهينـه داشـته باشـند 

اهميت عملكرد به دليل نقشـي اسـت كـه در (. 1392رنجبر، 

بهبود و پيشرفت سازمان و نيز بهداشت و سالمت نيروي كار 

عملکرد کارکنان و  يارتقا يبرا .(1388دارد )فقيهي فرهمند، 

ت سازمان منجر يموفق که به يبهبود رفتار کارکنان به نحو

م و يد عوامل موثر بر عملکرد و رفتار را بشناسيشود با

(. جستجوي 1393،يرانزاده و ملکيم )ايت نمائيريآنها را مد

ري حـداکثر يو به کارگ ييش کارايبراي افزا ييراهها

از  يکي يهاى کارکنان در جهت تحقق هدف هاي سازمانييتوانا
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ران و صاحبنظران علـم يمد يشگيموضوعات و دغدغه هاى هم

ن دغدغـه هـاي ياز عمـده تـر يکـيت بوده است. يريمد

جـاد بـستر يا يران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگيمـد

شـاغل در تمـام حرفـه هاسـت  يمناسـب بـراي عوامل انسان

ت و تعهد کامل به مسائل، در يتـا آنهـا بـا حـس مسئول

نه داشته يعملکرد به جامعـه و حرفـه خـود کـار کنند و

مطالعات مختلف نشان مـيدهـد كـه متغيرهـاي زيـادي،  .باشند

، آموزش، رفتار يت شغلياز جمله عدالت سازماني،رضا

شـهروندي سـازماني، تعهـد سـازماني، توانمندسـازي 

روانشـناختي، سرماية اجتماعي، كيفيت زندگي كاري، عوامل 

بـا عملكـرد مرتبط  اجتماعي سازماني، و عوامـل فـردي،

ز تالش شده است تا اوال با شناخت و جمع ين پژوهش نياست.در ا

موثر بر بهبود عملکرد  يمنابع انسان يشاخص ها يبند

 يو هم داخل يدر سازمان ها هم در مطالعات خارج کارکنان

، 4، آکسفورد3کسي، ال ام ا2استور-ي، ج1)از جمله امرالد

لور اند ي، ت8نگري، اشپر7، اسکوپوس6رکتينس داي، سا5جيس

ا از يو ...( ثان12يد ي، اس آ11، نورمگز10يلي، وا9سيفرانس

، واريانس،  Qtل با استفاده از آماره يکرد فراتحليق رويطر

هاي اثر براي تعيين آزمون كاي دو و مشاهده نموداري اندازه

اثر و از آماره كاي دو، مقايسه  همگني يا ناهمگني اندازه

هاي اثر و نمودار مقداري آن مقادير حداقل و حداكثر اندازه

 يل تضادهايه و تحليبراي ارزيابي همگني يا ناهمگني به تجز

 خته شود.ن حوزه پردايموجود در ا

                                           
1. Emerald 
2. Jstore 
3. LMX 
4. Oxford 
5. Sage 
6. Sciencdirect 
7. Scopus 
8. Springer 
9. Taylor & Francis 
10. Wily 
11. Normags 
12. SID 
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 اهداف پژوهش -1-5

 دن بـه حـداکثر بهـرهي، رسـيکنـون ياي فرا رقـابتيدر دن

ـک ضرورت است و سازمانها يسـت؛ بلکـه يآل ن ـدهيـک ايوري 

ن هدف ضـروري، يدن به ايشان براي رس بدون توجه به اندازه

خـود  يجه عملکرد سازمانيو در نت يرنـد عملکرد انسانيناگز

کار متهور و  يرويپر واضح است که ن را بهبـود بخشـند.

د و ين ارکان سازمان در تولياز موثرتر يکيخالق، به عنوان 

ن کشف و يبنابرا د،گرد يان محسوب ميارائه خدمات به مشتر

آن متناسب با  ينه سازيدرک عملکرد کارکنان در سازمان و به

ران سازمان يمد يبرا يت فوق العاده اياهداف سازمان از اهم

تـابع  يامـا عملکـرد انسـان .گوناگون برخوردار است يها

ات يادب ي(. با بررس1391و همکاران،  ي)فضلاست؟ يچـه عوامل

 يمختلف به بررس يافت که در پژوهش هايتوان در يپژوهش م

مختلف اثر گذار بر بهبود عملکرد کارکنان  يشاخص ها

از ن پژوهش يا ياز برايپرداخته شده است. اطالعات مورد ن

ت انتخاب خواهد يريمد يدر حوزه  يو خارج يمجالت معتبر داخل

عوامل موثر بر  يبررس ين طرح پژوهشيدر ا يهدف کلشد. 

ن يل است. بر ايکرد فراتحليبهبود عملکرد کارکنان با رو

ن يج به دست آمده از اين است تا نتايانتظار بر ااساس 

نه بهبود يدر زم ينش کاربرديپژوهش به توسعه داده و ب

 عملکرد کارکنان منجر شود.

ان مساله يحات ارائه شده در بخش شرح و بيبر اساس توض

 پژوهش، اهداف پژوهش عبارتند از:

بر عملکرد  يسازمان ير رفتار شهرونديتاث يبررس .1

 کارمندان.

 بر عملکرد کارمندان. يت شغلير رضايتاث يبررس .2

 بر عملکرد کارمندان. ير تعهد سازمانيتاث يبررس .3

 ستم جبران خدمت بر عملکرد کارمندان.ير سيتاث يبررس .4

 بر عملکرد کارمندان. يکار يت زندگيفير کيتاث يبررس .5

 ضو بر عملکرد کارمندان.ع -ر مبادله رهبريتاث يبررس .6
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 بر عملکرد کارمندان. يمانر عدالت سازيتاث يبررس .7

 بر عملکرد کارمندان. يت سازمانير حمايتاث يبررس .8

عملکرد بر بهبود عملکرد  يابيستم ارزير سيتاث يبررس .9

 کارمندان.

بر بهبود عملکرد  ير فرهنگ سازمانيتاث يبررس .10

 کارمندان.

بر بهبود عملکرد  يت و نوآورير خالقيتاث يبررس .11

 کارمندان.

بر بهبود عملکرد  يمشارکتت يرير مديتاث يبررس .12

 کارمندان.

بر بهبود  يبهساز و آموزش يها برنامهر يتاث يبررس .13

 عملکرد کارمندان.

بر بهبود دار بودن شغل  ياحساس معنر يتاث يبررس .14

 عملکرد کارمندان.

بر بهبود  يمنابع انسان يتوانمندسازر يتاث يبررس .15

 عملکرد کارمندان.

 عملکرد کارمندان.بر بهبود  يت شغليامنر يتاث يبررس .16

 بر بهبود عملکرد کارمندان. يشغل يتقاضار يتاث يبررس .17

بر بهبود عملکرد  ياست سازمانيسر يتاث يبررس .18

 کارمندان.

 بر بهبود عملکرد کارمندان. يجو سازمانر يتاث يبررس .19

 بر بهبود عملکرد کارمندان. ياستقالل کارر يتاث يبررس .20

عملکرد بر بهبود  ير شغلير توسعه مسيتاث يبررس .21

 کارمندان.

بر بهبود عملکرد  ر ابهام در نقشيتاث يبررس .22

 کارمندان.

بر بهبود عملکرد  يمجدد شغل ير طراحيتاث يبررس .23

 کارمندان.

 بر بهبود عملکرد کارمندان. يزش شغلير انگيتاث يبررس

 پژوهش يفرضيه ها -1-6
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پژوهش در نمودار  يه ها ابتدا مدل مفهوميبه منظور طرح فرض

 شود: يش داده مير نمايز

 

 

 پژوهشگر ي: مدل مفهوم1-1شکل 

ان مساله يحات ارائه شده در بخش شرح و بيبر اساس توض

 پژوهش عبارتند از: يه هايپژوهش، فرض

يسازمان يرفتار شهروند  

 يت زندگيفيک

يسازمان يکار  

 يعدالت سازمان

يسازمان  

 يت سازمانيحما

يسازمان  

 يابيستم ارزيس

يسازمانعملکرد   

 يفرهنگ سازمان

يسازمان  

 يزش شغليانگ

يسازمان  

 يت شغليرضا

يسازمان  

 يتعهد سازمان

يسازمان  

ستم جبران خدمتيس  

ضوع -مبادله رهبر  

 و آموزش يها برنامه

يبهساز   

دار  ياحساس معن 

 بودن شغل

 يتوانمندساز 

يمنابع انسان  

يت شغليامن   

يشغل يتقاضا   

ياست سازمانيس   

يمجدد شغل يطراح   

 ابهام در نقش 

ير شغليتوسعه مس   

يت و نوآوريخالق   

يت مشارکتيريمد   

يجو سازمان   

ياستقالل کار   

بهبود عملکرد 

 کارمندان
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1H: ر يبر عملکرد کارمندان تاث يسازمان يرفتار شهروند

 دارد.

2Hر دارد.يبر عملکرد کارمندان تاث يت شغلي: رضا 

3Hر دارد.يبر عملکرد کارمندان تاث ي: تعهد سازمان 

4Hر دارد.يستم جبران خدمت بر عملکرد کارمندان تاثي: س 

5Hر دارد.يبر عملکرد کارمندان تاث يکار يت زندگيفي: ک 

6Hر دارد.يکرد کارمندان تاثلعضو بر عم -: مبادله رهبر 

7Hر دارد.يبر عملکرد کارمندان تاث ي: عدالت سازمان 

8Hر دارد.يبر عملکرد کارمندان تاث يت سازماني: حما 

9Hعملکرد بر بهبود عملکرد کارمندان  يابيستم ارزي: س

 ر دارد.يتاث

10Hر دارد.يبر بهبود عملکرد کارمندان تاث ي: فرهنگ سازمان 

11Hر يبر بهبود عملکرد کارمندان تاث ينوآورت و ي: خالق

 دارد.

12Hر يبر بهبود عملکرد کارمندان تاث يت مشارکتيري: مد

 دارد.

13H :بر بهبود عملکرد کارمندان  يبهساز و آموزش يها برنامه

 ر دارد.يتاث

14H :بر بهبود عملکرد کارمندان دار بودن شغل  ياحساس معن

 ر دارد.يتاث

15H :بر بهبود عملکرد کارمندان  يمنابع انسان يتوانمندساز

 ر دارد.يتاث

16H :ر دارد.يبر بهبود عملکرد کارمندان تاث يت شغليامن 

17H :ر دارد.يبر بهبود عملکرد کارمندان تاث يشغل يتقاضا 

18H :ر دارد.يبر بهبود عملکرد کارمندان تاث ياست سازمانيس 

19H :ر دارد.يتاثبر بهبود عملکرد کارمندان  يجو سازمان 

20H :ر دارد.يبر بهبود عملکرد کارمندان تاث ياستقالل کار 

21Hر يبر بهبود عملکرد کارمندان تاث ير شغلي: توسعه مس

 دارد.
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22Hر دارد.يبر بهبود عملکرد کارمندان تاث : ابهام در نقش 

23Hر يبر بهبود عملکرد کارمندان تاث يمجدد شغل ي: طراح

 دارد.

24Hر دارد.يبر بهبود عملکرد کارمندان تاث يزش شغلي: انگ 

 

 ج پژوهشياستفاده کنندگان از نتا -1-7

در  يت کاربرد عمومياست که از قابل يعملکرد کارکنان مفهوم

 يکه هر نوع کارمند ييتمام شرکت ها ، سازمان ها و نهادها

به  ت است.يدر آن مشغول به فعال يشغل يبا هدف و فلسفه ا

و  يدي، تولير انتفاعيو غ يانتفاع يگر شرکت هايعبارت د

 يگر انواع شرکت ها ميو د ير تجاريو غ ي، تجاريخدمات

 ين پژوهش در راستايج به دست آمده از ايتوانند از نتا

 يتوجه به منابع انسانند. يت استفاده نمايبه موفق يابيدست

در کنار استفاده از روشهاي نـو، بازسـازي سـاختارهاي 

نه از امکانات بالقوه و بالفعل، از يگذشـته و استفاده به

ـت آن يق اهداف سازمان است و موفقيزمره فاکتورهاي توف

بر اهداف و وجود  يستم کارآ و مبتنيمرهـون استقرار س

 يه هاافتين يبنابرا. باشديمطلوب و متناسب م يروي انسانين

از جمله دانشگا ه ها،  يمختلف يسازمان ها ين پژوهش برايا

مرتبط با  يها، نهادها ي، شرکت ها، تعاونيدولت يسازمان ها

و  يخيمانند هتل ها، رستوران ها، اماکن تار يخدمات گردشگر

و  يمه، بانک ها و موسسات ماليب يره، شرکت هايو غ يفرهنگ

 ي، شرکت هايه گذاريو سرما يمشاوره مال ي، شرکت هاياعتبار

تواند مورد  يم يينمايس ي، شرکت هايو سرگرم يحيتفر

 رد.ياستفاده قرار گ

 پژوهش يجنبه نوآور -1-8

نه عملکرد کارمندان، بهبود عملکرد يدر زم ياديمطالعات ز

متفاوت انجام گرفته  يعملکرد با روش ها يابيآنها، ارز

رهاي يدهد که متغيمختلف نشان مبه هر حال مطالعات  است.

( 1: ادي با عملکرد مرتبط است که اهم آنها عبارتنـد ازيز
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 يسازمان ياز عوامل اجتماع ي: برخيسازمان يعوامل اجتماع

که منبع عملکـرد هسـتند عبارتنـد از حقوق و دستمزد؛ 

: عوامل يطيعوامل مح( 2 يسازمان يعات، ضوابط اجتماعيترف

 3 ط کارييگروه کاري و شرات؛ يريت شامل سبک مديفعال يطيمح

ن سطح عملکرد ييدر تع يت نقش مهميت: فعاليت فعاليماه)

ت و تنوع يزان مسئوليدارد که محتواي آن عبارتند از: م

داراي نگرش  يعوامل فردي: افرادي که به طور کل( 4 تيفعال

زي که مربـوط به شغل است، يشه از هر چيهستند هم يمنف

طوري است که  يتيصفات مشخصه شخص ين بعضيت دارند. همچنيشکا

د توجه داشت که امروزه يبا .شوديش عملکرد ميباعـث افـزا

دهاي را به يچيف پيروبرو هستند که وظا يران با کسانيمد

روهـاي يت نيت درباره اهميريعهـده دارنـد و نگرشهاي مد

 ـت دگرگـون شـده اسـت. بـراي جهتيط فعاليدر محـ يسـازمان

توان به يتر دراکر ميري عملکرد به نظر پيگبه اندازه يده

و به نظر  يو سودبخش ينگيت نقـديتوان رقابت، نوآوري، وضع

ت، يفي، کيي، کارآياز اثربخش ينک آن را تابعيپروفسور س

و  يده ت سوديکاري، نوآوري، قابل يت زنـدگيفيوري، ک بهره

علم به (. 1380زش دانست )طـاهري ، يبندي و رابطه انگ بودجه

 ينـيش بيـزش در پـين که عوامل متعددي مانند انگيا

اي از پژوهشگران را به  ـت اسـت عدهيعملکـرد دار اي اهم

ق آنها رهنمون کرده است. ين عوامل و نحوه تلفيت ايدرك ماه

× زشيتالش و انگ× ري فرمول ])ادراکات نقش يمثاًل گـروه کث

آن عملکرد انـد کـه در  شنهاد کردهيعملکرد[ را پ =ييتوانا

 .(1381 ،نيدجواديباشد )س يهاي اشاره شده م از مؤلفه يتابع

ران در سـازمان هـا ، يف مهم مـدياز وظا يکيبه هـر حـال 

اسـتعدادهاي بـالقوه کارکنـان و فـراهم نمـودن  ييشناسـا

 نه ارتقاي بهرهيآنان است که زم ييهاي رشد و شکوفا نهيزم

زان يتوان بـدون توجه به مينمکند. امروزه يوري را فراهم م

از عوامل موثر بر  يوري در سازمان و بدون آگاه بهره

ـدار گام برداشت. لذا برطرف يش آن، به سوي توسـعه پايافزا
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دي در يافراد به عنوان نقش کل يو روان يازهاي روحيکردن ن

اي برخوردار است  ژهيت وياز اهم يزماناتوسعه س

از است تا ين يشتريقات بيقن تحيبنابرا(. 1394فرهمند،)

 د.يعوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان را مشخص نما

 

 پژوهش يديکل يف واژه هايتعر -1-9

ت يريافراد سازمان کانون توجه مد :يت منابع انسانيريمد

ن عنصر هر يتر يهستند. در واقع، کارکنان اصل يمنابع انسان

که کارکنان توانمندتر و بهره ورتر  يسازمان اند، و سازمان

 يش ميافزا يکارکنان زمان يدارد، موفق تر است. بهره ور

را استخدام و آنها را  يسته ايابد که سازمان افراد شاي

منابع  يت هاين، فعاليزاند. عالوه بر ايبرانگ يبطور موثر

گردد و کارکنان  يکارکنان م يت شغليمنجر به رضا يانسان

 يان را باعث ميمشتر يشتر خشنوديتالش بز با ين يراض

 (. 2011و همکاران، 1شوند)فولمر

 يو اثربخش يي: عملکرد عبارت است از کارآعملکرد کارکنان

، ينير حادثه آفرينظ يشخص يداده ها يف محوله و بعضيدر وظا

ف ين تعريکار. در ا يبت و کندير در حضور بر سر کار، غيتاخ

نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار  يبه معنا ييکارآ

به اهداف  يابيزان دستيعبارت است از م يرفته است و اثربخش

بت، يهمانند غ يگر، عوامليد ين شده؛ از سوييش تعياز پ

 يارهايتوانند مع ي، مينير و حادثه آفريدر کار، تاخ يکند

 (.360، ص1377نز،يسنجش عملکرد باشند )راب يبرا يمناسب

( عملکرد 1995) 2وياز نظر کاس عملکرد کارکنان: يابيارز

ف نظام دار يف محوله فرد دارد و توصيوظا ياشاره به اجرا

ف محوله را ارزش يا گروه در ارتباط با وظايقوت و ضعف فرد 

 (.1995و، يند)کاسيگو يعملکرد م يابي

                                           
1. Fulmer 
2 Cascio 
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تحليل آماري  :(Meta Analysis Approach)رويکرد فرا تحليل 

ها و نتايج حاصل از بزرگي از تجزيه و تحليلمجموعه 

هاي كمي در حل مساله استفاده مطالعات گذشته )كه از شيوه

تر باشد كه به منظور تفسير بهتر و معتبراند( ميكرده

گيرد )قاضي طباطبايي و ها مورد استفاده قرار مييافته

 (.37: 1389ودادهير, 
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 نه پژوهشيشيو پ ينظر يمبان
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 مقدمه  -2-1

منسجم در  يارائه چارچوب ن فصل توسط پژوهش گريان ايهدف ب

از  يباشد، تا درک جامع يم يات موضوع مورد بررسيخصوص ادب

ن پژوهش گر را در يد و همچنيموضوع مورد مطالعه بدست آ

ن يرساند. بد ياريه ها و ارائه مدل پژوهش ين فرضيتدو

 يا چارچوب نظري يان مبانيفصل ابتدا به بن يمنظور در ا

شده ان ينه پژوهش بيشيشود و در ادامه پ يپژوهش پرداخته م

پس از  شده و يپژوهش معرف ي. در فصل سوم روش شناساست

 يريجه گيتا نتيل داده ها در فصل چهارم، نهايه و تحليتجز

ق در فصل پنجم يتحق يت هايشنهادات و محدوديو ارائه پ

 .است هشده ارائ

 يمنابع انسان -2-2

هستند. در  يت منابع انسانيريافراد سازمان کانون توجه مد

 ين عنصر هر سازمان اند، و سازمانيتر يواقع، کارکنان اصل

که کارکنان توانمندتر و بهره ورتر دارد، موفق تر است. 

ابد که سازمان افراد ي يش ميافزا يکارکنان زمان يبهره ور

زاند. يبرانگ يام و آنها را بطور موثررا استخد يسته ايشا

ت يمنجر به رضا يمنابع انسان يت هاين، فعاليعالوه بر ا

شتر يز با تالش بين يگردد و کارکنان راض يکارکنان م يشغل

 (.2011و همکاران، 1شوند)فولمر يان را باعث ميمشتر يخشنود

 يت منابع انسانياهم -2-2-1

ه ينامشهود و سرما يها ييامروزه کارکنان سازمان ها، دارا

م بر يشوند که به طور مستق يسازمان محسوب م يراهبرد يها

رگذار هستند )دهقان و يسازمان تاث يعملکرد و بهره ور

افتن افراد مناسب يک، ينزد ينده ايدر آ(. 1391همکاران، 

                                           
1. Fulmer 
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ژه ين امر به ويار دشوار خواهد شد. ايانجام شغل بس يبرا

شتر مشهود يدارند ب يتخصص يمهارت هااز به يکه ن يدر مشاغل

حاصل جذب، انتخاب و حفظ  يت رقابتين، مزياست. بنابرا

ابد. همان طور که کارکنان ماهر و يش يد افزايکارکنان با

ا و منافع داشتن يشوند، مزا يبا استعداد کمتر و کمتر م

شتر خواهد شد)استوات و يمطلوب ب يت منابع انسانيريمد

در بقا و  يعملکرد کارکنان نقش مهمن ين( همچ2011، 1براون

 (.2016و همکاران،  2کند)چن يفا ميسازمان ا ياثربخش

 يت منابع انسانيريمد يف اصليوظا -2-2-2

دانست  ييت هايتوان فعال يرا م يمنابع انسان يف اصليوظا

ت ها، ين فعاليشود. ا يت افراد سازمان خالصه ميريکه در مد

در سازمان هستند. انجمن  يبخش منابع انسان ياصل ير بنايز

گسترده را به  ي، شش حوزه کارکرد3يت منابع انسانيريمد

کرده  يمعرف يت منابع انسانيريف مدين وظايتر يعنوان اساس

ت يريخالصه شده، شامل مد 1-2ن شش حوزه که در جدول ياست. ا

، توسعه و يابيکار و کارمند يروين يزيک، برنامه رياستراتژ

، جبران خدمت و پاداش، روابط کار و يمنابع انسان يبالندگ

 است. يو حرفه ا يو سالمت شغل يمني، ايکارگر

 ( وظايف اصلي منابع انساني1-2جدول 

 حيتوض فهيوظ

سازمان به منظور  ير بخش هايبا سا يهمکار کيت استراتژيريمد

د و يتول يبرا ييطرح ها ين و اجرايتدو

 تيفيبا کارائه کاالها و خدمات 

 يروين يزيبرنامه ر

 يابيکار و کارمند

کار دارند  يروياز به نيکه ن يشناخت مشاغل

 ينش کارکنان مورد نظر برايو انتخاب و گز

 آنها

 يتوسعه و بالندگ

 يمنابع انسان

عملکرد کارکنان؛ آموزش دانش؛  يابيارز

 د به کارکنانيجد يها ييمهارت ها و توانا

جبران خدمت و 

 پاداش

پرداخت عادالنه و منصفانه به کارکنان؛ 

 مهيچون ب ييايارائه مزا

روابط کار و 

 يکارگر

به  يدگي، رسيکارگر يه هايبا اتحاد يهمکار

عادالنه و  ينان از رفتارهايت، اطميشکا

                                           
1 Stewart & Brown 
2 Chen 
3. Society for Human Resource Management (SHRM) 
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 منصفانه با کارکنان

از  يريش گيبه منظور پ ييه هاين رويتدو و سالمت يمنيا

 ط کاريسوانح و حوادث، کاهش خشونت در مح

Source: Information from Society for Human Resource Management (SHRM) and affiliated 

Certification Institute. See the PHR/SPHR/GPHR Handbook at http://www.hrci.org/. 

 

فروش د و يتول يبرا يزيک بر برنامه ريت استراتژيريمد

ک به ياستراتژ يک هايکاالها و خدمات متمرکز است. تاکت

 يبر رقبا م ياشاره دارد که منجر به برتر ييمجموعه تالش ها

ک يد کننده قطعات الکترونيک توليشود. به عنوان مثال، 

رد تا يد بگيک کارخانه جديم به افتتاح يممکن است تصم

ک هتل ممکن يد کند. ين توليينه پايبتواند قطعات را با هز

ند تا بتواند يد تدارک ببيجد يابيک برنامه بازارياست 

 يرا جذب کند. داده ها يباالتر يان با سطح درآمديمشتر

( يمنابع مختلف )از جمله اطالعات متخصصان منابع انسان

 يک است. براياستراتژ يزين طرح ها و برنامه ريا يراهنما

دارد،  يازدر دست راه اند يديجد يکه کارخانه  يشرکت

مورد  يتواند در شناخت مهارت ها يم ياطالعات منابع انسان

 يد موثر باشد. برايجد يندهايفرا ياجرا ياز کارکنان براين

را با توجه  يآموزش يازهاي، نيمنابع انسان يهتل، داده ها

سازد.  يو مشخص م ييان شناسايمختلف مشتر يبه گروه ها

 يمستمر ارزش يابيمستلزم ارزک اثربخش ياستراتژ يت هايفعال

کند.  يجاد ميسازمان ا يبرا يت منابع انسانيرياست که مد

با مشارکت  يکه بخش منابع انسان يفين وظاياز مهم تر يکي

 ين و اجرايدهد، تدو يسازمان انجام م ير بخش هايسا

نقش  يت منابع انسانيرين، مدياست. عالوه بر ا ياستراتژ

کند.  يفا ميا يجهان يشرکت ها يها ياستراتژ يدر اجرا يمهم

 يا و پاداش از کشوريانتظارات کارکنان درباره حقوق، مزا

به سازمان ها  يگر متفاوت است. بخش منابع انسانيبه کشور د

 ک
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Abstract 
In today's competitive world, one of the issues faced by managers is to improve 

employee performance and thereby increase organizational productivity. The purpose of 

this research is to investigate the effective HRM indicators on employee performance 

improvement using the meta-analysis method. The statistical population of the study 

consists of studies that examine factors affecting the performance of employees. 

Accordingly, a total of 87 different studies were selected. Based on the research 

background, 24 HRM indicators effective on employee performance improvement were 

identified. The results of data analysis showed that organizational citizenship behavior, 

job satisfaction, organizational commitment, compensation system, quality of work life, 

leader-member exchange, organizational justice, organizational support, performance 

evaluation system, organizational culture, Creativity and innovation, collaborative 

management, education and rehabilitation programs, meaningful job, human resource 

empowerment, job security, organizational climate, autonomy, career development and 

job motivation have a positive effect on employee performance improvement. The 

effect of organizational policy variables, role ambiguity, job redesign, job demands on 

employee performance improvements was not confirmed. 

Keywords: HRM methods, employee performance evaluation, employee performance 

improvement, meta-analysis approach 
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