چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی پیرامون تعدیل کارکناان رر اااامان هااح م ای
(نوعی مطالعه موررح رر شهررارح هاح ااتان اصفهان) و بررای تأثیر پذیرح تعدیل
کارکنان و ابعار آن اا عوامل ااختارح ،رفتارح و فررح صورت پذیرفتاه ااا ر رو
انجام این ت قیا ،،توصایفی و اا ناو هبستاتگی ااا رو

آاررآورح ات،عاات ،باه

صورت آمیخته (کبی و کیفی) می باشد جامعه آمارح پژوهش رر مرح اه او (رویرارر
کیفی)  22نفر اا صاحب نظران و خسرآان که راراح ات،عات منااسی پیرامون موضاو
رلفای و اااتفاره اا

تعدیل کارکنان هتتند ،می باشد که باا براارآیرح دناد رور رو

طراحی الگوی تعدیل منابع انسانی
در سازمان های محلی
(مورد مطالعه :شهرداری های استان اصفهان)

منط ،فااح براح ایجار هبگرایی باالتر میان نظرات کارشنااان ،الگویی پیرامون تعدیل
کارکنان و عوامل اثر آذار بر تعدیل ،تراحی آرریدر اپس رر بخش کبی ،جه آاماون
الگوح مذکور ،پراشانامه اح تراحای و پاس اا برراای اعتساار پراشانامه اا تریا،
ت یل عام ی اکتشافی و تأییدح ،رر اختیار تعدارح اا مادیران کاه باا اااتفاره اا رو
نبونه آیرح غیر احتبالیِ قضاوتی اا میان مدیران روایار و واحادهاح شاهررارح هااح
ااتان اصفهان انتخاب آرریده بورند ،قرار آرف ر

محسن صانعی آرانی

با ااتفاره اا مد یابی معارالت ااختارح روابط بین عناصر مد برراای شادر یافتاه

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد

هاح پژوهش نشا ن رار که فرضیه ها مورر تأییاد قارار آرفتاه و تاأثیر عوامال فاررح،

اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

رفتارح و ااختارح بر تعدیل ،تأثیر متقابل عوامل رفتاارح و اااختارح بار یرادیگر و
هبچنین تأثیر عوامل فررح بر عوامل ااختارح و رفتارح ،متتقیم و معنارار می باشدر
رر این رااتا شهررارح ها میتوانند با رر نظر آرفتن شااخ

هااح رکار شاده باراح

ابعارِ اه عاملِ مطرح رر این پژوهش ،تصبیباتی منطقای و کارشنااای شاده پیراماون
امان تعدیل ،واحد و یا افرار تعدیل شونده و منابع مؤثر رر تعدیل ،اتخار نبایندر

mohsen.sanei@srbiau.ac.ir

ناصر میر سپاسی (نویسنده مسئول)
استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

mirsepassi@srbiau.ac.ir
ک ید واژه:

کرم اله دانشفرد

برنامه ریزح منابع انتانی ،تعدیل کارکنان ،عوامل رفتارح ،عوامل ااختارح ،عوامل

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی،

فررح ،ایتتم ات،عات منابع انتانی ،پوشش حبایتی ،رلفی فااح

واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

daneshfard@srbiau.ac.ir

نازنین پیله وری

مقدمه
برنامهریزح نیروح انتانی اا مهمترین متائل هر ااامان اا که موضوعات متنو ،
جذاب و رر عین حا پیچیدهاح را شامل میشورر امرواه با توجه به ت والت شگرف
رر حواه مدیری منابع انتانی و آرایش مدیران به شایتته ااالرح رر برنامهریزح-

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و
حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام
خمینی(ره) ،تهران ،ایران

هاح ااامانی ،برنامهریزح منابع انتانی ،جایگاه ویژهاح پیدا نبوره اا ر بررای
مد هاح مخت ف رر حواه برنامهریزح نیروح انتانی نشان میرهد که لزوم توجه به
دشم انداا ،مأموری  ،ااتراتژح و اهداف ااامان و رر ارامه ااختار ااامان ،جزء
الینفک رر برنامه ریزح نیروح انتانی موف ،،خواهد بور و بدون توجه به این امر ،نبی-
توان رویررر ااامان را مشخ

نبور (احبدح.)1931 ،

بررای وضعی عرضه و تقاضاح نیروح انتانی ،اولین آامی اا که رر برنامهریزح
منابع انتانی ،مدنظر قرار میآیررر اطح عرضه و تقاضا و مقایته آنها با یردیگر،
نشان رهنده نو ایاا هایی اا

که مدیران رر اقدامات خور ،اتخار مینبایندر هنگامی که اطح عرضه ایار ولی تقاضا پایین باشد،

مدیران برنامههایی جه تعدیل کارکنان ،به کار میآیرند که رر این پژوهش نیز رو هایی پیرامون این موضو  ،بیان آرریده اا ر
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رر این میان رویررر تعدیل منابع انتانی ،آثار و تسعاتی به رنسا رارر که مدیران ااامانها را با یک روراهی روبرو مینبایدر مدیران ،اا
یک ترف به رلیل کاهش هزینه ها ،راترای به مزیّ رقابتی باالتر و یا ارتقاح اهم بااار و یا حتی باال بررن اثربخشی و کارایی ،تبایل
به تعدیل نیروح انتانی رر ااامان رارند و اا ترف ریگر آنها اثرات منفی تعدیل را هم ریدهاندر
تبهیدات الام رر مورر نیروهایی که ااامان را ترک می نبایند و هبین تور موارر ضرورح جه

ارتقاء روحیه کارکنانی که بعد اا

برنامههاح تعدیل رر ااامان میمانند و مشغو به کار هتتند ،نشان میرهد که مدیران باید با برنامهاح امانمند و رقی ،به اجراح
فرایند تعدیل اقدام نبایندر به تورح که ضبن ااتفاره اا فرص هاح پیش آمده اا تری ،تعدیل ،دالشها و مخاترات آن را نیز به حداقل
براانندر ضبن اینره باید رر نظر راش

که موقعی

ااامانهاح مخت ف یرتان نسوره و ارائه راهرار واحد براح تبام شرک ها و

مؤاتات جه مواجهه با موضو تعدیل ،نه امران پذیر اا و نه قابل قسو (ریبن و نیم1)2111 ،ر
بنابراین ،با عنای به اهبی موضو تعدیل منابع انتانی رر ااامان هاح امرواح ،رر این مقاله با نوعی نگاه و رویررر ااتراتژیک به
مقوله ترح ریزح منابع انتانی ،موضو تورم نیروح انتانی یا به عسارتی مااار عرضه بر تقاضا را مورر بررای قرار راره و ضبن
بیان رو

هاح مدیری ِ مط وب و کارآمدِ تعدیل کارکنان ،با مرور مسانی نظرح و اربیات موجور پیرامون این موضو  ،به تراحی الگویی

پیرامون تعدیل کارکنان و عوامل مؤثر بر مقولهح تعدیل پرراخته میشورر

 .1مبانی نظری پژوهش:
متاافانه باید پذیرف که تعدیل کارکنان به ویژه رر شرایط ناپایدار اقتصارح ،واقعیتی جدایی ناپذیر اا حیات ااامان اا و مدیرانی که
اا شناخ و یارآیرح شیوه هاح ص یح این امر ،ار باا می انند مبرن اا

رر این شرایط عب ررر منااسی نداشته باشندر باید توجه

راش که برخورر ضعیف با موضو برکنارح بتیار هزینه بر اا ؛ ایرا می تواند بر اعتسار و عزت نفس حرفه اح آثار جسران ناپذیرح
وارر نبایدر شهرت شرک

را به خطر انداار و جذب و به کارآیرح نیروهاح متتعد را رر آینده رشوارتر ااارر هبچنین احتبا ترح

شرای قانونی نیز وجور رارر که این موضو خور به اعتبار و روحیه کل مجبوعه و ااامان صدمه وارر می ااار و موجب می شور
کارکنان متتعد و کارآمدح که پیشنهار شغ ی ریگرح رارند ،ااامان را ترک نبایندر
با توجه ب ه تبام این هزینه ها ،ضرورح اا

خور را براح عب ررر منااب رر هنگام برکنارح احتبالی نیروح کار رر شرک

آماره

ااایمر هر ده رر مورر تعدیل کارکنان بیشتر بدانیم ،آمارآی بیشترح خواهیم راش (تعدیل کارکنان ،اواان آلوح.)2112 ،
تعیین اینره تعدیل کارکنان تواط ده کتی ،دگ ونه ،ده وق

و کجا صورت آیرر و ده عوام ی بر موارر رکر شده مؤثر هتتند اا

مساحثی اا که هبواره میان صاحب نظران مدیری منابع انتانی ،مورر ب ث بوره اا ر م ققان مخت ف ،الگوها و مد هاح متعدرح را
رر پااخ به نرات مطرح شده ،بیان کرره اندر
الو و بریجسا رر مدلی با عنوان «مد راهنباح مدیری مؤثر تعدیل»  ،عوام ی مانند فرص هاح ارتقاء شغ ی ،اعتبار کارکنان ،ارتساتات،
وفارارح و تعهد کارکنان و اخ،ق کارکنان به عنوان ح قه هایی که جه

مدیری

مؤثر تعدیل ،مقدار انتقا کارکنان و کودک اااح

ااامان را احاته کررهاند ،مطرح نبوره اند ر براح هر کدام اا موارر عنوان شده رر این مد  ،توضی اتی بیان آرریده اا که میتواند
راهنباح عبل مدیران رر اجراح ایاا تعدیل کارکنان باشد (الو و بریجسا )2112 ،2ر رو م ق ،ریگر رر «مد تعدیل کارکنان و واکنش
بااماندآان»  ،ترکیسی اا ویژآی هاح فررح ،ویژآی هاح اجتب اعی و ااامانی و تأثیر آنها بر بااماندآان تعدیل ،را بیان کرره و رر نهای
اثرات اقتصارح ناشی اا تعدیل کارکنان را نیز مورر ب ث و بررای قرار راره اند (ویس و آرریس)2111 ،3ر
«مد عوامل مؤثر بر نگهدارح و ترک خدم کارکنان» اا جب ه مد هاح ریگرح اا که رر امینه تعدیل کارکنان مطرح آرریده اا ر رر
این مد تعدارح موارر به عنوان عوامل حفظ و نگهدارح اعضاء رر ااامان و تعدارح نیز به عنوان عوامل ترک خدم  ،رکر آرریده اا ر
براح نبونه ایجار فضاح تواعه رانش فررح ،مشارک

رر تصبیم اااح و ررر اا جب ه عوامل اص ی هتتند که بر ماندآارح اعضا رر
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ااامان تأثیر می آذارند ،عوام ی مانند برآورره شدن انتظارات شغ ی و کاهش شأن و منزل

کار ،مواررح هتتند که بر ترک خدم

کارکنان اثرآذار هتتند (ه ر و ااباعی ی)1931 ،ر
روکر و بروکنر رر مدلی تأثیر تعدیل کارکنان بر امنی شغ ی و وفارارح کارکنان را بیان کرره و رر نهای تأثیر این عوامل ،بر عب ررر
کارکنان ،رکر آرریده اا ر رر حقیق این مد به بررای اثرات ناشی اا تعدیل کارکنان ،پرراخته اا (روکر و بروکنر)1331 ،4ر
رر مد «تعهد ااامانی و تعدیل کارکنان» تأثیر اه نو تعهد عاتفی ،متتبر و هنجارح بر تعهد ااامانی و رر نهای بر تعدیل کارکنان
و ترک خدم

آنها مورر بررای قرار آرفته اا ر احبد ورارح رر این مد  ،جنتی

اعضاء ،پت

ااامانی ،نو ااتخدام و انوات

خدمتی را به عنوان متغیر تعدیل آر رر نظر آرفته اا (احبد ورارح)1932 ،ر
جیانگ و ک ینک رر پژوهشی به ارائه «مد فرایندح تعدیل» پرراخته اندر رو اطح ااامانی و فررح جه ارائه الگوح فرایندح براح تعدیل
کارکنان رر این مد  ،مطرح شده اا ر رر اطح فررح ،مواررح اا قسیل نگر

بااماندآان ،مدیری

شغ ی کارکنان ،بررای شده و

عوام ی مانند ویژآی هاح ااامان ،کارایی و اثربخشی ااامان و م یط ااامان ،رر اطح ااامانی رر این مد معرفی آرریده اند
(جیانگ و ک ینک)2111 ،5ر
مقوله انگیز

شغ ی براح کتانی که بعد اا ترح تعدیل رر ااامان می مانند یری اا رغدغه هاح اص ی مدیران ،رر اجراح ایاا تعدیل

کارکنان اا ر رر «مد انگیز

شغ ی بااماندآان تعدیل» مطرح شده تواط می یر و آلن ،عوام ی جه انگیز

شغ ی براح بااماندآان

ترح تعدیل ،بیان و معرفی آرریده اا ر رر این رااتا ،ابتدا مواررح را که رر امینه اعتبار به مدیران و امنی شغ ی ،اثرآذار هتتند ،بیان
شده و رر نهای تأثیر این موارر بر انگیز

شغ ی کارکنان ،بررای آرریده اا (می یر و آلن)1331 ،6ر

مرورح بر مسانی نظرح و مد هاح مطرح شده ،نشان رهنده تأثیر اه عامل رفتارح ،فررح و ااختارح بر تعدیل کارکنان می باشدر
عوام ی مانند احتااات ،نگر  ،امنی
پرراخ و پارا

شغ ی ،اعتبار به مدیران ،ارراک اجتباعی ،تعهد کارکنان به ااامان ،تواعه ارتساتات ،نظام

و ررر نشان رهنده نقش عوامل رفتارح می باشدر عوامل رفتارح ،هم رر مورر کارکنانی که رر ترح تعدیل ،ااامان را

ترک مینبایند و هم رر مورر کارکنانی که رر ااامان میمانند ،نقش مهبی رارندر رعای

شئونات و شخصی

کارکنان ،ج وآیرح اا

تسعات آروهی که به آن تع  ،رارند و آن راته اا عوامل رفتارح که رر اطح ااامان مطرح میباشند ،اا جب ه مواررح اا که باید رر
مورر کارکنانی که اا ااامان جدا می شوند ،مورر توجه قرار آیرندر حفظ روحیه کارکنان ،به کارآیرح آنها مطاب ،با نیاا و ترح ریزح
ااامان و متنااب با ترنولوژح موجور و ررر نیز رر مورر بااماندآان رر ااامان ،اا اهبی ویژهاح برخوررار هتتند که تبام این موارر،
بیان کننده ح نقش و جایگاه عوامل رفتارح رر تعدیل کارکنان میباشندر مد هاح جیانگ و ک ین ( ،)2111ویس و آرریس ( ،)2111روکر و
بروکنر ( ،)1331الو و بریجسا ( ،)2112مییر و آلن ( ،)1331ه ر و ااباعی ی ( )1931و ورارح ( )1931به خوبی نشان رهندهح نقش
مؤثر عوامل رفتارح بر تعدیل کارکنان میباشندر
اا جب ه عوامل ریگر که مطاب ،مد هاح ورارح ( ،)1931ویس و آرریس ( )2111و ه ر و ااباعی ی ( ،)1931نقش مهبی رر تعدیل کارکنان
رارند ،عوام ی هتتند که مخص وص هر فرر بوره و رر این ت قی ،اا آنها با عنوان عوامل فررح ،نام برره شده اا ر عوام ی مانند نو
عضوی

فرر رر ااامان ،اابقه کار و ارشدی

کارکنان ،نو عب ررر آنها و میزان تخص

و مهارت آنها اا جب ه مواررح هتتند

مخصوص هر فرر ،که رر مجبوعه عوامل فررح قرار میآیرندر
اا ترفی ریگر نو ااختارح که ااامان رارر و مطابق این نو ااختار (که رر این پژوهش پنج نو ااختار هنرح مینتزبرگ مدّنظر
قرار آرفته اا ) با ابعار مخت ف ااختار ااامانی (پیچیدآی ،رابی و تبرکز) اا ابعار ریگرح هتتند که میتوان نقش آنها را رر تعدیل
کارکنان مورر بررای قرار رارر ویژآی هاح اجتباعی و ااامانی ،نو مشارک

کارکنان رر ااامان ،میزان و نو حبای

مدیران اا

کارکنان ،نو ارتساتات ااامانی ،نو تصبیم آیرح ااامان (متبرکز یا غیر متبرکز) مواررح اا که نقش و اهبی عوامل ااختارح را
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رر تعدیل منابع انتانی ،بیان مینبایدر(مد هاح جیانگ و ک ین  ،2111ویس و آرریس  ،2111روکر و بروکنر  ،1331الو و بریجسا )2112
رر ارامه تأثیر هر یک اا این عوامل بر مقوله تعدیل کارکنان را مورر بررای قرار می رهیم:
عوامل ااختارح و تعدیل کارکنان :رر این پژوهش پنج ااختار متداو مطاب ،الگوح هنرح مینتزبرگ (ااختارهاح ااره -ماشینی-
بخشی -حرفه اح و ارهوکراای) به عنوان ابعار عوامل ااختارح مطرح آرریده و ارتساط میان این پنج ااختار با اجزاح اه آانه
ااختار ااامانی (پیچیدآی ،رابی و تبرکز) جه بررای تأثیر آنها بر تعدیل کارکنان ،بیان آرریده اا ر رر ااختارح مانند ااختار
ااره که میزان تبرکز آن رر حد باالیی می باشد ،معبوالً قدرت رر را یک نفر اا که رر رأس ااامان قرار راررر لذا رر این ااختار،
تأکید ایارح بر تعدیل کارکنان وجور نداشته و امانی که ضرورت آن احتاس آررید ،تعدیل صورت می پذیررر رر ااختارهاح
بروکراای ماشین ی و بروکراای حرفه اح ،بخش تخصصی (فنی) و بخش اتارح پررنگ اا ر رر این رو ااختار تا حدح تبرکز
ااامان کاهش می یابد و ااتفاره اا نیروهاح خارج ااامان نیز صورت می پذیررر رر این ااختارها تأکید متواطی بر تعدیل کارکنان
وجور راشته و بر اااس عامل تخص

و مهارت و یا میز ان ات،عات کافی ،این امر صورت می پذیررر ااختار بروکراای بخشی ،به

رلیل اینره نقش مدیران میانی بتیار پررنگ اا  ،تعدیل کارکنان رر باالترین حد خور می باشدر هبچنین رر ااختار ارهوکراای ،با
توجه به اینره کارکنان صرفاً به منظور اجراح ترح موررح که ااختار الام را ای جار می نبایند ،م یط پیچیده و پویا رارر و آروه هاح
متعدرح براح انجام پروژه هاح متفاوت با یردیگر تشریل و پس اا انجام پروژه ،آروه به کار خور ارامه راره و یا رابطه آروه با ااامان
قطع می شور ،لذا میزان تعدیل کارکنان نیز رر حد قابل توجهی می باشد (بامسرآر و مشولم)1331 ،ر
عوامل رفتارح و تعدیل کارکنان :موضو مهبی که رر تعدیل منابع انتانی باید مدنظر قرار رار این اا که جامعه هدف رر اجراح ترح-
هاح تعدیل منابع انتانی ،کارکنان ااامان می باشند که بزرآترین و آرانسهاترین منسع هر ااامانی اا و امرواه راتیابی به بهترین
کارک نان و نگهدارح آنان و ااتفاره بهینه اا این منسع ،بزرآترین رغدغه مدیران اا

(عار آرر و جیران م بدح .)1911 ،رر این رااتا

توجه مساحث رفتار فررح اا قسیل شخصی  ،رضای شغ ی ،امنی شغ ی ،نگر  ،احتااات ،ترا ت قی ،تفررات ،ارراک ،تعهد کارکنان به
ااامان و ن وه تصبیمآیرح افرار رر ااامان اا مساحث مهبی اا

که بررای آن می تواند اا رو بعد قابل تأمل باشد اوالً رر امینه

اقداماتی که جه کارکنانی که قصد تعدیل آنها را راریم باید صورت رهیم و ثانیاً موضو ترمیم افرار باقیبانده و توجه به مساحث روحی،
روانی آنها جه باال بررن بهره ورح ااامان و ااتفاره بهینه اا این افرارر مطبئناً هرده آشنایی ما با موضو رفتار افرار اا ابعار مخت ف
بیشتر باشد کار ما رر انجام تعدیل ااره تر بوره و کاهش کارکنان با تسعات کبترح رر ااامان صورت خواهد پذیرف (اواان آلوح،
.)2112
این موضو رر اطح آروه نیز قابل تأمل میباشد رر تعریف آروه دنین می آید :رو یا دند نفر که رابطه متقابل با یردیگر رارند ،آررهم
میآیند تا به هدفهاح خاصی را

یابندر آروه به هر رو شرل آن «رابی» یا «غیر رابی» آثار فراوانی بر ااامان راررر توجه به

مساحث آروه اعم اا ارتساتات میان فررح ،ارتساتات بین آروهی و اعبا نفورح که آروه رر ااامان ایجار مینباید ،مشارک کارکنان
رر تصبیبات آروهی و ررر می تواند امینه ااا منااسی جه

اجراح بهینه و کارآمد تعدیل کارکنان آرررر کتانی که با آروه حاکم یا

آروه تخصصی رمتاا باشند (یا رمتاا نساشند) به منظور راتیابی به هدف خاصی آررهم میآیندر کارکنانی که بخواهند اا یری اا
هبراران اخراج شده (تعدیل شده) حبای کنند یا رر پی مزایاح حاشیهاح بیشترح باشند ،مجبوعهاح را تشریل میرهند تا اا منافع خور
رر قالب تشریل آروه رفا نبایند (رابینز)1911 ،ر
رر اطح ااامانی نیز مقوله رفتار ااامانی می توانند نقش بتزایی رر امر تعدیل کارکنان راشته باشدر فرهنگ ااامان و نقش مهبی که
میتواند جه

پذیر

مقولهح تعدیل کارکنان ،ایفا نباید اا جب هح این موارر اا ر هبچنین توجه به مقولههاح ترنولوژح ااامان ،و

فرایند انجام کارها ،ترحریزح ااامان ،ایاا و رویههایی که رر امینه منابع انتانی رر ااامان اعبا میآررر نیز اا مساحثی اا
که حتباً باید مدّ نظر مدیران رر امر تعدیل کارکنان ،قرار آیرر (جیانگ و ک ین)2111 ،ر براح نبونه رر مورر ترح ریزح شغل ،راه و شیوه
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اح که کارها ررهم آمیخته می شور ،ررجه و میزان هوی کار ،اندااه اح که کار به مهارت هاح مخت ف نیاا رارر و ررر اا جب ه مواررح
اا که (رر موضو ترح ریزح شغل) رر امینه تعدیل کارکنان ،مطرح می باشد (ویس و آرریس)2111 ،ر
عوامل فررح و تعدیل کارکنان :رر امینه عوامل فررح دهار شاخ
تصبیم آیرح مدیران رر امینه مواررح مانند ارتقا ،پارا

عضوی رر ااامان ،ارشدی  ،تخص

و مهارت و عب ررر جه

ها و تنسیه ها و هبچنین رر تعدیل منابع انتانی مدنظر قرار می آیررر

ن وه عضوی اعضاء رر ااامان( ،رابی ا پیبانی ا شرکتی) ،مدت امان حضور رر ااامان و برخوررارح اا مزایایی مانند بیبه و ررر
به عنوان شاخ
شاخ

هاح عضوی

افرار رر ااامان ،جه

هایی مانند اابقه کار ،نقش مدیریتی رر ااامان ،نو کار اا نظر اهبی

امینه ارشدی  ،مورر بررای قرار رارر «تخص
جه

تعدیل کارکنان ،مورر توجه مدیران ااامان اا ر رر مورر عامل ارشدی
موضو و رررر اا جب ه مواررح اا

و مهارت» به عنوان اومین بعد اا عوامل فررح اا که مورر توجه مدیران ااامان

تعدیل کارکنان ،قرار می آیررر با توجه به اه مهارت فنی ،ارراکی و انتانی اه نو شاخ

ت یل متائل و ارتساط انتانی به عنوان شاخ

که میتوان رر

هاح تخص

آشنایی بیشتر با ترنولوژح ،قدرت

و مهارت رر نظر آرفته شده اند (بامسرآر و مشولم)1331 ،ر

و ارانجام رر آخرین بعد اا ابعار عوامل فررح ،یعنی عب ررر کارکنان شاخ

هایی مانند نو ارایابی (متتقیم یا غیر متتقیم) ،رو

ارایابی ،نو ارایاب (مدیری  ،ارپرا  ،خورارایابی) و رر مطرح میآررر (مورهد و آریفین)1339 ،ر
اه را ته عامل معرفی شده رر این ت قی ،یعنی عوامل رفتارح ،ااختارح و فررح خور نیز با یردیگر رر ارتساط میباشندر مطالعه
صورت پذیرفته تواط رکتر میراایی اهرنجانی نشان رهنده بخشی اا این موضو می باشدر رر این ت قی ،به منظور شنااایی ابعار
مؤلفههاح رفتارح اا «مد اه شاخگی» ااتفاره شده اا ر مد مزبور یک برنامه ت ی ی اا که بر اااس آن میتوان ک یه مطالعات و
تئورحهاح ااامان و مدیری را رر اه حواه بررای نبورر
شرل ایر به عنوان مد نهایی الگوح تعدیل کارکنان رر ااامان هاح م ی ،تأثیر عوامل فررح ،رفتارح و ااختارح بر تعدیل ،تأثیر
متقابل عوامل رفتارح و ااختارح بر یردیگر و هبچنین تأثیر عوامل فررح بر عوامل ااختارح و رفتارح میباشدر

(شرل  )1مد مفهومی ت قی ( ،الگوح تعدیل کارکنان رر ااامانهاح م ی )
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 .2روش تحقیق:
رر این پژوهش ،ابتدا بر اااس مسانی نظرح مطرح شده رر ت ق ی ،،داردوب مفهومی اولیه تراحی آررید و اپس با ااتفاره اا رویررر
کیفی (برارآیرح رو

رلفی و ااتفاره اا منط ،فااح) داردوب مفهومی اولیه و ابعار و شاخ

هاح آن مورر جرح و تعدیل قرار آرفته

و تراحی مد مفهومی پژوهش ،نهایی آرریدر رر آام بعدح (رویررر کبی) براح آامون مد  ،بر اااس ات،عات به را آمده اا مرح ه
کیفی ،مد مذکور رر شهررارح هاح ااتان اصفهان تواط مدیران واحدها ،مورر ارایابی قرار آرف ر جامعه آمارح رر مرح ه کیفی
(رو

رلفی) شامل  22نفر اا صاحب نظران و خسرآان شامل اعضاح هیئ ع بی و اااتید رانشگاه ها ،مدیران کل ااتاندارح اصفهان،

مؤلفین کتب منابع انتانی و دند تن اا شهرراران شهرهاح ااتان اصفهان که راراح ترح هاح منتجم ترح پیرامون تعدیل کارکنان
بورند ،می باشد و جامعه آمارح رر مرح ه کبی شامل مدیران روایر و واحدهاح شهررارح هاح ااتان اصفهان (که رر امان ت قی،
حاضر  221نفر بوره اند) ،می باشد که با برارآیرح رو

نبونه آیرح غیراحتبالی قضاوتی  121نفر اا آنها به عنوان نبونه ،انتخاب

آرریدندر این پژوهش اا نظر ق برو امانی ،نوعی بررای مقطعی بوره و اا شهریور اا  1931شرو شده و تا اافند  1932ارامه می
یابدر
رویررر این پژوهش ،ااتقرایی 7و قیاای 8اا

به تورح که این ت قی ،رر مرح ه اکتشاف مد  ،ااتقرایی و رر مرح ه اعتساریابی و

آامون ،قیاای اا و هدف آن رر مرح ه نخت (کشف مد ) اکتشافی و رر مرح ه روم ،پیبایشی اا نو توصیفی اا ر
رر این پژوهش براح آررآورح راره هاح ت قی ،اا رو

میدانی و اا ابزارهایی هبچون پراشنامه و مصاحسه ااتفاره شده اا ر اا

ابزار مصاحسه براح بهره آیرح اا ریدآاه ها و نقطه نظرات افرار مط ع و آآاه و با تجربه پیرامون موضو ت قی ،،بوره اا ر منظور اا
ابزار پراشنامه رر این ت قی ،،شامل یک پراشنامه ویژه پانل رلفی براح متخصصین مربوط با موضو اا که این پراشنامه رر تی
دهار رور فرایند رلفی تواط اااتید و خسرآان (اعضاح پانل) تعدیل و اص،ح شده و نهایتاً پراشنامه نهایی تدوین آرریدر ضبن اینره
م ق ،،پراشنامه نهایی حاصل شده که شامل مؤلفه ها ،ابعار و شاخ

هاح مورر تأیید خسرآان می باشد را براح آامون مد ت قی،،

به کار آرف ر به منظور بررای روایی و آامورن معنارارح میان متغیرهاح مشاهده آر 9و متغیرهاح مرنون ،10اا ت یل عام ی ااتفاره
آرریده اا ر ت یل عام ی یک فن آمارح اا که با ااتفاره اا آن میتوان مشخ

نبور که آیا پراشنامه شاخ

اندااه آیرح می کند یا خیر؟ رر ت یل عام ی باید اؤاالتی که براح ارایابی یک شاخ

یا صف

هاح مورر نظر را

خاص ترح شده اند راراح یک بار

عام ی مشترک باشند و این عوامل معنی رار باشند (ک،ین)1911 ،ر بنابراین ک یه اؤاالت پراشنامه هاح این ت قی ،که با ااتفاره اا
پراشنامه هاح معتسر ع بی تراحی شده بورند ،ابتدا مورر ت یل عام ی اکتشافی (به شیوه مؤلفه هاح اص ی با درخش واریباکس) و
اپس جه معنی رار بورن مورر ت یل عام ی تأییدح 11قرار آرفتندر هبچنین جه بررای پایایی ،اا آلفاح کرونساخ ااتفاره شده اا ر
به منظور بررای روابط ع ی و مع ولی متغیرها و آامون مد مفهومی پژوهش اا مد معارالت ااختارح ( )SEMاا رویررر
کوواریانس م ور (رو

لیزر ) ااتفاره شده اا ر مد نهایی پژوهش راراح دهار مؤلفه شامل عوامل رفتارح ،عوامل فررح ،عوامل

ااختارح و تعدیل کارکنان و هبچنین راراح  11بعد و  11شاخ

نهایی می باشدر

 .3تحلیل یافتهها:
نبورارهاح ایر مد معارالت ااختارح را رر حال
رابطه موجور نیز رر صورتی که ارا

آماره  tو هبچنین رر حال

ضرایب ااتاندارر نشان می رهدر ضریب ااتاندارر

 ، tاا  2بزرآتر یا اا  -2کودرتر باشد ،رر اطح اتبینان  %33معنی رار خواهد بور:

072

طراحی الگوی تعدیل منابع انسانی در سازمان های محلی

(نبورار  )1مد معارالت ااختارح رر حال ضرایب ااتاندارر

(نبورار  )2مد معارالت ااختارح رر حال آماره t
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هبچنین براح ارایابی مد مدلتااح معارالت ااختارح دندین مشخصه برااندآی وجور راررر السته هر یک اا این شاخ
رلیل برااندآی مد یا عدم برااندآی آن نیتتند ،ب ره این شاخ
شاخ

هاح  ، x2میانگین مجذور پسماندها  ،RMRشاخ

برااندآی ( ،)NFIشاخ

نرمنشده برااندآی ( ،)NNFIشاخ

ها را باید رر کنار یردیگر و با هم تفتیر کررر رر این پژوهش اا
برااندآی  ،GFIشاخ

تعدیل برااندآی  ،AGFIشاخ

برااندآی فزاینده ( ،)IFIشاخ

بتیار مهم ریشه روم برآورر واریانس خطاح تقریب  RMSEAااتفاره شده اا ر مقاریر شاخ
و حد مجاا آن که رر جدو ایر ارائه آرریده اا
براا

ها به تنهایی
نرمشده

برااندآی تطسیقی ( )CFIو شاخ
هاح برااندآی مد رر این پژوهش

نشان می ره د راره هاح این پژوهش با ااختار عام ی و ایربناح نظرح ت قی،،

منااسی رارر و این بیانگر هبتو بورن اؤاالت با اااه هاح نظرح اا ر
(جدول  )1شاخصهای برازش مدل
نام شاخص

برآوردهای مدل

حد مجاز

(كای دو بر درجهی آزادی)

1/69

كمتر از3

( GFIنيكویی برازش)

0/69

باالتر از 0/6

( RMSEAریشه ميانگين مربعات خطای برآورد)

0/00

كمتر از 0/1

( CFIبرازندگی تعدیل یافته)

0/69

باالتر از 0/6

( NFIبرازندگی نرم شده)

0/61

باالتر از 0/6

( NNFIبرازندگی نرم نشده)

0/69

باالتر از 0/6

برازندگی فزاینده ()IFI

0/69

باالتر از 0/6

پس اا ر اتیابی به مد ایر ااختی ت ی ی پیرامون تعدیل کارکنان رر ااامان هاح م ی (شرل  )1فرضیه هاح ریل با توجه به نتایج
بخش هاح قس ی ،مطرح آرریدند:
 )1عوامل ااختارح بر تعدیل کارکنان تاثیر متتقیم و معنی رار رارندر
 )2عوامل رفتارح بر تعدیل کارکنان تاثیر متتقیم و معنی رار رارندر
 )9عوامل فررح بر تعدیل کارکنان تاثیر متتقیم و معنی رار رارندر
 )1عوامل ااختارح بر عوامل رفتارح تأثیر متتقیم و معنی رار رارندر
 )2عوامل رفتارح بر عوامل ااختارح تأثیر متتقیم و معنی رار رارندر
 )1عوامل فررح بر عوامل ااختارح تأثیر متتقیم و معنی رار رارندر
 )1عوامل فررح بر عوامل رفتارح تأثیر متتقیم و معنی رار رارندر

جدو ایر خ،صه اح اا ضرایب متیر  ،آماره  ، tاطح معنی رارح و نتیجه فرضیههاح ت قی ،را بیان می کند:
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طراحی الگوی تعدیل منابع انسانی در سازمان های محلی
(جدول  )2بررسی رد یا تأیيد فرضيه ها
فرضيات
تحقيق

متغيرهای تحقيق

ضریب مسير()β

آماره t

سطح
معناداری

نتيجه

1

عوامل ساختاری ← تعدیل كاركنان

0330

9301

>0/09

اثر مستقيم و معنی دار

2

عوامل رفتاری ← تعدیل كاركنان

0336

9309

>0/09

اثر مستقيم و معنی دار

3

عوامل فردی ← تعدیل كاركنان

0392

9319

>0/09

اثر مستقيم و معنی دار

9

عوامل ساختاری ← عوامل رفتاری

0331

9301

>0/09

اثر مستقيم و معنی دار

9

عوامل رفتاری ← عوامل ساختاری

0331

9301

>0/09

اثر مستقيم و معنی دار

9

عوامل فردی ← عوامل ساختاری

0339

9399

>0/09

اثر مستقيم و معنی دار

0

عوامل فردی ← عوامل رفتاری

0399

9339

>0/09

اثر مستقيم و معنی دار

نتیجه گیری:
امرواه به رلیل ب ران هاح اقتصارح و الزام ااامان ها به تعدیل نیروح انتانی ،بتیارح اا ااامان ها رر اقتانقاط رنیا به انوا
ایاا هاح مربوط به تعدیل کارکنان روح آورره اندر هنگامی که ااامان تعدیل نیروح انتانی را به عنوان راتور کار خور مطرح می
نباید ،به رنسا متعار شدن و معتد نبورن وضعی

منابع انتانی خور با ایجار رآرآونی رر مهارت ها و توانایی ها و یا به وجور

آوررن شرایط جدید کار با افزایش روح متئولی پذیرح اا تری ،ایجار تنو رر کار ،با توجه به نیااهاح جدید ایجار شده رر جامعه می
باشدر رر این رااتا حذف نیروح انتانی مااار بر نیاا می تواند صرفاً به عنوان یری اا آام هاح این فرایند مورر نظر قرار آیررر
هدف اص ی تعدیل ،تق یل نیروح انتانی نیت ب ره ااتفاره بهینه و مط وب اا نیروهاح موجور خواهد بورر رر این رابطه مبرن اا رر
یک بخش اا ااامان به افزایش نی رو نیاا باشد و رر جاح ریگر ااامان کاهش نیرور بنابراین ،می توان متصور آررید که یری اا مهم
ترین اهداف تعدیل نیروح انتانی کتب بهره ورح بیشتر اا تری ،بهسور عب ررر کارکنان می باشدر بر هبین اااس اجراح ترح تعدیل
نیروح انتانی رر صورتی که رر یک داردوب ایتتباتیک و ق انون مند هدای و رهسرح شور ،می تواند اطح بهره ورح نیروح انتانی
را افزایش رهدر آرت تعدیل نیروح انتانی را فرایندح می راند که به منظور افزایش اثربخشی ااامانی ،مدیریتی و هبچنین اثربخشی
کارکنان ااامان براح کااتن اا هزینه بوروکراتیک ااامان صورت می آیرر (احبدح.)1931 ،
پژوهش حاضر پژوهشی کاربررح و اا نو تواعه اح می باشد که رر آن الگویی پیرامون تعدیل کارکنان رر ااامان هاح م ی
(شهررارح هاح ااتان اصفهان) ارائه آرریدر رر این الگو عوامل مؤثر بر تعدیل کارکنان (شامل عوامل رفتارح ،ااختارح و فررح) معین
آررید اا ر رر فصل او م این ت قی ،با بهره آیرح اا اربیات مطرح شده ،شاخصهایی پیرامون ابعار اه عامل رفتارح ،ااختارح و
فررح مطرح آرریده که مدیران می توانند با رر نظر آرفتن این شاخ

ها ،تصبیباتی منطقی توأم با نوعی رویررر کارشناای شده

پیرامون اه بعد امان تعدیل ،واحد و فرر تعدیل شونده و منابع موثر رر تعدیل ،اتخار نبایندر
رر مجبو نقاط تبایز این ت قی ،با اایر پژوهش هاح مشابه ریگر پیرامون تعدیل کارکنان اوالً :ااتفاره اا فرایند پژوهش رلفی
(نظرانجی اا نخسگان) براح شنااایی و تأیید ابعار و شاخ
شاخ

هاح جدیدح اضافه شده اا

هاح مورر بررای می باشد که رر فرایند انجام ت قی ،به مد موجور،

که رر پژوهش هاح قس ی وجور نداررر ثانیاً :به تور ک ی رر خصوص تأثیر عوامل اثرآذار بر

تعدیل کارکنان ،ت قیقات اندکی صورت آرفته اا و نقطه تبایز ت قی ،حاضر با ت قیقات قس ی انجام شده پیرامون تعدیل ،جدید بورن
مد ارائه شده و تبرکز اااای این مد صرفاً بر موضو تعدیل کارکنان میباشد به تورح که رر ت قی،هاح مشابه موضو تعدیل رر
کنار مساحث ریگر ،توأم باهم مورر بررای قرار آرفته اا ر و ثالثاً :ابعار و شاخ
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عامل رفتارح ،فررح و ااختارح ،و هم رر مورر تعدیل کارکنان ،نتستاً جدید می باشدر ابعار عامل رفتارح اا جدیدترین مقاالت مطرح
شده پیرامون رفتار ااامانی و تعدیل کارکنان اخذ آرریده ،ابعار عامل ااختارح برآرفته اا ریدآاه «هنرح مینتزبرگ» و ابعار عامل
فررح برآرفته اا نظرات مطرح شده تواط «بامسرآر و مشولم» می باشد هبچنین ابعار تعدیل کارکنان ،شامل امان تعدیل ،مران
تعدیل(واحد تعدیل شونده) و منابع مؤثر رر تعدیل(تصبیم آیرندآان تعدیل) نشأت آرفته اا مقاالت مطرح شده تواط «اواان آلوح»
پیرامون تعدیل کارکنان میباشدر
جداو صف هح بعد به مقایته این ت قی ،با ت قیقات ریگر صورت آرفته پیرامون تعدیل کارکنان به صورتی شفاف و جزئی پرراخته
اا :
(جدو  )9مقایته با اایر پژوهش هاح صورت آرفته پیرامون تعدیل کارکنان ()1-2
ردیف

عناوین مقاالت

نام نویسنده یا
نویسندگان

1
اثرات اعالم تعدیل منابع
انسانی بر عملكرد كاركنان

نيک زوبانو

مجله

مؤسسه فورچانک

سال انتشار
اهداف تحقيق

جامعه آماری و نحوه
نمونه گيری

3

2

بررسی تأثير طرح

عوامل مؤثر بر نگهداری
و ترک خدمت كاركنان دانش

تعدیل بر بهرهوری نيروی

نيروی انسانی مبتنی بر

محور

انسانی

شایستگیها

علی اكبر افجه و ليال خان

علی اكبر افجه و عادل

زاده

صالح غفاری

فصلنامه رسالت مدیریت

نشریه راهبرد فرهنگ

دولتی

شهامت حسينيان و
جعفر اطمانی
فصلنامه مدیریت منابع
انسانی در نيروی انتظامی

فوریه  2019ميالدی

1362

بهار 1360

مهر 1362

تغيير ميزان فروش و

شناسایی عوامل مؤثر بر

بررسی تأثيرپذیری

همچنين بررسی اثرات

نگهداری و ترک خدمت

شاخههای بهرهوری از

برنامهریزی نيروی انسانی

روحی تعدیل

كاركنان دانش محور

اجرای طرح تعدیل

مبتنی بر شایستگیها

 163فروشگاه در آلمان

اعضای هيئت علمی

به عنوان جامعه آماری 93

جامعه آماری است(190نفر)

عدد آن به عنوان نمونه

و  120نفر نمونه

جامعه 300 :نفر از
كاركنان وزارت اقتصاد
نمونه 139:نفر

طرح تعدیل موجب
با ایجاد تعارضات روحی
برای كاركنان در جامعه

رابطه معنادار ميان

تأثير متغيرهای اصلی
پژوهش بر ترک خدمت

اجرای طرح تعدیل و تأثير

كاركنان

آن بر بهرهوری

مورد تحقيق گردیده است.
در هر دو تحقيق اثرات
تشابه با تحقيق حاضر

مدل مناسب برنامه ریزی

طراحی مدل مناسب

كاهش ميزان فروش همراه
نتيجه تحقيق

9

روحی و روانی تعدیل مورد
بررسی قرار گرفته است

بررسی حالتهای

مدیران عالی حوزه
مركزی پليس اطالعات ناجا
به عنوان جامعه و  90نفر
نمونه
رتبه بندی متغيرهای
مؤثر در برنامهریزی نيروی
انسانی مبتنی بر
شایستگیها

و تقاضاهای مرتبط با كار
بر شكایات جسمانی و روان
شناختی
آقای عریضی و خانم
براتی
فصلنامه سالمت روان
شناختی
تير 1363
بررسی اثرات ناشی از
تعدیل نيروی انسانی
جامعه :كاركنان یک
شركت صنعتی بزرگ و 929
نفر نمونه

رابطه منفی ميان
تقاضاهای كاری و تنش
روان شناختی

بررسی موضوع برنامه-

بررسی عوامل مؤثر بر

گوناگون تعدیل نيروی

ریزی نيروی انسانی به

ترک خدمت(تعدیل) كاركنان

انسانی اعم از بركناری،

عنوان یكی از مباحث اصلی

بازنشستگی و...

منابع انسانی
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9
تأثير راهبردهای كنترلی

بررسی اثرات ناشی از
تعدیل نيروی انسانی

طراحی الگوی تعدیل منابع انسانی در سازمان های محلی
(جدو  )1مقایته با اایر پژوهش هاح صورت آرفته پیرامون تعدیل کارکنان ()1-11
ردیف

9
تحقيق اكتشافی پيرامون

عناوین مقاالت

اثر تعدیل كاركنان بر
استرس شغلی وتعهد
سازمانی

نام نویسنده یا

0
تأثيرات سياستهای
تعدیل بر طرز نگرش
بازماندگانIS

كاركنان

های دانش بنيان

تعدیل نيروی انسانی

مجله

نشریه دانشگاه كووان

سال انتشار

 2019ميالدی

 2009ميالدی

بررسی اثرات تعدیل بر

اثرات روحی و روانی

استرس كاركنان و تعهد

تعدیل بر نيروهای تعدیل

سازمانی آنها

شده و باقی مانده

آقایان ودادی ،رضایی
زاده ،ميرهاشمی ونجفی
نشریه آینده پژوهی
مدیریت
مرداد 1361
تأثير تعهد سازمانی بر
ترک خدمت كاركنان

 300نفر از كاركنان
نمونه گيری

انتخاب نمونه هایی از 0

انجمن متخصصين فنآوری

آكادمی در استراليای غربی

اطالعات در آمریكا و  09نفر

 2900نفر عضو و  169نفر

نمونه

نمونه

استرس و تعهد كاركنان و
نتيجه تحقيق

نقش مشاركت كاركنان در
امورات جهت كاهش اثرات
روانی تعدیل
تأكيد بر استرس شغلی

تشابه با تحقيق حاضر

نوعی سازمان خصوصی
بزرگ به عنوان جامعه با

تأثير مستقيم تعدیل بر

بررسی علل خروج

سازمانی بر ترک خدمت

نشریه ژورنال

جامعه آماری و نحوه

عدالت ادراک شده از

كاركنان دانشی از شركت

بریجت گيراک

اهداف تحقيق

بررسی تأثير تعهد

6

سوی كاركنان در رابطه با

جيمز جيانگ و گری كلين

نویسندگان

0

10

بين تعهد سازمانی و

سياستهای تعدیل

مجيبيان ،فرتوک زاده،
رجبی ،صطفایی

نشریه مدیریت منابع

ایران

انسانی در صنعت نفت

مرداد 1369

1363

بررسی موضوع خروج

تأثير عدالت ادراک شده

كاركنان دانشی و اتخاذ

از سوی كاركنان باقی مانده

بسته های سياستی مناسب

از تعدیل

نمونه گيری از یک

جامعه :كاركنان شركت

شركت دانش بنيان توليد

پتروشيمی( 3000نفر) و

كننده نرم افزار در ایران

نمونه 990 :نفر
نحوه برخورد مدیریت با

معرفی عوامل مؤثر بر

نيروی انسانی با نگرش

ابعاد آن با ترک خدمت

كاركنان باقی مانده رابطه

كاركنان همبستگی معكوس

ارائه پيشنهاداتی پيرامون

قوی دارد

و معناداری وجود دارد

آنها

بررسی نگرش

قربانیزاده و حبيبی

فصلنامه علوم مدیریت

خروج كاركنان دانشی و

تأثير تعهد سازمانی به

جعفری فارسانی-

سازمان با كاركنان انتخاب
شده برای تعدیل تأثير
زیادی بر نگرش كاركنان
دارد
نقش تعدیل كاركنان به

ارائه مدلی پيرامون

به عنوان یكی از شاخص

بازماندگان تعدیل به عنوان

عنوان یک بعد عامل رفتاری

تعدیل كاركنان با تكيه بر

عنوان تأثير عدالت بر دانش

های عوامل رفتاری

یكی از اثرات ناشی از تعدیل

بر تعدیل كاركنان

نوع جامعه آماری مورد نظر

فردی

رر رااتاح موارر مطرح شده رر این پژوهش ،پیشنهار می آررر شهرراران و مدیران منابع انتانی با تعریف مشخ

تر نو فعالی

نیروهاح صفی و اتارح ،ت وجه به اهبی مدیران میانی به عنوان نوعی عامل هباهنگ کننده بخش هاح مخت ف ،بهرهآیرح اا ویژآی هاح
ااختار ارآانیک رر کنار ااختار مرانیری حاکم بر شهررارح ها جه افزایش خ،قی و نوآورح و ج وآیرح اا یأس و رلزرآی ،توجه
به مقوله هاح فررحِ کارکنان اا قسیل اابقه کار  ،میزان مهارت و نو عب ررر آنها و هبچنین رر نظر آرفتن شاخ

هاح عوامل رفتارح

رر اه اطح فرر ،آروه و ااامان که رر این ت قی ،مطرح آررید ،امینه هاح منااب جه امر تعدیل کارکنان را فراهم نبایندر

076

نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال شانزدهم/زمستان 69

منابع:
 -1آرر ،عار ؛ م بدح ،جیران ( ،)1911تراحی مد برنامه ریزح نیروح انتانی براح بیباراتانهاح آمواشی ،نشریه ع بی
پژوهشی رانشگاه شاهد
 -2آلوح ،اواان ( ،)2112تعدیل کارکنان ،ترجبه شیرین ناظرااره ،مجید کرمی ،تهران :آریانا ق م
 -9ابط ی ،اید حتین ( ،)1911مدیری منابع انتانی ،مؤاته ت قیقات و آموا
 -1احبدح ،ع ی اکسر و هبراران ( )1931تراحی مد مفهومی عبومی شاخ

مدیری

ها و مولفه هاح برنامه ریزح نیروح انتاانی

مستنی بر شایتتگی ها ،فص نامه راهسرر ،اا بیت و روم ،شباره 11
 -2ارباب شیرانی ،بهروا و مص ی ،قاام ( ،)1911تعیین اثر برنامه هاح تواعه و تعدیل نیاروح انتاانی بار ااطوح بهاره
ورح و اورآورح رر یک ااامان ،مجبوعه مقاالت و اخرانی ها ،تهران :نشر نی
 -1ااباعی ی ،احبدرضا ( ،)1931بررای تأثیر تعهد ااامانی بر نگهداش نیروح انتانی ،فص نامهح منابع انتانی ناجا
 -1اصی ی ،غ،مرضا و عسااع ی قدیریان ( ،)1912مدیری بر کارکنان نخسه ،دالش هاح ع ل تارک و مانادآارح رر اااامان
هاح رانش مدار ،دهارمین کنفرانس بین الب ی مدیری
 -1افجه ،ایدع ی اکسر؛ صالح غفارح ،عار ( ،)1932عوامل مؤثر بر نگهدارح و ترک خدم کارکنان رانش م ور
 -3بامسرآر ،پیتر؛ مشولم ،ای ن ( ،)1331ااتراتژح منابع انتانی ،تهران :رفتر پژوهش هاح فرهنگی
 -11پیررابینز ،ااتیفن( ،)1911مسانی رفتار ااامانی ،ترجبه ع ی پارااییان ،ایدم بد اعرابی ،تهاران :رفتار پاژوهش هااح
فرهنگی
 -11جزنی ،نترین ( ،)1911مدیری منابع انتانی ،نشر نی
 -12جعفرح فاراانی ،جوار؛ قربانی ااره ،وجه اله؛ حسیسی ،معصاومه ( ،)1931فصا نامه ع بای -پژوهشای مادیری و مناابع
انتانی رر صنع نف  ،اا دهارم ،شباره  ،11بهار 1931
 -19حتینیان ،شهام ؛ مجیدح ،عسداله؛ عامرح ،م بدع ی ( ،)1911فص نامه مطالعات مدیری انتظامی ،ااا روم ،شاباره ،9
پاییز 1911
 -11رِا ِر ،آَرح ( ،)1911مسانی مدیری منابع انتانی ،ترجبه ع ی پارااییان و اید م بد اعرابی ،تهران :رفتر پژوهش هااح
فرهنگی
 -12رالور ،ع ی ( ،)1911رو

ت قی ،رر روان شناای و ع وم تربیتی ،نشر ویرایش ،پاییز 1911

 -11رضائیان ،ع ی ( ،)1931مسانی ااامان و مدیری  ،ااامان مطالعه و تدوین کتب ع وم انتانی رانشگاه ها
 -11ا طانی ،ایرج ( ،)1932پرور

ارمایه هاح انتانی ،انتشارات ارکان رانش ،شهریور 1932

 -11شیبون ا  ،روالن ورندا انر شولد ( ،)1911مدیری امور کارکنان و منابع انتانی ،ترجبه توای ،م بدع ی و صاائسی،
م بد ،تهران :مرکز آموا
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21ا ک،ین ،پل 1911؛ راهنباح آاان ت یل عام ی ،مترجبان ایدج ،صدرالتارات و اصغر مینایی ،تهران ،انتشارات اب
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