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 چکیده

 بانک شعب در سازمان وریبهره بر انسانی منابع استراتژیک مدیریت تأثیر بررسی تحقیق این هدف

 آوریجمع شیوه نظر از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش. است تهران شهر نوین اقتصاد

 روش از تلفیقی هاداده آوریجمع شیوه. است همبستگی نوع از و پیمایشی -توصیفی  اطالعات

 مدیران حاضر پژوهش آماری جامعه. باشدمی نامه پرسش و مدارك و اسناد مطالعه شامل ایکتابخانه

 تعیین نفر 136 تعداد به مورگان جدول از استفاده با نمونه حجم، نوین اقتصاد بانک کارشناسان و

 و چانگ انسانی منابع استراتژیک مدیریت نامهپرسش از تحقیق هایفرضیه آزمون منظور به. گردید

 با ساختارمند اینامه پرسش سازمان وریبهره سنجش برای و گویه 16 و بُعد پنج با( 2005) هانگ

حداقل مربعات  و روش  smart plsافزار نرم از استفاده با تحقیق هایفرضیه. شد تدوین گویه 12

 منابع استراتژیک پژوهش حاکی از آن است که ابعاد مدیریت هایافته. گرفت قرار آزمون مورد جزئی

وری سازمان داری بر بهرهشامل جبران خدمت، آموزش، توسعه منابع انسانی و ... تأثیر معنی انسانی

 وری سازمان ندارد. همچنین بُعد مدیریت عملکرد منابع انسانی تأثیری بر بهره دارد.
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 مقدمه -1

باشند، عنصر اصلی در های با ارزشی هستند که در اختیار هر سازمان مینابع انسانی داراییم

ای است از اجزاء به هم وری را باید در عامل انسانی جستجو کرد. سازمان مجموعهافزایش بهره

پیوسته متشکل از عوامل انسانی، تکنولوژی، فنی، ساختاری، اجتماعی و دیگر عناصر محیط داخل 

های از پیش تعیین شده و مشترك در و خارج که این عناصر در راستای تحقق اهداف و رسالت

وری مناسب و مطلوب های موفق و پیشرو بر این نکته تأکید دارند که بهرهتعامل هستند. سازمان

شود، بلکه با تغییر فرایندها، تحول تکنولوژی، صدور دستورالعمل و تفویض اختیار حاصل نمی

تواند به وری فردی، اجتماعی و سازمانی است و این انسان است که مین محور هر نوع بهرهانسا

تغییرات محیطی واکنش نشان دهد و محور تغییر و تحول باشد. بنابراین الزم است که بیشترین 

وری سازمان معطوف به عامل انسانی بشود. ضرورت توجه به نیروی ریزی در بهرهتوجه و برنامه

وری را برای هر فردی اعم از کارمندان ها، اهمیت بهرهوری سازمانی جهت ارتقای بهرهانسان

، نیروی انسانی به 1960کند. تا قبل از دهه بخش عمومی، خصوصی و یا شهروندان شفاف می

ها بر امور اداری مانند محاسبات کارکرد شد و عمده تمرکز سازمانعنوان هزینه در نظر گرفته می

مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی با  1980حقوق و دستمزد بود تا اینکه در دهه  افراد و

های منابع انسانی و عملکرد سازمان و خلق ارزش افزوده پدیدار هدف ایجاد ارتباط بین فعالیت

استراتژیکی (. این رویکرد جدید، منابع انسانی را به عنوان اهرم 2006 ،گشت )هانتر و دیگران

ها تأثیرهای گیرد که قادر است با کمک به اجرای اهداف عملیاتی و استراتژیک شرکتدر نظر می

اقتصادی زیادی بر سطوح پایین شرکت داشته و تمرکز را به سوی خلق ارزش تغییر دهد )بکر 

ن سود از این وری سازمان و به حداکثر ساند(. با توجه به اینکه باال بردن بهره1996، و گرهارت

های خصوصی از جمله بانک های مدیران بانکترین دغدغهترین و اساسیطریق، یکی از مهم

های مدیریت اقتصاد نوین است. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تأثیر شاخص

انسانی به هاست. توجه به منابع وری سازمان در این گونه بانکاستراتژیک منابع انسانی بر بهره

ها به حساب ترین منابع استراتژیک جهت دستیابی به مزیت رقابتی سازمانعنوان یکی از مهم

اند که برای هاست که پژوهشگران نیز آن را به عنوان نوعی از سرمایه دانستهآید و مدتمی

 وری سازمان ضروری است؛ با این حال مطالعه آن در ادبیات مدیریتموفقیت و بهبود بهره
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باشد. با توجه به اینکه تا به حال پژوهشی که کارکردهای مدیریت استراتژیک محدود می

توان وری سازمان، در کشور کمتر صورت گرفته است، لذا میاستراتژیک منابع انسانی را بر بهره

های جدید در این زمینه است. اگر چه مبانی نظری اشاره داشت که این پژوهش جزء پژوهش

مدیریت استراتژیک منابع انسانی وجود دارد، ولی میزان اثربخشی  درباره اثربخشیای گسترده

وری سازمانی به طور موثر بررسی نشده کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهره

ای در ها، همچنین با توجه به اینکه تا به حال مطالعهاست. بنابراین، برای پر کردن این شکاف

های خصوصی که وری سازمان در بانکمدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهرهخصوص تأثیر 

های مدیریت مند شدن از شاخصها برای بهرهای از تشویق این گونه بانکتواند نمونهدر واقع می

وری سازمان، باشد انجام نشده است. در کنار این مطلب پژوهش استراتژیک منابع انسانی و بهره

ال ایجاد انگیزه و توجه به هم راستایی این دو متغیر کالن سازمانی است. بنابراین حاضر به دنب

مسأله اصلی پژوهش این است که آیا استفاده از کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی 

مثل نظام جبران خدمت، آموزش و توسعه نیروی انسانی، مدیریت عملکرد، فرایند کارمندیابی و 

 وری سازمان تأثیر دارد؟یر ارتقای شغلی نیروی انسانی بر بهرهو مس استخدام

 نظری مبانی -2

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی -1-2

هم زمان با دو تغییر  1970به طور دقیق بُعد استراتژیک مدیریت منابع انسانی از اواخر دهه 

اساسی در ادبیات پژوهش منابع انسانی توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است. این دو 

های تر منابع انسانی و توجه مدلتغییر شامل تغییر از اداره امور پرسنلی قدیم به مفهوم مدرن

(. مدیریت 2005های درونی سازمان است )آلکارز و دیگران، مومی استراتژیک به جنبهع

های کوتاه استراتژیک منابع انسانی عبارت است از : مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با هدف

مدت و بلند مدت استراتژیک برای بهبود عملکرد سازمان و ایجاد فرهگ سازمانی که بتوان 

 (. به بیان دیگر، مدیریت1994 ،گراتنو خالقیت را تقویت کرد )تراس و پذیری انعطاف

منابع  بایستی اثربخشی، به دستیابی برای هاسازمان که معناست انسانی به این منابع استراتژیک

 و رفتار منابع، این تا نمایند اداره مدیریت این بلند مدت کارکردهای با را خود انسانی

دهند  انجام سازمان بیرونی و درونی های محیطظرفیت با متناسب را مورد نیاز هایصالحیت
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( معتقد است برای شناخت مفهوم مدیریت 1993) جان استوری .(1999،)فریس و دیگران

های سخت بر های نرم و سخت آن تفاوت قائل شد، جنبهاستراتژیک منابع انسانی باید میان جنبه

ها با فلسفه مبتنی بر کسب و کار ای عقالیی تأکید دارد. این جنبهوجوه کمی و محاسباتی به شیوه

گذاری کرد، سنخیت دارد. در مقابل، فزوده سرمایهکه بر اساس آن باید در جهت ایجاد ارزش ا

های نرم ان بر مفاهیم فلسفه و روابط انسانی مبتنی بر ارتباطات انگیزش، رهبری، اعتماد و جنبه

های با ارزشی هستند که باید ها، کارکنان دارائیتفاهم دو جانبه تأکید دارد. با توجه به این جنبه

 (. مدیریت1394ه مزیت رقابتی دست یافت )حسنی و نعمتی،ها ببا جلب مشارکت و تعهد آن

 استراتژیک مدیریت و انسانی منابع بین مدیریت روابط ضمن اینکه به انسانی منابع استراتژیک

های فرایند قابلیت توسعه به هم و دارد توجه انسانی ایسرمایه پردازد، به نیازهایشرکت می در

ای مسأله هر به منابع انسانی استراتژیک مدیریت مجموع، در کارا(. طرز به امور انجام توان )یعنی

باشد توجه عمده دارد. نگاه مدیر منابع انسانی یک سازمان  انسانی در سازمان که در حوزه عامل

با دید استراتژیک متفاوت از دیدگاه یک مسئول امور نیروی انسانی است که به امورات جاری 

یاب، امور رفاهی، بازنشستگی، صدور احکام کارگزینی و غیره مشغول کارکنان از قبیل حضور و غ

هایی است که اول است. رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر پایه تدوین استراتژی

های سازمان باشد، یعنی به نوعی آن را تقویت کند. نگر باشد و دوم هم راستا با استراتژیآینده

توسط واکر و ارائه  1980مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دهه  پس از انتشار اولین نوشتار

در سال   ، تیچی1981ها در سال طرح نگرش استراتژیک برای ممیزی واحد منابع انسانی سازمان

گیری جدیدی برای آینده مدیریت منابع انسانی اعالم نمود ؛ این سوأال که »آیا منابع جهت 1983

این است : چطور منابع انسانی  1980شود، بلکه پرسش دهه سوأل نمی انسانی مهم است که دیگر

انسانی،  منابع استراتژیک مدیریت اساسی را با مدیریت استراتژیک سازمان یکپارچه کنیم«. هدف

خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته است که سازمان از کارکنان 

برای تالش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار است. ماهر، متعهد و با انگیزه 

های اغلب پر تالطم است. تا بدینوسیله دار بودن در محیطهدفش ایجاد حس هدفمند و جهت

ها نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش از طریق طراحی و اجرای برنامه

 استراتژیک مدیریت به طور کلی هدف انسانی تأمین شود های منسجم و عملی منابعو سیاست
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 استراتژیک مدیریت اساسی . در مجموع مفهومدستیابی به تناسب استراتژیک استانسانی  منابع

 شرکت استراتژی ارتقای موجب انسانی منابع استراتژی که است استوار فرضیه براین انسانی منابع

 که دارد بستگی باور اندازة این به مفهوم این اعتبار. پذیردمی تأثیر نیز آن از طرفی از. شودمی

 آنها با باید هستند و افزوهد ارزش خلق و رقابتی مزیت کسب در شرکت موفقیت پایة کارکنان

نتیجه روایی  در بپذیریم، را فرضیاتی چنین اگر. کرد برخورد مهم بسیار استراتژیک منبع یک مثل

 حاصله وابسته نتایج و سازمان در آن اعمال میزان انسانی به منابع استراتژیک و اعتبار مدیریت

های روش و انسانی منابع استراتژیک مدیریت فرآیند به توجه معنای به مطلب این. شد خواهد

( به طوری 2009باشد )آرمسترانگ، انسانی می منابع استراتژی خاص وجوه و استراتژی طراحی

که مدیریت منابع انسانی اثربخش با زمینه و استراتژی کسب و کار همسو باشد )جکسون و سئو، 

2010 .) 

 انسانی منابع استراتژیک کارکردهای مدیریت -2-2

انسانی دارای کارکرد یا تکالیفی است که از  منابع استراتژیک در هر سازمان مدیریتدرکار 

ها که بیشتر بر روند رسیدگی به مسائل جاری شرح وظایف مدیریت منابع انسانی رایج سازمان

انسانی شامل تدوین  منابع استراتژیک کارکنان سازمان متمرکز بوده متفاوت است. مدیریت

ایه انسانی با دید بلند مدت است های حیاتی برای توسعه و پرورش سرمها و سیاستاستراتژی

از این رو پرورش نیروی انسانی یک سازمان تضمین کننده کارآمدی آن خواهد بود )لیم و 

 هاسازمان که معناست بدان انسانی منابع استراتژیک مدیریت (. در واقع کارکردهای2017 ،دیگران

 سازمانی اهداف به تا کرده نفوذ آنها شغل با متناسب کارکنان و رفتار نگرش مهارت، در توانندمی

دهد این کارکردها متنوع است؛ ها نشان می(. نتایج پژوهش2003 ،یابند )کالین و کالرك دست

اند؛ مثالً در انسانی، کارکردهای متنوعی در نظر گرفته منابع استراتژیک اندیشمندان برای مدیریت

ارزیابی نتیجه محور، امنیت کارکنان، پاداش خدمت تحقیقی کارکردهایی شامل تعیین مسیر شغلی، 

( بیان کردند 2008)، (. دی سیری و کرامار1996 ،و توسعه شغلی مشخص گردید )هارل و تزافریر

توانند ها میباشد که شرکتکه مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارای شش کارکرد متنوع می

های مناسب تجزیه و تحلیل و طراحی شغل، : شیوهشندها داشته بابیشترین انتخاب را از بین آن

ها و مزایا و استخدام و انتخاب، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، ساختار پرداخت، مشوق
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نظام روابط کار. این پژوهش پنج کارکرد جبران خدمات، کارمندیابی و استخدام، مدیریت عملکرد 

و مسیر ارتقای شغلی را به عنوان کارکردهای مدیریت منابع انسانی، آموزش و توسعه منابع انسانی 

 استراتژیک منابع انسانی در نظر گرفته شده است. 

نیروى انسانى  تواند به جذب، حفظ و پرورشنظام جبران خدمات مناسب مىجبران خدمات : 

همانند خدمات نیز  جبران .آور باشدجبران خدمات باید انگیزه به همین منظور نظام کمک کند.

داشت که با  های مدیریت منابع انسانی، زمانی بیشترین اثر بخشی را خواهدسایر فعالیت

  .های کلی منابع انسانی، همسو و هماهنگ گردداستراتژی

 ترینمهم از یکی شغل هر در افراد ترین شایسته کارگیری به و انتخاب:  استخدام و کارمندیابی

 سازمان کارآمد، انسانی نیروی جذب فرایند یک طریق از. شودمی محسوب هاتصمیم و کارها

 در. دارد اختیار در را شغلی هر برای شرایط واجد داوطلبان از گروهی که یابدمی اطمینان

 و مهم ابزارهای از مشاغل تحلیل و تجزیه و طراحی اطالعات خصوص به بزرگ هایسازمان

 کردن پر برای شغل صدها وجود با زیرا است، انسانی نیروی گزینش و جذب فرایند در اساسی

 غیر تقریباً نیرویابان برای شغل هر احراز شرایط و وظایف از آگاهی مناسب، و صالح افراد با

 اختیار در را نیاز مورد اطالعات تواندمی شغل احراز شرایط و شغل شرح رو این از. است ممکن

 . دهد قرار نیرویابان

 توسط که کرد توصیف فرآیندی توانمی را عملکرد مدیریت:  انسانی منابع عملکرد مدیریت

 آن مبنای بر را هاپاداش و کنندمی ارزیابی و تعیین را کار استانداردهای و اهداف هاسازمان آن

 برای است، ای شده طراحی هایفعالیت جمله از عملکرد مدیریت واقع در. دهندمی تخصیص

. شوندمی محقق کارآمد و مؤثر ایشیوه به مداوم طور به اهداف که شود حاصل اطمینان اینکه

 یفیها و وظاها، راهبردها، مالحظهبرنامه یو اجرا یطراح ندینگاه فرا کیعملکرد در  تیریمد

 فرآیند ایناست.  یسازمان یبه عملکردها یانسان یرویاستعداد خام ن لیاست که هدف آن تبد

 از بتوان که طوری به است، کارمند یک دستاوردهای و پیشرفت ارزیابی و بازخورد ارائه مستلزم

 (.2009 آرمسترانگ،) کرد تهیه را عملیاتی هایبرنامه آن نتایج

های دولتی و های مهم و اساسی که بسیاری از سازمانیکی از دغدغه:  شغلی ارتقاء مسیر 

خصوصی با آن درگیر هستند، بحث نگهداری و پرورش نیروی انسانی متخصص و با تجربه و 
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های ها به مدیران و کارشناسان توانمند برای آینده سازمان است. یکی از راهنیاز روزافزون سازمان

ها، تجربه، ها، مهارتارتقاء شغلی کارمندان با تأکید بر توانایی مدیریت این چالش تدوین مسیر

انگیزگی، ها نشان داده است که یکی از عوامل مهم بیباشد. پژوهشکاری و نیاز سازمان میمحیط

 سستی و نارضایتی کارکنان، ناشی از ماندگاری طوالنی مدت در یک شغل بوده است. 

 دست به مستلزم افراد از یک هر شغلی اهداف که آنجا از:  انسانی منابع توسعه و آموزش

 مؤثر بسیار توسعه و آموزش برنامه است، جدید هایتخصص و هامهارت از ایمجموعه آوردن

 با متنایب بتوانند افراد تا شودمی موجب انسانی نیروی توسعه و آموزش اجرای. است مفید و

 خود اثربخشی و کارایی بر و داده ادامه را هایشانفعالیت مؤثر طور به محیط، و سازمانی تغییرات

 است مطلوب تنها نه کارکنان آموزش است دگرگونی حال در سرعت به که ایجامعه در. بیفزایند

 انسانی منابع همواره تا بگیرد نظر در را منابعی آن برای باید سازمانی هر که است فعالیتی بلکه

 فرآیند یک سازمانی آموزش (.2014 دیگران، و شمس) باشد داشته اختیار در مطلعی و کارآمد

 عملکرد بهبود برای منظور به کارکنان مهارت و دانش نگرش، تغییر برای که است یادگیری مداوم

 (.2021، دیگران و مویس) است شده طراحی کاری

 وری سازمانبهره -3-2

تواند یک سازمان را نسبت به سایر در محیط متغیر و پرتالطم امروزی عاملی که می بازاریابی

وری در سازمان است. از اوایل دهه تری نگه دارد، توجه به بهرهها در شرایط مطلوبسازمان

ای ها توجه ویژهترین موضوعاتی بوده که در سطح کشورها و شرکتوری یکی از مهمبهره 1970

وری، تأثیر زیادی بر سطح کرده است. در هر کشور مقدار و نرخ رشد بهره را به خود جلب

پذیری در سطح جهانی دارد. در یک زندگی، تورم، بیکاری، وضعیت اقتصادی جامعه و رقابت

اند مدیران بر این باور بوده %90نظر سنجی که از مدیران صنایع آمریکا انجام شده است، بیش از 

ی از دو یا سه موضوع مهم و جدی است که کشور با آن روبروست )حسینی وری یککه ارتقا بهره

وری سازمانی را به عنوان نرخ تولید کاالها و ( بهره2010)(. آنتونی و پاتاچاریا 1395و دیگران، 

 وریخدمات بر اساس جمعیت استاندارد کارگران تعریف کردند. اتحادیه اروپای مراکز ملی بهره

وری را به عنوان اثربخشی و کارایی فرآیندهای مورد استفاده برای تولید کاالها و خدمات نیز بهره

وری سازمان به (. در برخی تعاریف نیز بهره2011 ،و همکارانتعریف کرده است )پکوری 
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در استفاده از منابع در دسترس سازمان که  ها و فرآیندهای سازماناثربخشی و کارایی سیستم

های کم مرتبط با عملیات در یک شرکت است، منجر به افزایش سود و خروجی باالتر با هزینه

ها یا وری استفادة موثر و کارآمد از ورودی(. بهره2017ی، و اچیر تعریف شده است )کاریوکی

وری عبارت از بهره وری ژاپنهاست. تعریف مرکز بهرهمنابع برای تولید محصول یا ارائه خروجی

است از : به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیالت و غیره به طریق علمی و 

گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای  های تولید،کاهش هزینه

کنندگان واقعی و بهبود معیارهای زندگی آن گونه که به سود کارکنان، مدیریت و عموم مصرف

وری را یک فرهنگ، یک نگرش عقالیی به کار و زندگی که وری ایران بهرهباشد. مرکز بهره

کند تر، تعریف مییابی به زندگی بهتر و فعالبرای دست هاتر کردن فعالیتهدف ان هوشمندانه

وری شامل فرآیند »کارآمد« های قابل توجه در تعریف بهره(. کلیدواژه1395)حسینی و دیگران،

وری دهد که بهرهها« است. بنابراین، به وضوح نشان میها« به »ستاندهو »موثر« تبدیل »ورودی

 (. 2018، شود )شمسی و همکارانمورد عملکرد ایجاد می یک فرآیند و یک خروجی است که در

وری سازمان این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهره

باشد. با مطالعه و بررسی پیشینه نظری و تجربی موضوع پژوهش مدل مفهومی این پژوهش می

های پژوهش استخراج شد. وابط بین اجزای مدل مفهومی، فرضیهطراحی شد و با استفاده از ر

وری متغیرهای مستقل و وابسته این مدل به ترتیب ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی و بهره

 :باشدبا توجه به اهداف اصلی پژوهش مدل مفهومی تهیه شده به صورت زیر میباشند. سازمان می

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل پیشنهادی تحقیق 1شکل شماره 

 

 استراتژیک منابع انسانیمدیریت 

 جبران خدمات

 مدیریت عملکرد منابع انسانی

 آموزش و توسعه منابع انسانی

 کارمندیابی و استخدام

 مسیر ارتقاء شغلی

 وری سازمانبهره
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 های پژوهش به شرح زیر خواهند بود :فرضیه

 داری دارد. وری سازمان تأثیر معنیجبران خدمات بر بهره -

 داری دارد. وری سازمان تأثیر معنیآموزش و توسعه نیروی انسانی بر بهره -

 داری دارد.وری سازمان تأثیر معنیکارمندیابی و استخدام بر بهره -

 ارد.داری دوری سازمان تأثیر معنیمدیریت عملکرد منابع انسانی بر بهره -

 داری دارد. وری سازمان تأثیر معنیمسیر ارتقاء شغلی بر بهره -

  روش تحقیق -3

 –آوری اطالعات توصیفی ژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمعپ

کند و آن را به طور منظم و پیمایشی و از نوع همبستگی است، وضعیت موجود را بررسی می

ها تلفیقی نماید. شیوه گردآوری دادهروشمند با سنجش ارتباط بین متغیرها، تجزیه و تحلیل می

باشد. جامعة آماری این نامه میای شامل مطالعه اسناد و مدارك و پرسشاز روش کتابخانه

مدیران و کارشناسان مدیریت سرپرستی و شعب منطقه یک بانک اقتصاد نوین تهران  پژوهش،

نفر برآورد شد. نمونه تحقیق با استفاده از روش  220بودند که تعداد آنها در زمان پژوهش 

تصادفی انتخاب شد. همچنین برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. بنابراین 

ها نامهنفر تعیین گردید. الزم به توضیح است که پس از توزیع پرسش 136داد حجم نمونه به تع

ها نیز نامه کامل و مناسب برای تجزیه و تحلیل آماری گردآوری شد. دادهپرسش 130در نهایت

نامه در دو بخش جداگانه شامل، های پرسشاند. سوألآوری شدهنامه ساختارمند جمعاز پرسش

کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی که از پرسشنامه ساختارمند  های مربوط بهپرسش

پرسش تدوین  12وری سازمان با نامه بهره( استفاده گردید و پرسش2005) چانگ و هانگ 

ها، چهار سوأل جمعیت شناختی در نظر نامهگردید. شایان ذکر است برای بخش اول این پرسش

پرسش کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در پنج  16گرفته شده است. در بخش دوم 

بعد جبران خدمت، مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه نیروی انسانی، کارمندیابی و استخدام و 

مسیر ارتقای شغلی در مقیاس لیکرت در یک بازة یک تا پنج مطرح شده است، در بخش سوم 

نج طراحی شده است. در این پژوهش برای وری سازمان در یک بازة یک تا پپرسش بهره 12
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استفاده شده  smart pls3 ها، از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزارتجزیه و تحلیل داده

وری سازمان است؛ بدین صورت که روابط کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و بهره

مورد سنجش قرار گرفته و  smart pls3از طریق ضریب عاملی و عدد معناداری با نرم افزار 

 هایگیری شده است. در مجموع، از بررسیها تصمیمبراساس آن نسبت به تأئید یا رد فرضیه

پایایی اشتراکی و  پایایی ترکیبی، – کرونباخ گیری )پایایی شاخص شامل آلفایاندازه هایمدل

 مربوط مسیرهای شده استاندارد معناداری ضرایب عدد )بررسی هافرضیه آزمون همگرا( و روایی

نامه های پرسشهای پژوهش و ابعاد گویهسازه 1ها( استفاده شده است. در جدول شماره فرضیه به

 نشان داده شده است.

 : سازه های پژوهش و ابعاد گویه ها 1جدول شماره 

 ردیف
نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و ابعاد پرسش

 وری سازمانبهره

 
 هاتعداد پرسش

شماره 

 هاپرسش

 1-3 3  جبران خدمات 1

 4-6 3  مدیریت عملکرد منابع انسانی 2

 7-10 4  آموزش و توسعه منابع انسانی 3

 11-13 3  کارمندیابی و استخدام 4

 14-16 3  مسیر ارتقاء شغلی 5

 17-28 12  وری سازمانبهره 6

 

 تحقیق های یافته -4

 های جمعیت شناختی توصیف ویژگیلف( ا

ها زن بودند. % آن 16% اعضای نمونه آماری مرد و  84های جمعیت شناختی توصیف ویژگی

، %33به ترتیب  50-60و  40-50، 30-40، 20-30توزیع سنی نمونه آماری در چهار دوره سنی 

کارشناسی،  %38کاردانی،  %26تر، پاییندیپلم و  %17ها بوده ؛ میزان تحصیالت آن 11%، 16%، 40%

 5دکتری بوده است. سابقه کاری در بین اعضای نمونه در بازه زیر  %2کارشناسی ارشد و  17%

 بوده است. %23، %20، %32، %25و باالتر به ترتیب  20، 15-20، 10-15، 5-10سال، 

 آمار ( ب
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ها ها، ضروری است تا از وضعیت نرمال بودن دادهفرضیه آزمون مرحلة وارد شدن به از پیش

های مناسب برای ها، از آزموناطالع حاصل شود تا براساس نرمال بودن یا نرمال نبودن داده

ها از آزمون ها استفاده شود. در این پژوهش برای بررسی وضعیت نرمال بودن دادهآزمودن فرضیه

نشان داده شده  2نتایج این مرحله در جدول شماره اسمیرنف استفاده شد که  –کولموگروف 

  است.
 اسمیرنف -: نتایج آزمون کولموگروف2جدول شماره 

 

داری برای تمامی متغیرها کمتر از نمایش داده شد، سطح معنی 2طور که در جدول شماره همان

ها( است. لذا در ادامه از بوده که به معنای تأیید فرضیه پژوهش )توزیع غیرنرمال داده 0.05

 های ناپارامتریک استفاده خواهد شد.آزمون

 گیری، ساختاری و کلی(معیارهای ارزیابی روایی مدل اجرایی پژوهش )مدل اندازه

لی مدل بخش ک -3بخش ساختاری و  -2گیری، های اندازهبخش مربوط به مدل -1

گیری های اندازهگیری و ساختاری(. به این ترتیب که ابتدا از صحت روابط موجود در مدل)اندازه

با استفاده از معیارهای روایی اطمینان حاصل کرده و سپس به بررسی و تفسیر روابط موجود در 

 .ی پایانی باید برازش کلی مدل بررسی شودشود و در مرحلهبخش ساختاری پرداخته می

 گیری(مدل بیرونی )مدل اندازه

است. یعنی جهت بررسی مدل، نخست برای سنجش  تحلیل عامل تاییدیمدل بیرونی هم ارز 

 ها از از مدل بیرونی استفاده شده است. های سنجش آنروابط متغیرهای پنهان با گویه

 متغیرها
آماره 

 کولموگروف
داریمعنیسطح   

 نتیجه آزمون

 

 غیر نرمال 0.000 5.092 جبران خدمات

 غیر نرمال 0.000 2.177 مدیریت عملکرد منابع انسانی

 غیر نرمال 0.001 1.960 توسعه منابع انسانیآموزش و 

 غیرنرمال 0.000 2.168 کارمندیابی و استخدام

 غیرنرمال 0.000 3.120 مسیر ارتقاء شغلی

 غیرنرمال 0.000 2.954 وری سازمانبهره
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 : مدل معادالت ساختاری پژوهش همراه با ضرایب استاندارد 2نمودار شماره 

( محاسبه 0.70ی بار عاملی مطلوب )بیشتر از همه سواالت دارا 2مطابق با نمودار شماره 

 شدند که نشان دهنده رابطه مطلوب آنها با متغیر مربوطه است. 

 گیریآزمون پایایی مدل اندازه

ها و ابزارهای پژوهش گیری شامل بررسی پایایی و روایی سازهآزمون برازش بخش اندازه

کنند که شامل ( سه مالك را پیشنهاد می1981) الکرها فورنل و شود. جهت بررسی پایایی سازهمی

آلفای کرونباخ. مطابق با  -3ها و پایایی ترکیبی هر یک از سازه -2ها پایایی هر یک از گویه-1

، پس از سنجش بارهای عاملی سواالت، به محاسبه و smart pls3ها در الگوریتم تحلیل داده

ی کرونباخ پرداخته شد که نتایج آن در جدول شماره گزارش پایایی ترکیبی، پایایی اشتراکی و آلفا

 آورده شد.  3

 گیری: مقادیر پایایی مدل اندازه 3جدول شماره 

 پایایی اشتراکی پایایی ترکیبی(CR) میزان آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

 654/0 954/0 947/0 جبران خدمات

 634/0 939/0 928/0 مدیریت عملکرد منابع انسانی

 640/0 941/0 929/0 آموزش و توسعه منابع انسانی

 606/0 952/0 945/0 کارمندیابی و استخدام
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 601/0 928/0 921/0 مسیر ارتقاء شغلی

 607/0 914/0 948/0 وری سازمانبهره

 

و مطلوب بود.  7/0با توجه به جدول فوق ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها باالی  

 934/0نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی برابر الزم به توضیح است که آلفای کل پرسش

برآورد شد. معیار مناسب شاخص آلفای کرونباخ و مقدار پایایی ترکیبی برای بررسی همسانی 

آورده شد. با توجه به  3باشد که در جدول شماره می 7/0گیری اعداد باالی اندازهدرونی مدل 

توان گفت تمامی متغیرها از پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ مناسبی برخوردار مقادیر می

پذیری دارد، که مقدار این کند که هر سوال چه میزان قابلیت تعمیمبودند. پایایی اشتراکی بیان می

شود پایایی اشتراکی گونه که در جدول فوق مشاهده میباشد. همان 5/0تر از اخص باید بزرگش

بوده که به این ترتیب سه شرط آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی  5/0تر از برای همه عوامل بزرگ

توان در کل وضعیت مناسب پایایی مدل پژوهش را تأیید نمود و پایایی اشتراکی برقرار و می

 (.2003 ،ین و همکاران)چ

 معیارهای ارزیابی روایی

 .استفاده گردید (AVE) متوسط واریانس استخراج شده از معیار روایی همگرا برای ارزیابی

AVE های خود است. به بیان میانگین واریانس به اشتراك گذاشته شده بین هر سازه با شاخص

دهد که هر چه های خود را نشان میتر این شاخص میزان همبستگی یک سازه با شاخصساده

 این همبستگی بیشتر باشد برازش نیز بیشتر است. 

 پژوهش هاییهروایی همگرا فرض:مقدار 4شماره  جدول

 AVE متغیر

 654/0 جبران خدمات

 634/0 مدیریت عملکرد منابع انسانی

 640/0 آموزش و توسعه منابع انسانی

 631/0 کارمندیابی و استخدام

 629/0 مسیر ارتقاء شغلی

 614/0 وری سازمانبهره
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AVE  های این روایی برای داده .کندکافی را تضمین می روایی همگرای 5/0باالتر از برابر یا

همه متغیرها در دامنه قابل قبول قرار شود درج گردید. مالحظه می 4شماره تحقیق در جدول 

 .گرفتند

باشد که برای هر یک از تأییدی روایی همگرا پایایی ترکیبی میپایایی ترکیبی: آخرین معیار 

 (.CR>AVEتر از میانگین واریانس استخراجی باشد )عوامل جهت تأیید روایی همگرا باید بزرگ

شود که برای تمامی متغیرهای مکنون به وضوح دیده می 4و  3های شماره با مقایسه جدول

تر و شرط چهارم روایی همگرا نیز برقرار بود. همچنین بزرگ AVEاز مقدار  CRبرونزا، مقدار 

توان نتیجه گرفت که مدل پژوهش از روایی همگرای در نهایت با توجه به چهار آزمون فوق می

 مناسبی برخوردار بود.

 معیار ارزیابی برازش بخش کلی مدل اجرایی پژوهش

( پیشنهاد شده است: 2005ن )یک معیار کلی برای نیکویی برازش به وسیله تننهاوس و همکارا

دهد و به عنوان گیری و ساختاری را مد نظر قرار میاین شاخص هر دو مدل اندازه  GOFشاخص 

( شاخص نیکویی 1391رود )آذر و همکاران، بینی عملکرد کلی مدل به کار میمعیاری برای پیش

 ، از طریق فرمول زیر محاسبه گردید.(𝑮𝑶𝑭)برازش 

𝑮𝑶𝑭 = √𝑨𝑽𝑨 × 𝑹𝟐 = √𝟎. 𝟔𝟑𝟒 × 𝟎. 𝟗𝟖𝟏 =. 𝟕𝟖𝟖 

متغیرها برابر  AVEهر یک از متغیرهاست، که مقدار متوسط  AVEمعادل  متوسط اشتراك 

تمامی متغیرهای درونزا نیز برابر  R2برآورد و در مدل قرار داده شد. همچنین متوسط  634/0

را کوچک،  1/0کمتر از  GOFمحاسبه گردید. متخصصان مدل یابی ساختاری شاخص  981/0

ه کنند. شاخص برازش مدل نمونرا بزرگ قلمداد می 36/0را متوسط و بیش از  25/0تا  1/0بین 

توان نتیجه گرفت که مدل آزمون شده در و می های بزرگ بود؛ که جز اندازه788/0مورد بررسی 

 نمونه مورد بررسی برازش بسیار مناسبی داشت.

معیار و  (R2ضریب تعیین ) از معیارهای برازش مدل ساختاریدر ادامه به منظور سنجش 

عنوان مقدار مالك برای  به 67/0، 33/0، 19/0مقادیر  برداری گردید.بهره (Q2بینی )پیش قدرت

 5شماره جدول همانطور که در شده است.  در نظر گرفته R2مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 

 سازدمی مشخص را مدل بینیپیش قدرت معیار( Q2). باشدیممناسب   R2 مقادیرشود مشاهده می
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 به نماید، کسب را 35/0 و 15/0 ،02/0 مقدار سه سازه، یک مورد در Q2 مقدار صورتی که در و

. است آن به مربوط زایبرون سازه قوی و متوسط ضعیف، بینیپیش قدرت از نشان ترتیب

 مدل قوی بینیپیش قدرت از نشان Q2 مقدار کنیدمی مشاهده 5 جدول شماره در که همانطور

 .کندمی تأیید دیگر بار را پژوهش ساختاری مدل برازش و دارد سازه این خصوص در
 هاگروه Q2و ضریب  R2: واریانس تبیین شده  5جدول شماره 

 متغیر مالك
 )n=130( نمونه مورد بررسی 

)R2 ( واریانس تبیین شده Q2 
وری سازمانبهره  981/0  589/0  

 

 پژوهش ( مدل مفهومیt-valuesضریب معناداری )مقادیر 

که یکی از  دهدیمرا نشان  t-valuesیا همان مقادیر  zضرایب معناداری  2نمودار شماره 

بررسی وجود یا عدم وجود  منظور به .باشدیمهای پژوهش یا رد فرضیه دییتأمعیارهای اصلی 

 دری روابط موجود بین متغیرها مورد تأیید قرار گیرد. رابطه بین متغیرها باید معناداری کلیه

 جهینت درها و ی بین سازهبیشتر شود، نشان از صحت رابطه 1.96مقدار این اعداد از  کهی صورت

 است.  0%95پژوهش در سطح اطمینان  هایتأیید فرضیه
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 ساختاری پژوهش همراه با عدد معناداری: مدل 3شماره  نمودار
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به غیر از ضریب معناداری متغیر مدیریت عملکرد که در  2با توجه به نتایج نمودار شماره 

 و+  96/1 بازه از خارج معناداری سایر متغیرها قرار گرفته است، ضریب -96/1 و+  96/1بازه 

خالصه  .شودمی تأیید های پژوهش، سایر فرضیه4به جز فرضیه شماره  باشد بنابراینمی -96/1

 نشان داده شده است : 6در جدول  نتایج فرضیات

 
 هانتایج آزمون فرضیه : خالصه 6جدول شماره 

 فرضیه
ضریب 

 استاندارد

سطح 

 داریمعنی
 آزموننتیجه 

 ییدتأ 90/8 736/0 داری داردوری سازمان تأثیر معنیجبران خدمات بر بهره

 ییدتأ 895/10 701/0 داری داردوری سازمان تأثیر معنیآموزش و توسعه منابع انسانی بر بهره

 ییدتأ 21/7 803/0 داردداری وری سازمان تأثیر معنیکارمندیابی و استخدام بر بهره

 عدم تأیید 668/1 115/0 داری داردوری سازمان تأثیر معنیمدیریت عملکرد منابع انسانی بر بهره

 ییدتأ 10/8 759/0 داری داردوری سازمان تأثیر معنیشغلی بر بهره ارتقاء مسیر

 

 گیریبحث و نتیجه -5

وری به طور کلی پژوهش حاضر به بررسی مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی و بهره

وری سازمان در میان مدیران سازمان و نیز چگونگی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهره

پردازد. براساس نتیجه فرضیه اول پژوهش، متغیر و کارکنان بانک اقتصاد نوین شهر تهران می

برآورد شد که  736/0وری سازمان دارد و میزان اثر برابر داری بر بهرهن خدمات تأثیر معنیجبرا

( و جانسون و 2018(، سارین )2008باشد که همسو با نتایج پژوهش سیلوا و همکاران )قوی می

ها بیان کننده این موضوع است که سیستم جبران های پژوهش آن( است. یافته2007کریتسونیز )

وری کار، رضایت شغلی و کیفیت )پاداش( به ترتیب تأثیر متبت و معناداری بر بهره خدمت

 هایکنند لذا استراتژیها با یکدیگر رقابت میها در جذب سپردهآموزش عالی دارد. امروزه بانک

 ایگونه به باید بانک اقتصاد نوین به عنوان یک بانک خصوصی خدمات نیروی انسانی جبران

 برآورده نحو بهترین به را سیستم پاداش و جبران خدمت فرد به منحصر شرایط که شود طراحی

 .بگیرد نظر در کلیدی کارکنان حفظ و جذب برای را هاگزینه از ترکیبی باید سازمان کند بنابراین،

در واقع نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که یک سیستم پرداخت مناسب از حقوق و مزایا 
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وری سازمانی اثرات مثبت دارد، بلکه کیفیت زندگی بر کارایی منابع انسانی و در نتیجه بهره نه تنها

بخشد و در مقابل، عملکرد و کارایی ضعیف نیروی انسانی، غیبت، کاری منابع انسانی را ارتقا می

ها در تواند از آثار یک نظام ناکارآمد پرداختعدم انگیزه الزم، و حتی فشارهای عصبی شدید می

تواند با ایجاد تعادل سازمان باشد. بنابراین مدیریت منابع انسانی با دید استراتژیک و بلندمدت می

یابی به اهداف استراتژیک و میان سیستم جبران خدمت و رضایت کارکنان، سازمان را در دست

 وری سازمان کمک کند. افزایش بهره

داری بر غیر آموزش و توسعه تأثیر معنینتیجه فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که مت

باشد. این نتیجه، برآورد شد که نسبتاً قوی می 701/0وری سازمان دارد و میزان اثر برابر بهره

های پژوهش باشد. همچنین این نتیجه با یافته( می1397های تحقیق نجفی تیرتاشی )مخالف یافته

( 2007(، جانسون و کریتسونیز )2018، سارین )(2008(، سیلوا و همکاران )1395مطلبی ورکانی )

های آموزش و توسعه در هر سازمان ( همخوانی دارد. اجرای برنامه2017و کاریوکی و همکاران )

شوند و کارکنان فعلی یک فرایند تغییر است. کارکنان کم تجربه تبدیل به کارکنان ماهر و خبره می

یابند. نتیجه به دست آمده ازه توسعه و پرورش میهای تها و مسئولیتسازمان برای قبول پست

داری دارد. در این وری سازمان تأثیر معنیدهد که آموزش و توسعه منابع انسانی بر بهرهنشان می

گیری ریزی بلندمدت با چشم انداز استراتژیک به همراه ایجاد ساز و کار اندازهراستا وجود برنامه

های آموزشی به اهداف از پیش ش این موضوع که برنامههای آموزشی و سنجاثربخشی دوره

های ها به خصوص سازماناند، ضروری است چرا که بسیاری از سازمانتعیین شده خود رسیده

های آموزشی را در حد رفع تکلیف واحدهای آموزش کارکنان با استفاده از دولتی اجرای دوره

با برنامه آموزشی منظم و متناسب با  که کنند. کارمندیهای الکترونیکی خالصه میآزمون

 قرار خود کار وریبهره بهبود برای بهتری موقعیت در بیند،می آموزش های شغلی خودویژگی

 هایرویه و درست انجام کار هایشیوه با خوبی به کارمندی هر آموزشی، هایبرنامه لطف به. دارد

 به اعتماد ایجاد بود و به خواهد آشنا شود، دنبال اساسی وظایف انجام هنگام در باید که مناسبی

 دست به خود نقش هایمسئولیت و صنعت از بهتری درك او زیرا کندمی کمک کارمند نفس

 .شودوری سازمان میآورد و در نهایت موجب بهبودی بهرهمی
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وری سازمان تأثیر بهرهدهد که فرایند کارمندیابی و استخدام بر نتیجه فرضیه سوم نشان می

دهد که ضروری باشد. این نتیجه نشان میبوده که قوی می 803/0داری دارد. میزان اثر برابر معنی

های نو و پویایی برای فرایند جذب و استخدام نیرو داشته باشند. هر ها استراتژیاست تا سازمان

کنند که رویابی و استخدام عمل میهای سازمانی به عنوان منبع قوی نیچند که بسیاری از سیاست

ممکن است مشکالتی را برای سازمان ایجاد کند مانند ورود افراد به سازمان با استفاده از روابط. 

تواند صرفه اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی برای های نیرویابی نیز میبرخی از این سیاست

مانی که فرصتی است برای ارتقای شغلی های ارتقای درون سازسازمان د اشته باشد مانند سیاست

کارکنان فعلی سازمان که این موضع نباید مانع ورود افراد جدید به سازمان با استعداد و تفکرات 

وری سازمان الزم است تا نو شود. در مجموع با توجه به تأثیر فرایند نیرویابی و استخدام بر بهره

مدت و استراتژیک به این فرایند مهم داشته باشد. واحد مدیریت منابع انسانی سازمان نگاه بلند

( و جانسون و کریتسونیز 2018(، سارین )1395های تحقیق مطلبی ورکانی )این نتیجه با یافته

 ( همسویی دارد.2007)

وری سازمان تأثیر فرضیه چهارم به این صورت است که مدیریت عملکرد منابع انسانی بر بهره

 مورد تأیید قرار نگرفت.  668/1داری ضیه با عدد معنیداری دارد و این فرمعنی

وری دهد که مدیریت مسیر ارتقاء شغلی برای منابع انسانی بر بهرهنتیجه فرضیه پنجم نشان می

باشد. در خصوص برآورد شده که قوی می 759/0داری دارد. میزان اثر برابر سازمان تأثیر معنی

تواند از طریق افزایش انگیزه و ترین موضوعاتی که میتوان گفت، یکی از مهماین نتیجه می

وری سازمان را بهبود بخشد این است که اعتماد متقابل میان سازمان و مندی پرسنل، بهرهرضایت

رسد که آینده شغلی او برای سازمان اهمیت دارد. شود. کارمند به این باور میکارمند تقویت می

ر کارمند تدوین و به فرد اطالع داده شد الزم است با برگزاری پس از اینکه مسیر ارتقای شغلی ه

های فرد با شغل، تناسب بین شغل و جلسات آموزشی و توجیهی و تطبیق عالئق و توانمندی

های شاغل این فرصت را برای کارکنان شاغل ایجاد شود تا سازمان با آگاهی کامل از ویژگی

ی شغلی صحیح هدایت شوند تا کارکنان شایسته بطور توانمند فراهم کند تا در یک مسیر ارتقا

 های دیگر نباشند.ها و دستگاهدائم به فکر جابجایی محل خدمت و نقل و انتقال به سازمان

 :ها ارائه شودهای پژوهش سعی گردیده تا پیشنهادهای اجرایی مبتنی بر فرضیهبر مبنای یافته
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 داری دارد :ان تأثیر معنیوری سازمفرضیه اول : جبران خدمت بر بهره

پیشنهاد می شود، مدیران بانک اقتصاد نوین تهران عالوه بر درنظر گرفتن مدیریت جبران 

شود، به ارائه خدمات مزایای جانبی مستقیم که شامل سیستم پرداخت حقوق و دستمزد می

هایی که رهغیرمستقیم مانند امنیت شغلی مناسب، ارائه کمک هزینه تحصیلی به خصوص برای دو

های پزشکی و غیرپزشکی و شود، ساعات کار شناور، برخورداری از بیمهمربوط به شغل فرد می

ها از جمله کارانه، های انگیزشی پرداخت اقدام کنند. رعایت عدالت در پرداختتدوین سیستم

ه صورت شود واحد مدیریت منابع انسانی بای و غیره. پیشنهاد میهای دورهاضافه کار، پاداش

ای یا حداقل بصورت ساالنه به ارائه گزارش بازخور و اصالح یا بازنگری از سیستم جبران دوره

 خدمت بانک مشارکت کنند. 

 داری دارد :وری سازمان تأثیر معنیفرضیه دوم : آموزش و توسعه بر بهره

رایج کارکنان های مرسوم و شود، نیازسنجی آموزشی بانک صرفاً برای آموزشپیشنهاد می

تدوین نگردد، بلکه بخشی از این نیازسنجی اختصاص به آماده کردن مدیران و کارکنان به منظور 

های سازمان در آینده طراحی گردد. یعنی نیازسنجی آموزشی در دو بخش رویارویی با چالش

والت های توسعه فردی کارکنان( و توسعه سازمانی تدوین گردد. برای مثال تحفردی )برنامه

های باالدستی کشور، تحوالت سیاسی و نامهخارج از محیط سازمان مانند تغییر در قوانین و آیین

های ها آموزشاقتصادی جامعه ؛ که ضروری است کارکنان و مدیران برای رویارویی با این چالش

 الزم را ببینند.

 داری دارد :وری سازمان تأثیر معنیفرضیه سوم : کارمندیابی و استخدام بر بهره

شود، سرپرستی بانک اقتصاد نوین به ایجاد بانک اطالعاتی مدیران و در این راستا پیشنهاد می

های خالی اقدام های کارکنان فعلی برای پستکارکنان به منظور بهینه کردن استفاده از توانمندی

و به دلیل نماید چرا که موجب کاهش هزینه و سرعت جذب در فرایند نیرویابی خواهد شد 

آشنایی کارکنان فعلی با سیستم بانک و اعمال سیاست نیرویابی از داخل سازمان، منجر به ایجاد 

وری سازمان انگیزه و رضایت در کارمندان شده و واضح است، کارمند راضی موجب افزایش بهره

روهای جدید شود. همچنین برای استفاده از نیروهای نخبه، با استعداد و توانمند، در جذب نیمی
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شود بانک نسبت به برگزاری آزمون زیر نظر سازمان سنجش اقدام از خارج سازمان پیشنهاد می

 ای پرهیز نماید. کند و از جذب نیروی توصیه

 داری دارد:وری سازمان تأثیر معنیفرضیه پنجم : مسیر ارتقاء شغلی بر بهره

غلی هر کارمند را به صورت شفاف، گردد : واحد منابع انسانی مسیر ارتقای شپیشنهاد می

مشخص و ساالنه در اختیار او قرار داده و چشم انداز کلی و برنامه عملیاتی سازمان را برای 

توان پس از انجام فرایند اجرای مناسب در اولویت تصمیم گیرندگان قرار گیرد. در این راستا می

توان از را به وی پیشنهاد داد و یا می ارزشیابی عملکرد ساالنه کارکنان، مسیر ارتقای شغلی فرد

های توجیهی به صورت گروهی کارراهه شغلی را برای کارکنان طریق برگزاری سمینارها و کالس

تشریح کرد چرا که مسیر شغلی یکی از ابزارهای ایجاد انگیزه برای کارمند است و در واقع 

دوین مسیر ارتقای شغلی ارتباط و کشد. همچنین در تدورنمای آینده شغلی وی را به تصویر می

 های شغل و شرایط شاغل در نظر گرفته شود.تناسب بین ویژگی

 اد میشود که:بر اساس نتایج تحقیق به محققین آتی پیشنه

ها به صورت ادواری و منظم به شود مدیران و کارشناسان منابع انسانی بانکپیشنهاد می-1

از وضعیت نظام  پایش عملیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی مانند محاسبه و ارائه گزارشی

جبران خدمت کارکنان و شناسایی کمبودهای موجود در این زمینه، سنجش نرخ غیبت، نرخ 

تواند به نوعی رضایت کارکنان را های کارکنان که میجابجایی و ترك خدمت، بررسی شکایت

 وری سازمان بهبود یابد. سنجیده و از این طریق بهره

های مدیریت تحقیق حاضر در ارتباط با ممیزی فعالیتشود تحقیقی مرتبط با پیشنهاد می-2

ها و تأثیر آن بر کارایی و اثربخشی سازمان با در نظر گرفتن استراتژیک منابع انسانی در سازمان

 ای مرتبط و مقایسه با نتایج تحقیق حاضر انجام شود.متغیرهای واسطه

 منابع:

ساختاری در مدیریت کاربرد -سازی مسیری(. مدل1391آذر، عادل، غالمزاده، رسول و قنواتی، مهدی )

 . انتشارات نگاه دانش، چاپ اول. Smart-PLSنرم افزار 

(. مدیریت استراتژیک منابع انسانی )راهنمای عمل(. ترجمه : امید مهدیه و 2009آرمسترانگ، مایکل ) 

 های فرهنگی. ن : انتشارات دفتر پژوهش(. تهرا1395محمد اعرابی )
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 . 19-26، صفحه 17، شماره 1
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