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  چكيده
 ميانجي نقش با سازمان عملكرد بر اسالمي انساني منابع مديريت تأثير بررسي پژوهش اين هدف
 و شناسـي  روش لحـاظ  بـه  و كـاربردي  هـدف،  لحـاظ  بـه  پژوهش روش .باشد مي كاركنان تعهد

 تمـامي  شامل پژوهش آماري جامعه .است ساختاري معادالت نوع از پيمايشي−توصيفي ماهيت،
 نمونه انتخاب براي .است بوده نفر 230 تعداد به قزوين استان شهرسازي و راه كل اداره كاركنان

 صـورت  بـه  نفـر  144 كـوكران  فرمول طبق .است شده استفاده كوكران روش از پژوهش اين در
 بـيس  مقالـه  از اقتباس با استاندارد پرسشنامه پژوهش ابزار .شدند انتخاب نمونه عنوان به تصادفي
 چهـار  شامل كه است شده استفاده اسالمي انساني منابع مديريت براي )1395( صحت و فشاركي

 گويـه  20 قالـب  در عملكـرد  ارزيابي پاداش، و حقوق توسعه، و آموزش گزينش، و استخدام بعد
 بـا  گلداسـميت  و هرسي استاندارد پرسشنامه از سازمان عملكرد سنجش براي .است شده سنجيده

 )محيط و اعتبار، ارزيابي، انگيزه، كمك، وضوح، توانايي( شامل بعد هفت بر مشتمل و گويه 42
 24 با ماير و آلن استاندارد پرسشنامه از كاركنان تعهد سنجش براي نهايت در .است شده استفاده
 .اسـت  شده استفاد )هنجاري تعهد و مستمر، تعهد عاطفي، تعهد( شامل بعد سه بر مشتمل و گويه
 7/0 از بـاالتر  پايـايي  مقدار با شده گردآوري ي ها پرسشنامه به توجه با تحقيق هاي داده كه بوده
 .اسـت  شـده  انجـام  متخصصـان  نظر با و محتوايي صورت به ها پرسشنامه روايي .است شده انجام
 اسـتنباطي  آمـار  و )شـناختي  جمعيـت  اطالعـات ( توصـيفي  آمـار  از ها داده تحليل و تجزيه براي

 عملكرد بر اسالمي انساني منابع مديريت داد نشان ها يافته نتايج .شد استفاده )ساختاري معادالت(
 انسـاني  منابع مديريت دهد مي نشان ها فرضيه نتايج همچنين است، داشته داري معني تأثير سازمان
 ديگـر  طرفـي  از .اسـت  بـوده  معنـادار  سازمان عملكرد بر سازماني، تعهد گري ميانجي با اسالمي
 و حقـوق  توسـعه،  و آمـوزش  گزينش، و استخدام شامل؛ اسالمي انساني منابع مديريت هاي مؤلفه
  .است داشته معنادار تأثير سازمان عملكرد بر عملكرد ارزيابي و پاداش،
  .كاركنان تعهد سازمان، عملكرد اسالمي، انساني منابع مديريت :كليدي واژگان
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  مقدمه .١

 آورد، وجـود بـه ها سازمان درون افراد برای را هایی تجربه منفی و مثبتبه صورت  است ممکن کار
 تـا شـود مـی وباعـث گذارد، میتأثیر  افراد رفاه و خود، شغل از کارکنان رضایت بر ها تجربه این که

 کـه اسـت این کار از افراد هدف باشند. داشته سازمانی و فردی عملکرد در را بسزایی سهم کارکنان
 باشـند داشـته دار معنـی سـهم نفـس به اعتماد و افتخار رضایت، در تا کنند، تالش خواهند می آنها
 اسـالم دیـن در آن به مربوط مسائل از بسیاری و انسانی منابع مدیریت ).٧٩۶ص ،٢٠١۶ 1،(برک
 و (پالوتزیـان اسـت گرفتـه قـرار بررسـی و بحـث مـورد کمتر ادبیات در وجود این با اما دارد ریشه
 روابط و معنویت کار، بودن غلط و درست کار، در مجازات و پاداش چون مسائلی ).٢٠١۴ 2،پارک
 ارتباط در انسانی منابع مسائل با مستقیم غیربه صورت  هم و مستقیمبه صورت  هم خدا با ها انسان
بـه  کارفرمـا)−کارکنان (روابط مقررات و قوانین قالب در انسانی منابع مدیریت بر اسالم دین است.

  ).٢٠٠٩ 3،(هاشم است گذار اثر جمعی حقوقبه صورت  هم و فردی حقوقصورت 
 هـایی بخـش زمـان این از قبل و شد رایج میالدی ١٩٧٠ دهه در انسانی منابع مدیریت اصطالح

 جملـه از انسـانی منـابع مـدیریت وظـایف کـارگزینی کارکنان، امور مدیریت پرسنلی، مدیریت چون
 ٣ص ،١٣٧٨ سـینجر،( دادند می انجام را انسانی نیروی ریزی برنامه و شغل تحلیل و تجزیه استخدام،

 واژه سـه از انسانی منابع مدیریت ).٢ص ،١٣٩۶ گائینی، و توکلی به نقل از ٣ص ،١٣٧۵ سعادت، و
 بـا منابع عنوان به ها سازمان درون افراد که است معنا این به و است شده تشکیل مدیریت و منبع انسان،
 افـراد زیـرا شـوند مدیریت ارزشمندشان توسعه و ارتقا جهت در باید و شده شناخته سازمان در ارزش
 ،٢٠١١ 5دلکـامپو، ؛٢٠ص ،٢٠٠١ 4همکـاران، و اندرسـون( دهنـد مـی تشکیل را سازمان که هستند
 تـا کنـد مـی تـالش انسـانی منـابع مـدیریت ).۵٨ص ،١٣٩۶ گنجعلـی، و رحیمـی به نقل از ١١ص

 در تـا شـود، داده پـرورش ها قابلیت این سپس و کند شناسایی را انسانی نیروی و مدیریت های قابلیت
  ).١٠−٨ص ،١٣٩١ پور، عباس( شوند برانگیخته و نگهداری نهایت

ــی مســائل حــوزه در اســالمی کشــورهای هــای چــالش ــه دین ــد صــورت ب کی ــه عمــل و تأ  ب
 بایـد کشورها این همواره که بوده انسانی کرامات حفظ همانند مذهبی یا هنجاری های دستورالعمل

 و انسـانی منـابع که است این هدف کنند. استفاده غربی مدیریت راهکارهای از مسائل این کنار در
 ابعـاد دادن بـا اسـالم دیـن مثـالعنوان  بـه اسـت. مرتبط اسالمی های دستورالعمل به آن های شیوه

 اقتصـادی های فعالیت در که کسانی و دارد باالیی کار نیروی کار، به اقتصادی و اجتماعی مذهبی،
                                                           
1. Burke   2. Paloutzian and Park  
3. Hashim   4. Anderson et al.  
5. DelCampo 
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ه ب عبارتی ها چالش این کنار در ).٢٠١٠ 1،جی (عباس یابند می دست برتر موقعیت به کنند شرکت
 کـرده پیدا راه مدیریتی ادبیات حوزه به اسالمی کشورهای بین در اسالمی انسانی منابع مدیریت نام

 مربـوط های دیدگاه آن در که بوده؛ اسالمی آموزش به مربوط اسالمی انسانی منابع مدیریت است.
 مفـاهیم سـازگاری و تحـول و باشند. اسالمی اصول و سنت، قرآن، با متناسب باید انسانی منابع به

 کشـورهای هـای سـازمان در انسـانی منـابع زمینـه در اسـالمی های دستورالعمل تسلط با سازمانی
 انسـانی منـابع مـدیریت ضـرورت ).۶٨٨، ص٢٠١٠ ٢بـودوار، و (مالحـی اسـت همراه مسلمان
 سـنت و وحی قالب در رویکردی تجربی، روش به شدهتأیید  های نظریه از استفاده دلیل به اسالمی

  خوب تاریخی استناد یک است. سازمان عنصرترین  عنوان مهم به انسان از بهتر فهم دنبال به که دارد
 کـه پیداسـت علـی امـام هـای خطابـه و هـا نامـه در اسالمی طرحی با انسانی منابع مدیریت از
 بـه و کنـد حـل ای گونـه بـه برتـر عقـل بـر تکیه با را اسالمی انسانی منابع مدیریت مسائل تواند می

 هـدایت بـه طریـق ایـن از تـا بوده متناسب اسالمی جامعه ارزشی نظام با که یابد دست الگوهایی
 نیازهـای به بیشتر هرچه توجه ).٢٢ص ،١٣٩۶ گائینی، و (توکلی شود نائل انسانی نیروی اثربخش
 اشـتراک وجـه اسـالمی غیر و اسالمی جوامع در انسانی منابع مدیریت در آنان رفاه جهت کارکنان

 بـه امـر این و نداشته غالبی جایگاه هیچ اخروی، دنیای خدا، با انسان رابطه چون مسائلی اما دارد.
 یـک در انسـانی منـابع مـدیریت شـده مطـرح مباحث به توجه با لذا است. مربوط اسالمی جوامع
 اهمیـت از موضـوع ایـن طـرح بنـابراین باشـد، داشته اسالمی نگرش و باشد اسالمی باید سازمان
     ).٢٠١۶ 3،همکاران و (معصوم است برخوردار فراوانی

 عالقـۀ مـورد و شـود مـی محسـوب سازمانی رفتار رشته در مهم های نگرش از یکی کارکنان تعهد
 تعهـد زمینـه در معضـل تـرین مهم .دهنـد انجام را تحقیقاتی زمینه این در تا است محققان از بسیاری
 سازمان به نسبت کارکنان پایین تعهد میزان کشور داخل های سازمان در عاطفی، تعهد ویژه به سازمانی
 خـود سازمان به نسبت که کرد مشاهده توان می را افرادی ها سازمان درون همواره .باشد می خود متبوع
 سـویی از و کننـد مـی تـالش بسیار سازمانی اهداف به رسیدن برای و داشته، احساس و تمایل عالقه،
 بـرای و هستند، بدبین آن به حتی و نداشته، تعلق خود سازمان به نسبت که هستیم ناظر را افرادی دیگر

 نیسـتند، بنـد پـای سازمان قوانین و ها ارزش به و کنند، نمی تالشی گونه هیچ سازمان اهداف به رسیدن
 و ارزیـابی مـورد هستند فعالیت به مشغول آن در که سازمانی به نسبت را کارکنان تعهد بتوان که زمانی

 و الزم هـای آمـوزش آنها به سپس و کرد، جذب صحیح صورت به را انسانی نیروی و داد قرار شناخت
 تـوان مـی لـذا کرد خواهد عمل رقابتی منبع و افزوده ارزش یک عنوان به انسانی نیروی داد، ارائه کافی،
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 نمـود بـرداری بهـره آنهـا از فـردی اهـداف و سامانی اهداف به نیل برای مربوطه مدیران تصمیمات در
 سازمان در افراد ثبات و وفاداری میزان سازمانی تعهد ).٣۵ و ٣۴ص ،١٣٩٢ پور، حسن و گویان رمز(
 را غیبـت و خدمت ترک میزان همچنین شده، رجوعارباب با کارکنان بهتر رفتار باعث و داده، افزایش را

 ).٣۵ص ،١٣٩٢ پور، حسن و گویان رمز( است مؤثر کارایی و وری بهره عملکرد، در و دهد می کاهش
 تـا باشـد داشـته مثبـت تـأثیر سـازمان عملکـرد بر که شود می ارزشمند زمانی سازمانی تعهد موضوع
 تعهـد موضـوع بنـابراین ).٧١ص ،١٣٩٢ همکـاران، و شفقت( شود سازمان وری بهره افزایش موجب
     .بگیرد قرار بررسی مورد پژوهش این در تا است شایسته کارکنان

 سـازمان مبـانی و مـدیریت، های رشته در مطرح متغیرهای ترین مهم از یکی سازمانی عملکرد
 و دولتـی جملـه از هـا سـازمان تمـامی بـرای حیـاتی بسیار موضوع یک عملکرد ارزیابی باشد. می

 نادیـده را آن و کـرد غفلـت سازمانی عملکرد ارزیابی از نباید بنابراین شود. می محسوب خصوصی
 از یکـی رو این از هستند. مواجه موضوع این با کالن و خرد سطح در ها سازمان همه چراکه گرفت،
 و اعتمـاد قابـل جـامع، عملکـرد بـه حصـول کشـور داخـل هـای سـازمان هـای معضـل ترین مهم

 و آورد دسـت هبـ را کـافی و دقیـق، اطالعـات عملکـرد، از اسـتفاده با بتوان تا است، پذیر انعطاف
 (الـوانی، گرفـت درس سـازمانی خطاهـای از سازمان بهتر ۀآیند برای گذشته به نگاهی با همچنین
 بررسـی مـورد پژوهش این در تا است شایسته سازمان عملکرد موضوع بنابراین ).١٨٠ص ،١٣٩٧
 عملکـرد بـر اسالمی انسانی منابع مدیریت تأثیر بررسی هدف با پژوهش این در محقق بگیرد. قرار

 مـدیریت کـه هسـت اساسی سؤال این به پاسخگویی پی در کارکنان تعهد میانجی نقش با کارکنان
 مقدمـه ذکر پس دارد. یتأثیر چه کارکنان تعهد میانجی با سازمان عملکرد بر اسالمی انسانی منابع
 پژوهش فرعی و اصلی های فرضیه سپس و گرفتـه قـرار بررسـی مـورد نظـری مبـانی اول بخـش در

 در گـردد؛ می ارائه تحقیق مفهومی مدل نظری چارچوب به توجه با دوم، بخش در ؛شوند می مطرح
 بـه چهــارم؛ بخـش نهایت در و گردند می ارائه آماری های یافته و پژوهش شناسی روش سوم بخش
 تحقیــق نتـایج بـه توجـه بـا کاربردی پیشنهادات ارائه و تحقیق، های محدودیت ارائه گیری، نتیجـه
    یابد. می اختصاص سازمان مـدیران و بعدی پژوهشـگران بـرای
  

  نظری مبانی .٢

  انسانی منابع مدیریت .١−٢

 را تجربـی روش بـه آموزش و استخدام، همچون هایی موضوع درباره آگاهی و شناخت از ای مجموعه
 هـای دارایـی ترین مهم از انسانی منابع ).٣ص ،١٣٩۶ گائینی، و توکلی( گویند انسانی منابع مدیریت
 مـدیریت از هـدف .اسـت آن بـه مشروط سازمانی های سرمایه دیگر ترکیب و شده محسوب سازمان
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 شـکل بهترین به کارکنان های توانایی پرورش و سازمان کارکنان با عادالنه و صحیح رفتار انسانی منابع
 هـای سـازمان در انسـانی منابع مدیریت ریشه ).۵٨ص ،١٣٩۶ گنجعلی، و رحیمی( باشد می ممکن
 ١٩٩٧ 1اسـمیت، و برک( شود می منجر پرسنل مدیریت عملکرد به که است غربی پدیده یک امرزوی

 عمـده حـوزه چهار )١٩٨۵( سال در 3الرنس و والتون ).١٨ص ،٢٠١٠ 2همکاران، و خان از نقل به
 نیروی نفوذ مکانیسم مزایا؛ و خسارت جبران پاداش، سیستم شامل: انسانی منابع مدیریت سیاست

 کردنـد شناسایی را کارکنان توسعه و انتخاب و کار؛ سازمان و شغل طراحی مشارکت؛ همانند کار،
 مشورت همراه به ها، شرکت ارشد مدیران توسط ها سیاست این ).١٨ص ،٢٠١٠ همکاران، و (خان

 بـا هـا سیاسـت ایـن بیشـتر امـا شود. می اجرا و تصویب آنها، با مشورت بدون حتی یا و کارکنان با
 شـوند مـی اجـرا و تصـویب کنند، می فعالیت آن در ها سازمان که ملی مضامین از مراجع از برخی
   ).١٩ص ،٢٠١٠ همکاران، و (خان

  
  اسالمی انسانی منابع مدیریت .٢−٢

 بـودن متعهـد چگونگی اسالم دین باشد. می زندگی راه یک بیشتر و نیست مذهب یک صرفاً  اسالم
 کـارگر تعهـدات بـه ،»کـار و اسـالم« مفاد در دهد. می آموزش خود ایمان به نسبت را ایماندار فرد

 بـه متعهـد کـه شخصـی شود. می اشاره کارمند یا کارفرما روابط به خصوص به خود، کار به نسبت
 کـه طور همان اسالم دین های آموزه براساس بود. خواهد متعهد بیشتر خود کار به نسبت باشد، دین
 را خود معیشت و درآمد سطح کارمند یک بیشتر کار با دارد وجود استخدام از شده توافق شرایط در

 ،٢٠١٠ همکـاران، و (خـان اسـت یکسـان منـانؤم غیر و منانؤم برای الگو این و داده جلوه موجه
  فرهنگ براساس انسانی نیروی ریزی برنامه امر در شدن موفق برای مدرن تجارت دنیای در ).٢٣ص

 همکـاران، و (خـان شود اجتناب دارد وجود مدرن دنیای این در که هایی دستکاری از باید اسالمی
گاهی و شناخت از ای مجموعه ).٢۴ص ،٢٠١٠  روش از هم وظایف انجام برای کارکنان که هایی آ
 اسـالمی انسـانی منـابع مـدیریت کننـد مـی رجـوع سـنت و قرآن به هم و کنند می استفاده تجربی

 بـه باید اسالمی انسانی منابع مدیریت یگیر شکل برای ).٣ص ،١٣٩۶ گائینی، و (توکلی گویند می
 ایـن سـه هر که دلیل این به کرد مراجعه شناختی روش و شناختی معرفت شناختی، هستی مبنای سه

 آورد دسـت هب صحیح فهم دیگر مبانی از باید یک هر درک برای و کنند می تکمیل را یگدیگر مبانی
  ).٧۵ص ،١٣٩۶ گنجعلی، و (رحیمی

                                                           
1. Burack and Smith  2. Khan et al.  
3. Walton and Lawrence 
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  انسانی منابع مدیریت و مذهب ارتباط

 تـأثیر مـردم اجتمـاعی هـای سـازمان و فرهنگی های ویژگی بر کشورها از بسیاری در مختلف ادیان
 ایـران کشـور در شـود. مـی تـر گسـترده نفوذ و گذاری تأثیر این مذهبی الگوی ارائه با که گذارند می

 از خصوصـی و دولتـی هـای سـازمان ارتـش، هنـر، ها، رسانه آموزشی، اجتماعی، نهادهای تمامی
 طریـق از انسـانی منابع مدیریت ایران اسالمی جمهوری نظام در کنند. می پیروی اسالم دین تعالیم
 اعمـال کـه مقرراتـی و قوانین گذارد. می تأثیر کارکنان−مدیران روابط بر حکومتی مقرارات و قوانین
 و دسـتمزدها و شـغلی، امنیـت داشـتن برابـر، شغلی های فرصت مانند فردی حقوق شامل شود می

 منـابع مدیریت باشد. می ها منجان و ها اتحادیه تشکیل مشارکتی، گیری تصمیم مانند جمعی حقوق
 ارتبـاط در کار های سازمان و ملی فرهنگ سیاسی، فرهنگ قانونی، سیستم با جامعه یک در انسانی
   ).١٠٠−٩٩ص ،١٣٩۴ رسولی، و (پژوهان است
  

  کریم قرآن گاهد دی از انسانی منابع مدیریت

 کـرده مطـرح را اصـولی نیـز زمینـه این در و داده اهمیت بسیار انسانی منابع مدیریت به کریم قرآن
 شـده گنجانـده نیـز انسـانی منـابع مـدیریت مفهوم اسالمی مدیریت بینی جهان و دیدگاه در است.
 و آیـات براساس را انسانی نیروی های فعالیت اسالمی انسانی منابع مدیریت اسالم، دین در است.
 اسـالمی هـای سازمان امروز دنیای در ).١٠١ص ،١٣٩۴ رسولی، و (پژوهان کند می تنظیم روایات
 اصول این کنند. اجرا و اعمال را اسالم دین اصول باید اسالمی انسانی منابع مدیریت موفقیت برای
 هـای سازمان ).٨۶ص ،٢٠١٢ 1الورفی،( باشد می مشورت و راستگویی امانتداری، اهداف، شامل

 2،(عزمی یابند دست خود اهداف به تا کنند می تالش آخرت و دنیا سعادت به رسیدن برای اسالمی
 انسانی منابع مدیریت سازمان هر انداز چشم و موریتأم ساختار، براساس همچنین ).١ص ،٢٠١٠
   ).٢٧ص ،٢٠١٠ (عزمی، کنند می اجرا را اسالمی

  است: برخوردار زیر های ویژگی از اسالمی انسانی منابع مدیریت
  است. گرفته سرچشمه سنت و قرآن از

   کند. می ارائه را جامع دیدگاه و نظریه یک
   دهد. می اهمیت تئوری و عملی های روش به
   کند. می عمل ها ارزش و رفتار در انسان راهنمای عنوان به

    ).٨٧ص ،٢٠١٢ (الورفی، کند می برقرار را عملی و نظری مباحث بین رابطه و پیوند
                                                           
1. Alorfi   2. Azmi  
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  اسالمی نگاه از خوب مدیران های ویژگی الف)

 درآمـد آوردن دسـت هبـ کـار، و کسب برای مدیران اصلی هدف امروزی مدرن و پیچیده دنیای در
 مادیـات که است گونه این آنها غلط تصور و دارند اعتقاد گرایی مادی افزودن به مدیران بیشتر است.
 دیـد بـا و بیاینـد، بیـرون خـود غلـط تصـور از بایـد مـدیران بنـابراین اسـت، زنـدگی پایه و اساس
 اعمال اما بوده موقتی دارایی یک مادی های ثروت شوند متوجه تا باشند گر نظاره را جهان تری متفاوت
 ).٢۴ص ،٢٠١٠ همکـاران، و خـان( مانـد می باقی آخر تا برایشان کارکنان با آنها خوب رفتار و خوب
 آمیـز خشـونت رفتـار امـا باشـد قـوی آن در حـال عین در باشد، داشته متعادل شخصیت باید مدیر

 نقص و عیب بی اما کند رفتار سخاوتمندانه همچنین نباشد، ضعیف اما باشد، مهربان باشد، نداشته
 نسـبت که رود می انتظار مدیران از و است قدرت از نوعی مهربانی اسالمی احادیث براساس باشد.

کیـد مـردم بـین روابـط بر اسالم نمایند. برخورد مهربانی با کنندگان مینأت یا مشتریان کارکنان، به  تأ
 امـور انجـام در سازمان رهبران طرفی از و شود رعایت مردم همه برای برابر حقوق باید که کند، می
 مشـورتی صورت به گیری تصمیم یندافر نمایند. اطالعات یا مشاوره درخواست خود پیروان از خود
 در قدرتمنـدی نسـبتاً  ساختار شود تبدیل کار محل در رفتار به عمل این اگر شود، فراهم سازمان در

 تأکیـد هـا انسـان بـین عـدالت بر اسالم ).٢۴ص ،٢٠١٠ همکاران، و (خان شود می منتشر سازمان
 یـک قـرآن از ای آیه براساس .هستند عدالت به دستیابی برای تالش در مدرن های شرکت بنابراین .دارد
 عـدالت انتظار خود کارفرمای از کارکنان زیرا کند، قضاوت وبند قید بی ای شیوه به را کارکنان باید مدیر
 انجـام در اخالقـی مسئولیت یک اعتماد چراکه باشد اعتماد قابل باید اسالمی دیدگاه از مدیر .دارند را

  ).٢۵ص ،٢٠١٠ همکاران، و خان( کند می ایجاد اقتصادی و سیاسی اجتماعی، زندگی و وظایف
  

   انسانی منابع مدیریت های شیوه و اسالم ب)

   استخدام برابر در اسالم
 از و دهـد نمی را )بازی پارتی( فریبکاری اجازۀ افراد استخدام انتخاب در اسالمی زندگی سیاق و سبک
 معـامالت انجام در دیگران حق و سازمان منافع از مراقبت برای کارفرمایان با قرارداد اجرای که آنجایی

 و خـوب کارهـای انجـام در را عـدالت فرمـان خداوند .کند می نقض را عدالت اخالقی اصول امور و
 برحـذر شورش و عدالتی، بی آور، شرم اعمال انجام از را ها انسان خداوند .است داده قرار خویشاوندی

    ).٢٨ص ،٢٠١٠ همکاران، و خان( است داشته
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  انتخاب برابر در اسالم
 االتؤسـ به باشند استاندارد انتخاب یندافر هرگونه فاقد ها سازمان که زمانی افراد، انتخاب هنگام به

 دارد وجـود بـاالتری نسـبتاً  شـانس حالت این در هستند، وابسته مصاحبه انجام برای ساختار بدون
 انتخـاب فراینـد مـدیریت برای ها کشور از بسیاری دلیل همین به است. ذهنیت شامل روش چراکه
 آزمونی از استفاده اگر آمریکا متحده ایاالت مدنی حقوق قوانین براساس اند. کرده معرفی را قوانینی
 تصـمیمات یا انتخاب فرایند در باید استفاده مورد آزمون باشد، داشته ها اقلیت و زنان بر منفی تأثیر
 و تضـمین را ای منصـفانه و اخالقی رفتار است ممکن مقررات و قوانین این اما باشد، معتبر یارتقا

 و (خـان کند می تبلیغ و داند می مجاز را طرفانه بی رفتار همیشه اسالم دین وجود این با نکند. مینأت
  ).٢٨ص ،٢٠١٠ همکاران،

  
  توسعه و آموزش برابر در اسالم

 بیشتر های دانش و ها، مهارت کسب برای را خود کارکنان که است این ها سازمان وظیفه قسمت این در
 و کارکنان وری بهره بیشتر هرچه افزایش به امر این .نمایند تشویق توسعه و آموزشی های برنامه طریق از

 ای گونـه به اسـالمی اخـالق سیسـتم .کنـد مـی بسـزایی کمک آنان برای بهتر شغلی های فرصت یافتن
 اخـالق نظام در .است کرده اعالم اجباری سازمان افراد همۀ برای را دانش کسب تا است شده طراحی
 هـای قـرارداد انجـام بـرای کارکنـان تمامی بلکه شود نمی اشاره اسالمی اساسی دانش به فقط اسالمی
 دوگانـۀ کیفیت بر اسالم دین .باشند آراسته ای حرفه مهارت و دانش به باید کارفرمایان با خود شخصی
    ).٢٨ص ،٢٠١٠ همکاران، و خان( دارد تأکید ای حرفه کیفیت و اخالقی کیفیت شامل کار نیروی

  
یابی برابر در اسالم   عملکرد ارز
 طـور بـه امـر ایـن اجـرای اگـر اسـت. فـردی کـار در عملکـرد سـنجش معنای به عملکرد ارزیابی
 بـرای شـود. می ناامیدی به منجر و یافت خواهد کاهش تولیدات سطح نشود، انجام آمیزی موفقیت
 ثرؤمـ طـور بـه که کارکنانی از دسته آن به محرومیت، و ناامیدی شدن خنثی و راه این در شدن موفق
 هستند. سازمان از مهمی بخش که کنند احساس آنها تا شود، اعطا صحیح پاداش باید کنند می کار
 کننـد نمی عمل خود وظایف به درستی به که کارکنانی که است این عملکرد ارزیابی مزایای از یکی
 عملکـرد ارزیـابی از صـحیح اسـتفاده عـدم یابنـد. دسـت خـود اهداف به بتوانند تا سازد مطلع را
 ارزیابی فرم ضعیف طراحی بگیرد. دربر را اخالقی غیر عمل یک هم و باشد کننده تخریب تواند می

 امـر ایـن کـه شـود می ناعادالنه ارزیابی به منجر ذهنی صورت به ارزیابی های پرسش انواع همانند
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 غیـر تبلیغـات و مواقـع، بعضـی در آنـان اخـراج کارکنـان، از برخی در ناعادالنه رفتار مسبب خود
 ایـن و اسـت مـردم حقـوق و انصاف، و عدالت اخالقی اصول علیه ها ارزیابی این است. ضروری
   ).٢٨ص ،٢٠١٠ همکاران، و (خان نیست اسالمی نظام جزء روند

  
  دستمزد و خسارت جبران برابر در اسالم
 ایجـاد درآمد و منفعت سود، از میزانی تا شود می برداری بهره کار از قانونی غیر صورت به که زمانی
 و بیشـتر هرچـه پرداخـت بـه تمایـل و عالقه واسطه هب اخالقی مشکل نقطه همین در درست شود،
 بـین سـاده تعامـل یـک صـرفاً  ).٢٨ص ،٢٠١٠ همکـاران، و (خـان آید می وجود هب شغلی ارتقای

 کارگری جامعه یک در اخالقی و منصفانه صورت به خسارت جبران جهت عرضه و تقاضا نیروهای
 کـار نیـروی از قـانونی غیـر بـرداری بهـره بـه منجـر امـر این و نباشد همراه موفقیت با است ممکن
 جبـران گویـد مـی اسـالم انسـانی، منـابع مـدیریت زمینـه در اسالمی اخالق اصول طبق شود. می

 و انسـانی طـرح بـه خسـارت جبران برای اسالمی نظام باشد. کارمند سهم به مربوط باید خسارت
 بـه کـه ای گونـه به را خسارت جبران بسته یک باید خود کارکنان برای سازمانی هر دارد. نیاز برادرانه
 بـا مقایسـه قابـل زنـدگی اسـتاندارد یـک و کننـد برآورده را خود اساسی نیازهای تا دهد اجازه آنها

 اصـول براسـاس .کننـد تنظـیم کارفرمـا) بـا کارکنـان مشـارکت حداکثر مبحث به توجه (با کارفرما
 مـورد کارکنـان بـه پرداخت در عادالنه جبران و خیرخواهی و القدس روح اسالمی نظام در اخالقی

 اصول علیه امر این چراکه نداشته وجود فریبکاری گونه هیچ ارتقا و پرداخت مورد در لذا است، نیاز
   ).٢٩ص ،٢٠١٠ همکاران، و (خان است مردم عدالت و عدالت و حقوق اسالمی

  
  کارکنان تعهد .٣−٢

 بـه تمایـل و روزمـره کارهـای انجـام منظم، صورت به کار در حضور تعهدعنوان  به سازمانی تعهد
 شـود مـی تعریـف سسـهؤم مأموریت و انداز چشم به نسبت احساس داشتن اضافی، کارهای انجام
 دادن انجـام هنگـام بـه کارکنان که رفتاری معموالً  ).١٧۴، ص٢٠١٩ 1،همکاران و ساریا آلن (علی
 کـه زمـانی شود، می ناشی سازمان آن به کارکنان تعهد از دهند می بروز خود از سازمان یک در کار

 هسـتند، مشـغول باال شغلی عملکرد و شهروندی رفتار همچون سازمانی مثبت رفتارهای به اساتید
    ).١٧۴، ص٢٠١٩ همکاران، و ساریا آلن (علی کنند می تجربه را باالیی سازمانی تعهد آنها

 و اسـتخدام فلسـفه با سازمان و کارمند نظر از تعهد )٢٠٠٧( 2وشیمیز و آرمسترانگ نظر طبق
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 ).١٧۴، ص٢٠١٩ همکـاران، و سـاریا آلـن (علـی دارد ارتبـاط ها سازمان استخدامی های سیاست
 سـازمانی تعهـدعنوان  بـه را سـازمان به فردی وابستگ و تیهو احساس )١٣٩۶( 1نیفیگر و مورهد
  اند. کرده تعریف

 نیروی بسا چه آید، می حساب به سازمانی هر در منبع و دارایی ترین مهم عنوان به انسانی نیروی
 سازمان به نسبت سازمان یک برتری برای مهم عاملی باشد متعهد خود سازمان به نسبت که انسانی
 نمایش اهمیت با جامعه سطح در را سازمان کار به متعهد انسانی نیروی این شود. می خطاب دیگر
 تعهـد انسـانی نیـروی اگر ولی کند می فراهم سازمان توسعه و رشد برای را بستر هم طرفی از و داده
 سـوق اهدافش تحقق به نسبت را سازمان باشد نداشته خود مطبوع سازمان به نسبت را کافی و الزم
 بایـد ها سازمان شود. می سازمان مشکالت زمینه در تفاوتی بی جو ایجاد باعث طرفی از و دهد نمی
 را عواملی و آورند فراهم را الزم های فرصت کارکنانشان تعهد میزان افزایش و نگهداری و حفظ برای
  ).١٣٨٧ (مالزمیان، برسانند ممکن حداقل به را شود می کارکنان تعهد کاهش سبب که

 توجـه قابل تأثیر استخدام فرایند که است شده داده نشان) ٢٠١١( 2همکاران و براون مطالعه در
 تعهـد قلـب در اسـتخدام فراینـد که کردند استدالل آنها دارد. سازمان هر موفقیت در داری معنی و

 فراهم سازمان آن برای را فرصتی که است ای گونه هب سازمان هر در استخدام فرایند دارد. قرار کارمند
 همچنـین و سازمانی فرهنگ از بخشی عنوان به کارکنان های شایستگی و ها مهارتۀ دربار تا کند می

 شده زایی نیرو هم ایجاد باعث روند اینۀ ادام دهد. ئهاار وارد تازه افراد ارزیابی برای برابر های فرصت
 عنصـر سـه کارمند تعهد و وفاداری مشارکت، شود. می سازمان و کارکنان تعهد افزایش به منجر که
      ).١٧۴ص ،٢٠١٩ همکاران، و ساریا آلن (علی دهد می تشکیل را استخدام فرایند از مهم

 در. شـود مـی مربوط سازمان کل به سازمانی تعهد اما دارد، وجود سازمانی تعهد از مختلف انواع
 قابـل غیـر هـای مهـارت و اجتمـاعی روابط بازنشستگی، حقوق سنوات، چون هایی پرداخت سازمان
 براسـاس شـخص کـه دهـد مـی رخ زمـانی سازمان در تعهد این. است مستمر تعهد به مربوط انتقال
 هـای سـازمان در مطالعـات. آیـد مـی در سـازمان اسـتخدام بـه  شده غرق های هزینه و گذاری سرمایه
 ایـن و شـده غـرق خود شغل در باشند، مستمر تعهد دارای کارکنان که زمانی است داده نشان مختلف

  ).  ۶ص ،٢٠١۶ ٣همکاران، و قریشی( گذارد می جای بر منفی تأثیر سازمان و کارکنان بر امر
 ی،تعهد شامل افتخـارات سـازمان ینبا سازمان دارد. ا یشناس و رابطه روان یوستگیپ یتعهد عاطف

نـوع  یـندسـتاورد ا یگـر،د ییاز سو شود. یسازمان م یاصل یها ارزش یرشکردن اهداف و پذ یدرون
 قـوی، نیـروی عنوان بـه بیشـتر یتعهـد عـاطف ینباشد. همچن یرفتار مثبت م یلتعهد در سازمان به دل
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 تعهـد پـایین سطوح). ۶، ص٢٠١۶و همکاران،  قریشی( شود می دیده سازمان در سودمند و پربازده،
 و فسـاد در تعامـل فـروش، و مـالی گـردش قصـد شغلی، فرسودگی بدبینی، با سازمان در عاطفی
 محـیط عوامـل کـه دهد می نشان پیشین مطالعات .است ارتباط در تخلف و ها خطا از پوشی چشم
 تـأثیر سـازمان، در نظـارتی پشـتیبانی گیـری، تصـمیم امر در مشارکت شغلی، بازخورد همانند کار

 به مربوط تعهد سوم بعد ).۶ص ،٢٠١۶ همکاران، و (قریشی دارد کارکنان عاطفی تعهد در بسزایی
 را سـازمان یـک کارکنـان در مسئولیت حس و شناسی وظیفه احساس بعد این است. هنجاری تعهد
   ).١٣٩ص ،١٣٩١ شیرزاد، و (اسدی گیرد می دربر

  
  سازمان عملکرد و کارکنان تعهد .۴−٢

 اسـت. کارکنـان عملکـرد در مهـم عامل یک کارکنان تعهد بودند معتقد )١٩٨٧( 1نیکولز و مارتین
 تعهـد هنجـاری، تعهـد شـامل کارکنـان تعهد بعد سه هر که داشتند اعتقاد هم )١٩٩١( آلن و مایر

 همکـاران، و سـاریا آلـن (علـی دارد سـازمانی عملکرد بر زیادی بسیار تأثیر مستمر تعهد و عاطفی
 سسـهؤم های ارزش به نسبت کارکنان) ١٩٨٧( 2سامز و دیکاتیز مطالعه براساس ).١٧۵ص ،٢٠١٩

 شـخص توسـط کـه هـایی کوشـش و هـا فعالیت از ای مجموعه دارند. عالقه راه، این در مشارکت و
 وابسـته دارد کارمنـد کـه تعهـدی سـطح به شود می انجام کار به مربوط وظایف انجام برای کارمند
 اسـتیرز و لی همچنین ).١٧۴ص ،٢٠١٩ همکاران، و ساریا آلن علی؛ ٢٠١٧ 3استیرز، و (لی است

 تـأثیر سـازمانی محـیط و کارکنـان تعهـدات که داشتند اظهار خود کتاب چهارم فصل در) ٢٠١٧(
 بـه متعهـد انسـانی نیـروی اسـتیرز و لـی نظر از. دارد عملکرد ارزیابی سیستم اثربخشی بر بسزایی
 نوآوری و خالقیت توسعه طریق از بیشتر محصوالت تولید جهت خود روزانه کار انجام در سازمان
 و سـاریا آلـن علی( دهد می قرار رقابتی حالت در را سازمان کار این انجام چراکه دارد زیادی تمایل

  ). ١٧۵−١٧۴ص ،٢٠١٩ همکاران،
 دارد وجـود زیـادی احتمال که است شده اشاره نکته ین) به ا٢٠١۵( 4بوالک و همکاران یقدر تحق

 بیشـتری پـاداش شـده ادراک اجتمـاعی تأثیرۀ واسطه ب ها کشور تمامی در دولتی بخش کارکنان که
 و پاداش عنوان به درآمد باالی سطح برای عمومی بخش کارکنان کشورها، اکثر در اما کنند. دریافت
   هستند. قائل کمتری اهمیت بیشتر سازمانی تعهد

 امـر ایـن و دارد قـرار هـا پـاداش توزیع و ها رویه در عدالت تأثیر تحت شدت به سازمانی تعهد
 و هـا روش اجـرای بـرای کارکنـان که زمانی. یابد می افزایش ثابت عملکرد ارزیابی سیستم براساس
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 شـود. مـی سـازمان در تعهد کاهش ایجاد سبب امر این کنند استفاده تعصب از سازمانی های رویه
 داشـته  ناعادالنـه رفتارهـای یا و عدالتی بی احساس کارکنان عملکرد؛ ارزشیابی فرایند هنگام به اگر

 بـه باشـد داشـته منصـفانه یفراینـد بایـد و شـده تلقی بااهمیت و مهم بسیار عدالت ادراک باشند،
 باشـند وفـادار و متعهد خود سساتؤم به نسبت که دهد می را اجازه این سخنور افراد به دلیل همین
  ).١٧۵ص ،٢٠١٩ همکاران، و ساریا آلن (علی
  

  گر میانجی نقش عنوان به کارکنان تعهد .۵−٢

 کـرده جلـوه بااهمیـت اسـتراتژیک دیـد از انسانی منابع مدیریت اصطالح امروزی مدرن دنیای در
 (علـی آینـد مـی حسـاب بـه سـازمان هـر دارایـی تـرین مهم عنوان به امروزه سازمان کارکنان است.
 بـا ارتباط در بزرگ های سازمان های چالش از یکی امروزه ).١٧۵ص ،٢٠١٩ همکاران، و ساریا آلن
 بنـابراین اسـت ارتبـاط در کارکنان نگهداری و حفظ با سازمان به تعهد چراکه است، سازمان تعهد

 علـی ؛٢٠١٧ اسـتیرز، و (لـی هسـتند نگران کارکنان انتخاب و استخدام فرایند مورد در ها سازمان
 قابـل فراینـد یـک عنوان بـه اسـتخدام فرایند که گونه همان ).١٧۵ص ،٢٠١٩ همکاران، و ساریا آلن

 قابـل ارتبـاط دارد، اطمینـان سـازمان برای مناسب نامزدهای انتخاب از و شود می تعریف اطمینان
 صـورت بـه کارمنـد یـک اگـر استخدامی فرایند در دارد. سازمانی عملکرد و کارکنان با هم توجهی
 بـه آمـوزش بـرای را گزافـی هـای هزینه سازمان، عملیات ۀحوز در خصوص به شود انتخاب اشتباه

 در ).١٧۵ص ،٢٠١٩ همکـاران، و سـاریا آلـن علـی ؛٢٠١٧ اسـتیرز، و لی( کند می تحمیل سازمان
 ها سازمان که شده باعث معامالت حجم افزایش و استخدام، های هزینه بودن باال دلیل به مدرن دنیای
 در مهـم هـای شـاخص از یکـی عنوان بـه کارمند تعهد .باشند نگران همچنان سازمانی تعهد به نسبت
 ،٢٠١٩ همکـاران، و سـاریا آلـن علـی ؛٢٠١٣ 1همکـاران، و مـودی( شـود می دیده سازمان عملکرد

 و بـوده مؤثر کارکنان تعهد بر استخدام فرایند )٢٠١۶( 2همکاران و محمود مطالعه براساس ).١٧۶ص
 تـأمین زنجیـره عملکـرد و کارکنان تعهدات انواع بین رابطه در استخدام فرایند که کنند می استدالل آنها

  ).١٧۶ص ،٢٠١٩ همکاران، و ساریا آلن علی( است داشته مهمی تأثیر ها شرکت
  
   شده انجام تحقیقات پیشینه .۶−٢

 عملکـرد بـا انسانی منابع مدیریت رابطه« عنوان تحت خود پژوهش در )١٣٩۶( همکاران و اسدی
 بـین کـه کردنـد شناسـایی »ایـران جوانـان و ورزش وزارت سـتادی کارشناسان دیدگاه از سازمانی
 رگرسـیون آزمـون نتایج دارد. وجود دار معنی مثبت رابطه سازمانی عملکرد با انسانی منابع مدیریت

                                                           
1. Mowday et al.   2. Mahmood et al.  



 ١١٣   ... سازمان عملکرد بر اسالمی انسانی منابع مدیریت تأثیر 

 

 خـوبی بـه را سـازمانی عملکـرد عملکـرد؛ ارزیابی و انسانی نیروی ریزی برنامه لفهؤم که داد نشان
 ارزیـابی و کوشا، متعهد، انسانی نیروی از نگهداری و حفظ جذب، برای بنابراین کند. می بینی پیش

 مختلـف هـای روش کـه شـد توصیه جوانان و ورزش وزارت مدیران به سازمان در صحیح علمکرد
   بگیرند. کار به سازمان در عملکرد بهبود برای را انسانی منابع مدیریت

 تیریمـد کارکردهـای تأثیر بررسی« عنوان تحت خود پژوهش در )١٣٩۶( همکاران و حسینی
 آموزش، شامل انسانی منابع مدیریت کارکردهای که دادند نشان »سازمانی عملکرد بر انسانی منابع
 و بازاریـابی هـای قابلیـت بـر کارکنـان مشـارکت و کارمنـدیابی، عملکرد، ارزیابی خدمات، جبران

 سـازمانی عملکرد بر بازاریابی های قابلیت طرفی از دارد؛ معناداری و مثبت تأثیر سازمانی عملکرد
   است. داشته معنادار و مثبت تأثیر

 انسانی منابع مدیریت میان رابطه بررسی« عنوان تحت خود پژوهش در )١٣٩۵( صحت و فشارکی
 منـابع مـدیریت مؤلفـه سـه بـین که دریافتند »سازمانی عدالت گری میانجی با کارکنان تعهد و اسالمی
 رابطـه کارکنـان تعهـد و سازمانی عدالت و ،)خدمات جبران توسعه، استخدام،( شامل اسالمی انسانی
 اسـالمی انسـانی منابع مدیریت چهارم مؤلفه یعنی عملکرد ارزیابی مؤلفه .دارد وجود دار معنی و مثبت
 بـه نسـبت کارکنان چراکه است نداشته سازمانی عدالت گری میانجی با کارکنان تعهد بر داری معنی تأثیر

   .است نشده سازی پیاده صحیح صورت به سازمان در طرفی از و دارند منفی تصور عملکرد ارزشیابی
 مـدیریت و مـدیریت توصیف و یبررس« عنوان تحت خود مقاله در )١٣٩۴( رسولی و پژوهان

 بـه نسـبت سازمان کارکنان نگاه نوع و رویکرد اگر که دادند نشان »کریم قرآن منظر از انسانی منابع
 دانـش در باشـد، قرآن و اسالمی روایات و آیات براساس انسانی منابع مدیریت و مدیریت موضوع
   گیرد. می دربر هم را انسانی منابع مدیریت تحول این که شود می ایجاد بزرگی تحول مدیریت

 سازمانی تعد و شغلی مشارکت تأثیر« عنوان تحت خود پژوهش در )١٣٩٣( کاظمی و درخشیده
 معـادالت مـدل از اسـتفاد بـا مشـهد شـهر هتلداری صنعت در کارکنان شغلی عملکرد و رضایت بر

 تحـت را شـغلی عملکـرد و رضایت متغیر دو هنجاری تعهد و عاطفی تعهد که دادند نشان »ساختاری
 قـرار خود تأثیر تحت را هنجاری تعهد و عاطفی تعهد شغلی مشارکت هم طرفی از .است داده قرار تأثیر
 شـهر هتلـداری صنعت مدیران به بنابراین .بوده مؤثر شغلی عملکرد و رضایت بر شغلی مشارکت .داده

 اعطـای طریـق از و کننـد اسـتفاده کارکنان مشارکت از خود های گیری تصمیم در که شد پیشنهاد مشهد
    .شود افزوده شغلی عملکرد و رضایت میزان بر تا دهند افزایش را کارکنان تعهد مناسب های پاداش

 و تعهـد بـین رابطـه بررسـی« عنـوان تحـت خـود پـژوهش در )١٣٩٢( پور حسن و رمزگویان
 بـین داری معنـی رابطه که رسیدند نتایج این به »دارایی و اقتصادی امور وزارت در کارکنان عملکرد
 بـه سازمانی تعهد های لفهؤم فریدمن آزمون نتایج طبق دارد. وجو کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد
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 شـدند. اولویـت و اهمیت دارای کارکنان عملکرد بر هنجاری و مستمر عاطفی، تعهد شامل ترتیب
 اولویـت در وضـوح مؤلفه که شد مشخص و شدند بندی رتبه سازمانی عملکرد های لفهؤم همچنین

 محـیط، هـای مؤلفـه و اهمیـت، دوم مرتبـه در انگیزه های مؤلفه ترتیب به آن از بعد و دارد قرار اول
    دارند. قرار بعدی های رتبه در کمک و اعتبار، توانایی، ارزیابی،
 امارات های سازمان در سازمانی عملکرد به نسبت استخدام روند بر کارکنان تعهد میانجی تأثیر
 شـده انجـام )٢٠١٩( سـال در همکـاران و سـاریا آلـن علی توسط که است پژوهشی عربی متحده
 از اسـتفاده بـا عربـی متحـده امـارات ملـی گـروه کارمنـد ٢۴٧ بـین در پـژوهش این نتایج .است
 عملکـرد و اسـتخدام رونـد کارکنـان، تعهـد بـین کـه دهد می نشان ساختاری معادالت سازی مدل

   .دارد وجود داری معنی رابطه سازمانی
 در انسـانی منـابع مـدیریت اقـدامات بـه سازمانی تعهدات بر اسالمی های ارزش اجرای تأثیر
 شـده انجـام )٢٠١٩( سـال در ١و یـولی مالـک توسـط که است پژوهشی مالنگ محمدیه دانشگاه

 بـر اول درجه در سازمانی تعهد بر اسالمی های ارزش اجرای که داد نشان پژوهش این نتایج است.
 شـامل انسـانی منـابع مدیریت های روش دارد. تأثیر کارمندان برای انسانی منابع مدیریت عملکرد
 و قـوی شخصـیتی دار، آینـده های شخصیت داشتن نیازمند که است کارمندان استخدام هایفرایند
 کارمنـد انتخـاب فراینـد کـه داد نشان تحقیق این نتایج ،)٢٧ ،انفال ؛٧٨ ،نحل( است اعتماد قابل

 ،بقـره( سـازد بـرآورده را دانـش و نیرومندی صداقت، اساسی الزامات که است کاندیدایی براساس
 و ،)٣٠ بقـره،( شـغلی پیشـرفت و کارکنـان آمـوزش شـامل همچنین و ،)۶٠ انفال، ؛٢۵٠−٢۴٩

   .باشد می )٨۵ ،اعراف( خسارت جبران و )٨٨−٨٧ کهف،( عملکرد ارزیابی
 رضـایت بـا سـازمانی عـدالت رابطـه« عنوان تحت خود مقاله در )٢٠١۶( همکاران و قریشی

 عـدالت و توزیعی عدالت که یافتند دست نتیجه این به »هند پلیس میان در سازمانی تعهد و شغلی
 نشـان مطالعه این های یافته داشتند. عاطفی سازمانی تعهد و شغلی رضایت با مثبت روابط ای رویه
  دارد. مهمی تأثیر هند پلیس افسران بر سازمانی عدالت درک که دهد می

 عملکـرد و اسـالمی انسـانی منـابع هـای شـیوه« عنـوان تحـت ای  مطالعه در )٢٠١٠( عظمی
 اسالمی های سازمان که است شده اشاره »مالزی در اسالمی های سازمان یافتن مقدماتی سازمانی:

 مأموریـت و سـازمان نـوع زنـدگی، شیوه دین، دیدگاه از را اسالمی انسانی منابع مدیریت های شیوه
 انسـانی منـابع مـدیریت هـای شیوه از توسعه و آموزش استخدام، و انتخاب کنند. می اجرا سازمانی
 توسـعه شـامل اسـالمی انسـانی منابع مدیریت شیوه سه مطالعه این در روند. می شمار به اسالمی
  شوند. می اجرا متوسط میزان به پاداش های شیوه و عملکرد مدیریت شغلی،

                                                           
1. Malek & Yuli 
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 در انسـانی منـابع اسـالمی هـای چـالش« عنـوان تحـت خـود مقالـه در )٢٠١٠( جـی عباس
 کارگران است. کارفرمایان و کارکنان منافع مکمل اسالمی های نسخه داد نشان »مدرن های سازمان
 همچنـین .هسـتند ضروری اولیه نیروی رفاه و اقتصادی رشد برای که هستند بازار در ارزش سازندگان
 هـای نگرانـی از حمایـت بـرای را مفیـدی چـارچوب کـار محل در احسان که است شده استدالل
 جوامـع در انسـانی منابع مسائل با برخورد چگونگی با ارتباط در وی مقاله دهد. می ارائه اجتماعی
 و آمـوزش ۀزمین در ویژه دیدگاه یک وی مقاله مثال برای است. داده ارائه را مختلفی های راه اسالمی
 اگـر که است داده نشان مطالعه این های یافته نهایت در است. کرده ارائه سانینا منابع های سیاست
 بـین و کنـد مـی محافظت انسانی کرامت نقض از شود، درونی انسانی منابع در اسالمی های آموزه
   کند. می برقرار تعادل اجتماعی و سازمانی منافع

 بررسـی »انسانی منابع مدیریت و اسالم« عنوان تحت خود مقاله در )٢٠١٠( بودوار و مالحی
 موضـوع اسـت. انسـانی منـابع مـدیریت و اسالم مفهوم معرفی موضوع این انجام از هدف که کرد

 منـابع مـدیریت هـای شیوه و انسانی منابع مدیریت و اسالم بین رابطه درک مقاله این در ویژه و خاص
 واقعـی درک بودوار و مالحی تحقیق در آمده دست به مهم نتیجه .است اسالمی کشورهای در انسانی
 و عمـل در اسـالمی هنجارهـای و هـا ارزش فرهنـگ، هـا، ایـده نقش کار، محیط در اسالم دین نقش

    .است اهمیت حائز گذارند می جای بر سازمان کلی عملکرد و کار محیط بر عوامل این که تأثیراتی
  

  تحقیق نظری چارچوب .٧−٢

 داخلی تحقیقات پیشینه گردآوری و تحقیق، متغیرهای برای شده آوری جمع نظری مبانی به توجه با
 بر که شود می معرفی ١ شماره شکل صورت  به مفهومی مدل تحقیق این موضوع زمینه در خارجی و

   شود. می اقدام آنها آزمون و ها هیفرض نیتدو به آن یمبنا

  
 )مایر و آلن و گلداسمیت، و هرسی مدل ،١٣٩۵ صحت، و فشارکی( تحقیق مفهومی مدل :١ شکل
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  یاشد: می زیر موارد شامل تحقیق های فرضیه
  
  اصلی های فرضیه

  ؛دارد داری معنی تأثیر کارکنان تعهد بر اسالمی انسانی منابع مدیریت .١
  ؛دارد داری معنی تأثیر سازمان عملکرد بر کارکنان تعهد .٢
  ؛دارد داری معنی تأثیر سازمان عملکرد بر اسالمی انسانی منابع مدیریت .٣
 تـأثیر کارکنـان تعهـد میـانجی نقـش بـا سـازمان عملکرد بر اسالمی انسانی منابع مدیریت .۴

   دارد. داری معنی
  
  فرعی های فرضیه

  ؛دارد داری معنی تأثیر سازمان عملکرد بر گزینش و استخدام .١
  ؛دارد داری معنی تأثیر سازمان عملکرد بر توسعه و آموزش .٢
  ؛دارد داری معنی تأثیر سازمان عملکرد بر پاداش و حقوق .٣
  دارد. داری معنی تأثیر سازمان عملکرد بر عملکرد ارزیابی .۴
  

   تحقیق روش .١−٣

 همبسـتگی نوع از پیمایشی−توصیفی ماهیت و روش حیث از کاربردی، هدف نظر از حاضر پژوهش
  .شود می محسوب مقطعی مطالعه یک زمانی قلمرو نظر از و

  
  پژوهش ابزار .٢−٣

 کمـی آنهـا ماهیـت و انـد آمـده دسـت بـه اسـتاندارد پرسشـنامه ابزار با و میدانی صورت به ها داده
 اسـت. عمـده قسمت ٢ دارای که شد تدوین ای پرسشنامه تحقیق های فرضیه آزمون برای باشد. می

 همچـون نمونـه افـراد شـناختی  جمعیـت هـای الؤسـ شـامل و توصـیفی آمـار به مربوط اول بخش
 فراوانـی درصـد و فروانـی از توصـیفی آمار سطح در باشد. می تحصیالت) میزان و سن (جنسیت،
 بـرای پرسشنامه تخصصی االتؤس شامل و استنباطی آمار به مربوط دوم بخش ؛است شده استفاده
 بـرای اسـت). گویـه ٨۶ دارای شـده تـدوین پرسشـنامه دوم بخـش (در باشـد می اصلی های سازه

 )١٣٩۵( صـحت و فشـارکی بـیس مقاله از اسالمی) انسانی منابع (مدیریت مستقل متغیر سنجش
 گـزینش، و اسـتخدام شـامل بعـد چهار اسالمی انسانی منابع مدیریت برای که است شده استفاده
 اسـت. شـده گرفتـه نظـر در گویه ٢٠ قالب در عملکرد ارزیابی پاداش، و حقوق توسعه، و آموزش
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 ۴٢ بـا 1گلداسـمیت و هرسی استاندارد پرسشنامه از سازمان) (عملکرد وابسته متغیر سنجش برای
 )محـیط و اعتبـار ارزیـابی، انگیـزه، کمـک، وضـوح، توانـایی( شامل بعد هفت بر مشتمل و گویه

 پرسشـنامه از کارکنـان تعهـد یعنـی میـانجی متغیـر سـنجش بـرای نهایـت در .است شده استفاده
 تعهـد و مسـتمر تعهد عاطفی، تعهد( شامل بعد سه بر مشتمل و گویه ٢۴ با 2مایر و آلن استاندارد
 براسـاس هـا گویـه شیوایی و رسایی بررسی لحاظ از پرسشنامه روایی .است شده استفاد )هنجاری
 مورد های سنجه پایایی بررسی برای همچنین شد، تأیید فن خبرگان توسط محتوایی و صوری روایی
 اینکـه دلیل به .است شده استفاده مرکب پایایی و کرونباخ آلفای معیار دو از مطالعه این در استفاده
 .دانسـت پایا را تحقیق این متغیرهای توان می است، آمده دست به ٧/٠ از باالتر ها سازه تمام پایایی
 لیکرت طیف مطالعه این در پرسشنامه سؤاالت به ها آزمودنی دهی نمره مقیاس که است ذکر به الزم
    .است ای درجه پنج

  
  آماری نمونه و جامعه .٣−٣

 .قـزوین اسـتان شهرسازی و راه کل اداره پرسنل از نفر ٢٣٠از است عبارت پژوهش این آماری جامعه
 نفـر ١۴۴ را الزم نمونـه حـداقل که گردید استفاده کوکران فرمول از آماری نمونه حجم تعیین منظور به

 بـه کـه دارد وجـود احتمـال ایـن کارکنـان میان در ها پرسشنامه توزیع زمان در آنجایی از .نمود برآورد
 هـا، پرسشنامه بودن ناقص و مخدوش ها، پرسشنامه از تعدادی بودن سفید همچون مختلف های علت
 هـا داده بـه بیشتر اطمینان دقت، افزایش جهت بنابراین .نرسد محقق دست به پرسشنامه مطلوب تعداد

 و توزیـع پرسشـنامه عـدد ١۵۴ تعـداد سـالم پرسشنامه مطلوب تعداد بازگشت برای و تحقیق، نتایج و
 پرسشـنامه ٣ و ناقص، صورت به پرسشنامه ۴ سفید، پرسشنامه ٣ تعداد این از .است شده آوری جمع
    .شد انجام آماری تحلیل مانده باقی های پرسشنامه تعداد با و شد گرفته تحویل مخدوش صورت به

  
   تحقیق های یافته .١−۴

 میـزان و سـن جنسـیت، جملـه از شـناختی جمعیـت هـای ویژگـی از آمده دست به نتایج براساس
 بیشـتر سـن باشـند. مـی مـرد دهنـدگان پاسـخ کل از درصد ١٩/۶٣ مطالعه مورد نمونه تحصیالت

 معادل ها آزمودنی تحصیالت و باشد می سال ۴٠ تا ٣٠ بین درصد ٧۵/۴٣ با معادل دهندگان پاسخ
 صـوری روایی تأیید نیز و ها گویه شیوایی و رسایی بررسی از پس باشد. می لیسانس درصد ۴٠/٢٨
 .شـد استفاده یتأیید عاملی تحلیل از ها شاخص اعتبارسنجی منظور به خبرگان، توسط محتوایی و

 سطح در باشد، ٩۶/١ از تر بزرگ T آماره مطلق قدر مقدار و ۴/٠ از شتریب یعامل بار مقدار چنانچه
                                                           
1. Hersey and Goldsmith  2. Allen & Meyer  
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 یریـگ انـدازه جهـت را یمناسـب یعـامل سـاختار نشـانگرها که گرفت جهینت توان یم ٪٩۵ نانیاطم
   شود. می مشاهده ٢ جدول در آن نتایج که کنند یم فراهم قیتحق مدل در مطالعه مورد یها سازه

  تأییدی عاملی تحلیل :٢ جدول

 T  آماره  یعامل بار  االتؤ س یرهامتغT آماره یعاملبار االتؤ س  یرهامتغ

  ییتوانا

a10/80818/883

  یاطفع تعهد

b1 0/793 15/903 
a20/6347/401b2 0/528 8/925 
a30/74311/14b3 0/844 18/119 

a200/67511/428b4 0/79 21/559 

 وضوح

a40/86116/824b5 0/709 12/127 
a50/93523/974b6 0/514 6/414 
a60/929/286b7 0/856 32/793 
a70/9234/375b8 0/829 24/86 
a80/62912/77

  مستمر تعهد

b9 0/802 15/37 
a380/76915/656b10 0/899 19/291 
a390/86418/611b11 0/827 18/367 

 کمک

a90/72610/918b12 0/671 12/608 
a110/89820/949b13 0/788 17/006 
a120/82317/746b14 0/833 18/25 
a130/86438/226b15 0/772 16/367 
a150/7468/582b16 0/84 17/687 

 مشوق

a160/82424/182

 تعهد
 یهنجار 

b17 0/687 15/119 
a180/83119/982b18 0/79 16/289 
a190/83519/383b19 0/705 15/961 
a210/80520/104b20 0/839 17/028 
a220/8831/491b21 0/771 16/469 
a250/81120/466b22 0/858 15/191 

 اعتبار

a170/89824/547b23 0/732 13/691 
a240/85119/108b24 0/687 11/743 
a260/75617/314

 و استخدام
  ینشگز 

c1 0/751 15/221 
a270/70216/394c2 0/741 9/369 
a280/80921/031c3 0/726 12/658 
a290/72418/086c4 0/864 18/22 

  یابیارز 

a230/83618/944c5 0/616 13/58 
a300/7916/506c6 0/761 15/239 
a310/85919/657c7 0/892 17/81 
a320/85218/77c8 0/735 14/393 
a330/45914/337

 و آموزش
  توسعه

c9 0/813 17/047 
a340/72715/144c10 0/71 17/919 
a350/8517/928c11 0/917 24/996 
a360/88319/785c12 0/681 12/92 
a370/68112/093

 و حقوق
 پاداش

c13 0/62 7/321 

  یطمح

a100/90327/097c14 0/787 14/167 
a140/83221/372c15 0/69 7/865 
a400/926/434c16 0/737 13/85 
a410/88924/816

 یابیارز 
 عملکرد

c17 0/825 21/296 

a42 0/799 19/844 
c18 0/89 26/338 
c19 0/798 18/813 
c20 0/73 16/07 
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 ابعاد تمامی در t آماره مقدار که است شده مشاهده یتأیید عاملی تحلیل جدول نتایج براساس
 کـه گرفـت جـهینت توان یم نیبنابرا است. تر بزرگ ۴/٠ از زین یعامل بار نیهمچن و ٩۶/١ از تر بزرگ
 یریـگ انـدازه جهـت را یمناسب یعامل یساختارها پژوهش این پرسشنامه در شده انتخاب االتؤس

 منـابع مدیریت و کارکنان تعهد سازمان، عملکرد شامل قیتحق مفهومی مدل در بررسی مورد ابعاد
  است. کرده فراهم اسالمی انسانی
  
  ها سنجه روایی

 بـا همگرا روایی شد. استفاده واگرا روایی و همگرا روایی معیار دو از پرسشنامه روایی ارزیابی برای
1 شاخص از استفاده

AVE بـه همگـرا یـیروا است. شده انجام شده) استخراج واریانس (میانگین 
 نیـا مقدار باشند. داشته یادیز یهمبستگ گریکدی با سازه هر یها شاخص که گردد یبرم اصل نیا

 تضـمین مقـدار ایـن چراکـه شـود می رفتهیپذ ۵/٠ از باالتر ریمقاد که است ریمتغ ١ تا ٠ از بیضر
   .شود می تعریف نشانگرهایش توسط سازه یک واریانس درصد ۵٠ حداقل کند می

  
  ها سازه همگرای روایی :٣ جدول

  
 رفتـه کـار به های سازه تمام توان می باشد، شده تعیین ۵/٠ همگرا روایی بحرانی مقدار چنانچه

 واریـانس (میـانگین AVE شـاخص مطالعـه ایـن در نمود. تأیید همگرا روایی نظر از را تحقیق در
 اسـت. شـده تأییـد همگرایـی روایـی لذا است بیشتر درصد ۵ از ها سازه تمامی در شده) استخراج
 بایست می شیوه این در شد سنجیده )١٩٨١( 2الکر−فورنل روش از استفاده با ها سازه واگرای روایی
 هـا سازه سایر با مذکور سازه همبستگی از بیش سازه هر برای شده استخراج واریانس میانگین جذر
  است. آمده ۴ جدول در واگرا روایی نتایج باشد

 
  

                                                           
1. Average Variance Extracted  2. Fornell and Locker  

  یطمح یابیارز   اعتبار مشوقکمک وضوح ییتوانا  یرهامتغ
AVE  ۵٧٢/٠ ٢/٠ ۶۶/٠ ۶٩/٠ ۶٣/٠ ۶٧ ١/٠۵/٠ 

 تعهد  یرهامتغ
 یعاطف

 تعهد
 مستمر

تعهد
 یهنجار 

 واستخدام
 ینشگز

  و آموزش
  توسعه

وحقوق
 پاداش

 یابیارز 
  عملکرد

AVE  ٧٢/٠٨۵/٧٨/٠٨٧/٠ ٠٨١/٠٨٣/٠٧٩/٠ 



                        ١٣٩٧ زمستان و پاییز /١۴ش /٧س /مدیریت و اسالم     ١٢٠

 

  ها سازه واگرای روایی :۴ جدول

  ١۴  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩ ٨ ٧ ۶ ١٢٣۴۵  یقتحق یرهایمتغ
      0/72  یی.توانا١
      0/670/85 .وضوح٢
      0/700/800/81 .کمک٣
      0/540/620/790/83 .مشوق۴
      0/580/750/810/600/79 .اعتبار۵
      0/470/460/510/650/690/78  یابی.ارز ۶
      0/690/780/800/660/580/520/87  یط.مح٧
      0/600/700/640/590/450/460/620/74  یعاطف .تعهد٨
      0/690/680/580/600/580/420/600/650/81  مستمر .تعهد٩
     0/76 0/650/680/730/530/580/520/610/580/65  یهنجار  .تعهد١٠
    0/76 0/30 0/530/580/680/590/680/650/500/590/45ینشگز  و .استخدام١١
  0/79 0/47 0/61 0/650/710/620/640/420/520/440/600/53 توسعه و .آموزش١٢
  0/460/71 0/42 0/51 0/570/590/550/510/580/570/580/610/63  پاداش و .حقوق١٣
 0/81 0/340/68 0/52 0/50 0/550/580/690/420/520/600/620/530/48 عملکرد و یابی.ارز ١۴

  
 از بـیش ماتریس اصلی قطر روی مقادیر )ها سازه واگرای روایی( ۴ هشمار جدول نتایج براساس

   است. گرفته قرار تأیید مورد ها سازه واگرای روایی بنابراین هستند، خود پایین مقادیر
  
  ها سنجه پایایی

 پایـایی و کرونبـاخ آلفـای معیـار دو از مطالعـه این در استفاده مورد های سنجه پایایی بررسی برای
  است. شده داده نمایش ۵ جدول در شده محاسبه مقادیر است. شده استفاده مرکب

  
  ها سازه پایایی :۵ جدول

  
 از باالتر پایایی مقدار طرفی از و است، آمده دست به ٧/٠ از باالتر ها سازه تمام پایایی اینکه دلیل به
  .دانست پایا را تحقیق این متغیرهای توان می است، پذیرش مورد ٧/٠

یابیارز  اعتبارمشوقکمک وضوح ییتوانا  یرهامتغ یطمح   
 ٧٢/٠٧٢/٠ ٧٩/٠٧٧/٠٨٧/٠٩١/٠٨٣/٠  کرونباخ یآلفا
 ٨٢/٠٧٩/٠ ٨١/٠٨۵/٠٩١/٠٩٣/٠٨٧/٠  مرکب یاییپا

تعهد  یرهامتغ
 یعاطف

تعهد
 مستمر

تعهد
 یهنجار 

واستخدام
 ینشگز

 و آموزش
  توسعه

وحقوق
  پاداش

 یابیارز 
  عملکرد

 ٧۶/٠٨٣/٠ ٧٧/٠٧٨/٠٨١/٠٧۵/٠٨٠/٠  کرونباخ یآلفا
  ٨٩/٠ ٧۵/٠  ٧۶/٠ ٧٧/٠ ٨٩/٠ ٧٠/٠ ٧٢/٠  مرکب یاییپا



 ١٢١   ... سازمان عملکرد بر اسالمی انسانی منابع مدیریت تأثیر 

 

  اصلی های فرضیه بررسی تحقیق: های یافته

 حـداقل رویکـرد بـا سـاختاری معـادالت مدلسـازی روش از پژوهش این های فرضیه بررسی برای
 در فرضـیات بررسـی نتـایج است. شده استفاده SMART PLS افزار نرم کمک به جزئی مربعات
  است. آمده ۶ جدول

  
  یاصل یها یهفرض یرمس یلتحل :۶ جدول

  
 بـا حـال باشد، می ٩۶/١ با برابر درصد ٩۵ اطمینان سطح در آزمون آماره برای قبول قابل مقدار

 از حاصـل نتیجـه کـه: کرد عنوان توان می اصلی های فرضیه برای مسیر تحلیل جدول نتایج به توجه
 کـه دهـد مـی نشـان  ٩۵/٧ با برابر t آماره مقدار و ۵٧/٠ مسیر ضریب به توجه با اول فرضیه آزمون

 بـا دوم فرضـیه آزمون در دارد. کارکنان تعهد بر معناداری مثبت تأثیر اسالمی انسانی منابع مدیریت
 بـر کارکنـان تعهـد کـه شـد حاصـل نتیجـه این ۶۵/١٣ با برابر t آماره مقدار و ۶٨/٠ مسیر ضریب
 مسـیر ضـریب بـا سـوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج دارد. داری معنی مثبت تأثیر سازمان عملکرد

 عملکـرد بـر اسـالمی انسانی منابع مدیریت که دارد این بر گواه ١۵/۴ با برابر t آماره مقدار و ٣١/٠
 بـین مسـتقیم غیـر روابـط کننـده مطـرح فرضـیه دوم مرحلـه در دارد. دار معنی مثبت تأثیر سازمانی

 نقـش بـا سـازمان عملکرد بر اسالمی انسانی منابع (مدیریت چهارم فرضیه یعنی تحقیق های سازه
 آمـاره بـرای شـده ارائـه جـایگزین شـود. بررسـی باید دارد) داری معنی تأثیر کارکنان تعهد میانجی
 شـود. مـی اسـتفاده VAF 2شـاخص از نیـز اثر شدت تعیین برای و باشد می 1سوبل تست آزمون،
   باشد: می صورت بدین معیار دو این محاسبه نحوه

  

 
  سوبل تست فرمول :٢ شکل

                                                           
1. Sobel   2. Variance Accounted For   

یهفرض یجهنت T آمارهیرمس یبضروابستهیرمتغمستقلیرمتغ   
  یرشپذ ۵٧/٠٩۵/٧ کارکنانتعهد یاسالمیانسانمنابعیریتمد  ١
 یرشپذ ۶٨/٠۶۵/١٣ یسازمانعملکرد کارکنانتعهد  ٢
 یرشپذ ٣١/٠١۵/۴ یسازمانعملکرد یاسالمیانسانمنابعیریتمد  ٣



                        ١٣٩٧ زمستان و پاییز /١۴ش /٧س /مدیریت و اسالم     ١٢٢

 

 

  VAF شاخص اثر شدت یینتع فرمول :٣ شکل

 میانجی متغیر و اسالمی) انسانی منابع (مدیریت مستقل متغیر بین مسیر ضریب a اینجا در که
 (عملکـرد وابسـته متغیـر و کارکنـان) (تعهـد میـانجی متغیـر بین مسیر ضریب b کارکنان)، (تعهد

 وابسـته متغیـر و اسـالمی) انسـانی منـابع (مـدیریت مسـتقل متغیر بین مسیر ضریب c سازمان)،
 خطـای sb و میـانجی متغیـر و مسـتقل متغیـر بـین مسیر استاندارد خطای sa سازمان)، (عملکرد
 جـدول در مستقیم غیر فرضیات آزمون باشد. می وابسته متغیر و میانجی متغیر میان مسیر استاندارد

  است. آمده ٧
  یممستق یرغ یاتفرض آزمون :٧ جدول

  
 خـود بحرانـی حد از ٨۶/۶ سوبل آماره مقدار که شد داد نشان مستقیم غیر فرضیات آزمون در
 بـر اسـالمی انسـانی منـابع مـدیریت گفـت تـوان می بنابراین است شده گزارش بیشتر ٩۶/١ یعنی

   دارد. داری معنی تأثیر کارکنان تعهد میانجی نقش با سازمان عملکرد
  
  اصلی های فرضیه به مربوط مدل برازش

 مقـادیر معنـای بـه Communality رابطـه ایـن در .آید می دست به ٣ فرمول از برازش نیکویی مقدار
  .است آمده ٨ جدول در تعیین ضرایب و اشتراکی مقادیر نتایج که باشد می تعیین ضریب R2 و اشتراکی

  
 برازش یکویین مقدار فرمول :۴ شکل

  یاصل یها یهفرض یینتع یبضرا و یاشتراک یرمقاد :٨ جدول

  

مستقل یرمتغ یجهنت VAF Sobelوابستهیرمتغیانجیمیرمتغ   
۵۶/٠ یسازمانعملکردکارکنانتعهد یاسالمیانسان منابع یریتمد  ٨۶/۶  یرشپذ 

یاسالم یانسان منابع یریتمد کارکنانتعهد سازمانعملکرد یرهامتغ  
Communality ۶۶/٠۶٠/٠۵٩/٠ 

R2 ۵٠/٠٣٣/٠-



 ١٢٣   ... سازمان عملکرد بر اسالمی انسانی منابع مدیریت تأثیر 

 

 رابطـه در جدول مقادیر جایگذاری با ٨ شماره جدول در تعیین ضرایب و اشتراکی مقادیر نتایج
 بـرازش از اصـلی هـای فرضیه به مربوط مدل دهد می نشان که آمد دست به ۵٠۶/٠ عدد ،٣ شماره
  است. برخوردار قوی

  
  پژوهش اول مدل یرمس یبضر  و یعامل یبضرا :١ نمودار

  فرعی های فرضیه بررسی

  یفرع یها یهفرض یرمس یلتحل :٩ جدول

  
 ٩۶/١ بـا برابـر درصـد ٩۵ اطمینـان سـطح در آزمـون آمـاره بـرای قبول قابل مقدار که آنجا از
 و اسـتخدام هـای مؤلفه گفت توان می و گردد می تأیید شده مطرح فرعی فرضیات بنابراین باشد، می

 عملکـرد بـر معنـاداری مثبـت تـأثیر عملکرد ارزیابی و پاداش و حقوق توسعه، و آموزش گزینش،

یهفرض یجهنت T آمارهیرمس یبضروابستهیرمتغمستقلیرمتغ   
  یرشپذ ٢٨/۶ ۴٩/٠ یسازمانعملکرد ینشگزواستخدام  ١
 یرشپذ ۶٩/۶ ۵١/٠ یسازمانعملکرد توسعهوآموزش  ٢
 یرشپذ ٣۵/٧ ٣٣/٠ یسازمانعملکرد پاداشوحقوق  ٣
 یرشپذ ٩٠/۴  ۴٨/٠ یسازمانعملکرد عملکردیابیارز  ۴



                        ١٣٩٧ زمستان و پاییز /١۴ش /٧س /مدیریت و اسالم     ١٢۴

 

 سـایر بـه نسـبت توسـعه و آمـوزش مؤلفـه تـأثیر مسیر ضرایب به توجه با همچنین دارند. سازمانی
  است. بیشتر سازمانی عملکرد بر ها مؤلفه
  
  فرعی فرضیات به مربوط مدل برازش

  یفرع یها یهفرض یینتع یبضرا و یاشتراک یرمقاد :١٠ جدول

 
 رابطه در جدول مقادیر جایگذاری با ١٠ شماره جدول در تعیین ضرایب و اشتراکی مقادیر نتایج
 بـرازش از فرعـی هـای فرضـیه به مربوط مدل دهد می نشان که آمد دست به ۵١٩/٠ عدد ،٣ شماره
   است. برخوردار قوی

  
  پژوهش دوم مدل یرمس یبضر  و یعامل یبضرا :٢ نمودار

سازمان عملکرد عملکرد یابیارز   پاداشوحقوق توسعهوآموزش ینشگزواستخدام  یرهامتغ
Communality ۶٠/٠۵٠/٠۶۶/٠۶۴/٠ ۵٢/٠ 

R2  ---- ۴۶/٠ 



 ١٢۵   ... سازمان عملکرد بر اسالمی انسانی منابع مدیریت تأثیر 

 

  گیری نتیجه و بحث .١−۵

 . اسـت اسـالمی انسـانی منـابع تیمـدیر ادبیات در موجود نظری شکاف مطالعه این اساس و پایه
کید رغم علی  نیـروی کـه دلیـل این به ها سازمان در انسانی منابع مدیریت داشتن اهمیت و بسیار تأ

 در سـنت و قرآن شامل دینی تعالیم طرفی از و است، سازمان هر سرمایه و دارایی ترین مهم انسانی
کید کارکنان با عادالنه و صحیح رفتار همچون مباحثی به اسالم  بایـد کـه طـور آن امـا انـد، کـرده تأ
 منـابع مـدیریت همچنـان و اسـت نشده پرداخته مبحث این به باشد انسانی منابع مدیریت شایسته
 . اسـت کرده مواجهه نگرانی با را ها سازمان ارشد مدیران دارد، که هایی نگرانی و ها چالش با انسانی

 دارای کشـوری و سازمان هر برای اثربخش و تحولی صورت به انسانی منابع مدیریت که آنجایی از
 منابع مدیریت سنت، و قرآن های آموزه براساس ).۶٧ص ،١٣٩۵ صحت، و (فشارکی است اهمیت
 و نمایـد عمـل اسـالمی تعالیم به خود های مشی خط و ها سیاست اجرای برای باید اسالمی انسانی
 پـژوهش ایـن در بگیـرد. پـیش را دیـن معصومان و قرآن راه باید غربی مدیریت بر شدن استوار تنها

 بـه نسـبت بایـد هـا سـازمان کـه اسـت مطلب این اسالمی انسانی منابع مدیریت از محقق منظور
 هـم که نمایند رفتار عادالنه صورت به خود زیردستان و کارکنان، با و باشند متعهد دینی های ارزش

 صـحت، و (فشارکی برسد وری بهره به سازمان در کار نیروی هم و شود حفظ انسانی منزلت و نأش
 عملکـرد ارزیـابی و آموزش پرداخت، مفهوم با دینی دستورات تأثیر خصوص در ).۶٧ص ،١٣٩۵

 آن نشـر دانـش زکـات اسـت شده اشاره روایات در که طور همان اسالمی انسانی منابع مدیریت در
 را کـافی و الزم زمینـه باید سازمان هر در آموزش واحد مدیران کارکنان آموزش زمینه در لذا است،
 و آموزشـی هـای کـالس برگزاری طریق از سازمان افراد بقای و ماندن به و کنند فراهم یادگیری برای
 همـواره نماینـد. کمک کارکنان توانایی و ها مهارت ارتقای و دانش سطح افزایش جهت هایی کارگاه
کید  بـا رابطـه در باشـد. اتیروا و اتیآ ،ینید یها آموزه یراستا در کارکنان به ها آموزش که شود می تأ
 یمبنـا بـر ینـید دستورات به عمل با ها سازمان در یمال رانیمد پاداش و حقوق شامل پرداخت مفهوم
 نییتع را ایمزا و حقوق قیدق زانیم یو یکار ساعات و کارمند کار تیفیک به توجه براساس دیبا عدالت

 زهیـانگ و یدلگرمـ کـار نیـا انجـام بـا .نـدینما پرداخت آنها به سرزنش و کاست و کم بدون و ندینما
 نـدیفرا نیا دیبا رانیمد عملکرد یابیارز مقوله خصوص در و .ابدی یم شیافزا سازمان و کار به کارکنان

 بـا حیصـح رفتار و ،یانسان کرامت حفظ براساس شده مشخص یزمان فواصل در یزمان صورت به را
 دسـتورات به عمل با که شود فراهم عادل سازمان کی جادیا نهیزم قیطر نیا از تا دهند. انجام کارکنان

 .دینما تیترب متعهد یکارکنان بتواند سازمان یعبارت به شود یم کارکنان شتریب تعهد باعث ینید
 ری(تـأث است کرده یبررس را رهایمتغ انیم ریتأث کدام هر که بود یاصل هیفرض چهار شامل اول دسته

 عملکـرد بـر کارکنـان تعهـد ریتـأث سازمان، عملکرد و کارکنان تعهد بر یاسالم یانسان منابع تیریمد
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 کارکنان). تعهد یانجیم با سازمان عملکرد بر یاسالم یانسان منابع تیریمد ریتأث تینها در و سازمان
 و بـوده تـر بزرگ ٩۶/١ از درصـد ٩۵ نـانیاطم سطح در آزمون آماره که لیدل نیا به ها هیفرض اول دسته
 یاصـل اتیفرضـ اول دسته جینتا اند. گرفته قرار دییتأ مورد است، شده گزارش مثبت هم ریمس بیضر
 و یفشـارک )،١٣٩۶( همکـاران و ینیحسـ )،١٣٩۶( همکاران و یاسد یداخل قیتحق جینتا با قیتحق

 قیـتحق جینتـا و )١٣٩٢( پور حسـن و انیـرمزگو و )١٣٩٣( یکـاظم و دهیدرخشـ )،١٣٩۵( صحت
     بود. همسو )٢٠١٠( بودوار و یمالح )،٢٠١٠( یعظم )،٢٠١٩( ایسار آلن یعل یخارج
 و (اسـتخدام شـامل اسـالمی انسانی منابع مدیریت های مؤلفه تأثیر فرعی های فرضیه دسته در
 قرار بررسی مورد سازمان عملکرد بر عملکرد) ارزیابی و پاداش و حقوق توسعه، و آموزش گزینش،
 سـطح در آزمـون آمـاره کـه لیدل نیا به شدند دییتأ مطالعه نیا در یفرع یها هیفرض یتمام شد. گرفته
 منـابع تیریمـد یهـا مؤلفـه نیب رابطه در که باشد، تر بزرگ ٩۶/١ از ای و برابر دیبا درصد ٩۵ نانیاطم
 مثبت هم ریمس بیضرا و است شده گزارش ٩۶/١ از شتریب t آماره یسازمان عملکرد و یاسالم یانسان
 توسـعه، و آمـوزش نش،یگـز و استخدام که دیرس جهینت نیا به محقق یفرع یها هیفرض در است. بوده

 نیهمچنـ اسـت. داشته یسازمان عملکرد بر یمعنادار و مثبت ریتأث عملکرد یابیارز و پاداش و حقوق
 عملکـرد بـر یاسـالم یانسـان منـابع تیریمد یها مؤلفه ریتأث در را تیاهم بیترت و یبند رتبه توان یم

 یبـرا ریتـأث زانیـم نیشـتریب ،یفرعـ یهـا هیفرض یبرا ریمس بیضرا به توجه با گرفت. نظر در سازمان
 بیـترت به است. شده مشاهده پاداش و حقوق مؤلفه یبرا ریتأث زانیم نیکمتر و توسعه و آموزش مؤلفه
 و حقـوق و عملکـرد یابیـارز نش،یگز و استخدام توسعه، و آموزش یها مؤلفه گفت توان یم تیاهم

 قیـتحق جینتـا بـا قیتحق یفرع اتیفرض دوم دسته جینتا هستند. رگذاریتأث یسازمان عملکرد بر پاداش
    بود. همسو )٢٠١٠( یعظم یخارج قیتحق جینتا و )،١٣٩۶( همکاران و ینیحس یداخل

 
  اصلی) های فرضیه (برای تحقیق کاربردی پیشنهادات

  .دارد داری معنی تأثیر کارکنان تعهد بر اسالمی انسانی منابع مدیریت

 بـازی پارتی و اتوبوسی مدیریت پدیده از افراد گزینش و استخدام فرایند در مدیران شود  می پیشنهاد
 میـزان تـا ای؛ رابطه اصل تا نمایند استخدام ساالری شایسته اصل براساس را کارکنان و نمایند پرهیز

   یابد. افزایش کارکنان تعهد و وفاداری
 سـازمان اعضای برای آموزشی های کالس برگزاری صورت به را یادگیری های زمینه باید مدیران

 محیط در ماندن به کارکنان تا کنند فراهم آنان دانش توسعه و ها، توانایی ها، مهارت رشد جهت خود
   .شوند دلگرم سازمان

 براسـاس و باشـد، اسـالم دیـن تعـالیم براسـاس سـازمان کارکنان به پرداختی شود  می پیشنهاد
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 کم بدون پاداش و حقوق آنان عملکرد ارزیابی نمره و کارکنان، پذیری مسئولیت وظایف، ها، فعالیت
 از و باشـند داشـته سـازمان در مانـدن بـرای کـافی انگیزه آنها تا شود، پرداخت کارکنان به کاست و

    بمانند. باقی متعهد خود سازمان به نسبت تا کنند رضایت احساس سازمان در خود حضور
 براساس و شود نمی اجرا و سازی پیاده خوبی به دولتی های سازمان در عملکرد ارزیابی که آنجایی از

 کارکنان عملکرد سنجش برای شود می پیشنهاد سازمان مدیران به لذا شود، نمی انجام صحیح معیارهای
  .شود تضمین کارکنان بقای و ماندن طریق از تا کنند پرهیز خود شخصی های برداشت و ها قضاوت از

  
   دارد. داری معنی تأثیر سازمان عملکرد بر اسالمی انسانی منابع مدیریت

 اسـتعداد، فرد، کاری تجربه متقاضی، فرد تحصیلی رشته براساس شود می توصیه سازمان مدیران به
 عملکـرد بتواننـد معیارهـا همـین براسـاس تـا نمایند استخدام را کارکنان پذیری مسئولیت و توانایی
   کنند. ارزیابی را سازمان

گاهی تا دارند وظیفه افراد استخدام برای مدیران  از هدف شغل، داشتن اهمیت جمله؛ از هایی آ
 اداری، مراتـب سلسـله رعایـت کـار، انجـام بهینـه هـای روش سازمان، در کار اولویت کار، انجام

 در بتواننـد تـا بدهنـد آمـوزش خـود کارکنان به را شغل با افراد آشنایی شغل، ریزی برنامه و طراحی
   باشند. موفق خود سازمان عملکرد
 مسـئول سـمت از دارنـد، سـازمان در ای پیچیـده و متنوع وظایف که کارکنانی از دسته آن برای
 و ارتبـاط جهـت را هـایی زمینـه بایـد مـدیران همچنـین شـوند. حمایت باید خود واحد یا و بخش

 تـا کننـد فـراهم مـرتبط، هـای بخـش بـا همکاری و ارتباط و سازمان، های بخش سایر با همکاری
 هـای همـاهنگی هـا بخش و ها واحد این با بتوانند شده محول وظایف از برخی انجام برای کارکنان
   آورند. عمل  به را الزم
 و باشـد، منصـفانه کارکنـان دریـافتی مزایـای و حقـوق میـزان که شود می توصیه همواره مدیران به
 وظایف انجام برای کارکنان انگیزه و تمایل تا شوند داده مشارکت سازمان های گیری تصمیم در کارکنان
 نظر در معنوی و مادی های پاداش دارند عمل ابتکار که کارکنانی از دسته آن برای همچنین شود، بیشتر
    .یابد می کاهش عملکرد ارزیابی به نسبت کارکنان منفی دید کارها این انجام با شود گرفته

 شغل افراد؛ انتخاب هنگام به کارکنان، عملکرد ارزیابی فرایند در موفقیت برای شود می پیشنهاد
  باشد. کننده ارضا تنوع و محتوا نظر از آنها شغل و باشد، هماهنگ آنها تمایالت و عالیق با کارمند

 بـه را عملکـرد مثبـت نقـاط و ضـعف نقـاط ای اطالعیـه طی در باید سازمان مدیریت همواره
 و بگیـرد، قـرار ارزیـابی مـورد کارکنان کارهای منظم صورت به نینچهم شود. یادآور خود کارکنان
    باشند. باخبر خود مسئول کاری انتظارات سطح از کارکنان
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 و منصـفانه کننـد مـی اتخـاذ سـازمان مسـئوالن که هایی تصمیم شود، می پیشنهاد سازمان مدیران به
 و باشـد، داشـته اجـرا قابلیـت کننـد مـی اتخاذ کارکنان که هایی تصمیم باشد، استخدامی قوانین براساس
   .شوند موفق عملکرد ارزیابی در طریق این از تا شود انجام قانون مفاد رعایت با ها تصمیم اتخاذ همچنین
 و بودجه کارکنان به شده محول وظایف انجام برای شود می پیشنهاد سازمان مدیران به نهایت در
  بگیرند. نظر در را کار بهداشتی و ایمنی نکات کافی، تسهیالت و تجهیزات کافی، اعتبار
  
   دارد. داری معنی تأثیر سازمان عملکرد بر کارکنان تعهد

 از خـارج افـراد بـا باشـند داشته یفرصت کارکنان تا کند فراهم یا گونه به را طیشرا دیبا سازمان تیریمد
 تا بدهند کارکنان به یکاف و الزم زهیانگ انقدر دیبا رانیمد یطرف از ببرند. لذت تا کنند صحبت سازمان
 از یجزئـ مشـکل نیـا کـه کننـد احسـاس کارکنـان شـود یمـ مواجهه یمشکالت با سازمان که یزمان

 مانـدن یهـا زهیانگ دیبا یمعنو و یماد یایمزا و ها پاداش با رانیمد نیهمچن آنهاست. خود مشکالت
 یعضـو عنوان به را خود و شوند دلبسته خود سازمان به نسبت افراد که یطور به کنند تیتقو را کارکنان

   باشد. داشته یشخص مفهوم و معنا کارکنان یبرا سازمان یعاطف لحاظ به تا کنند، احساس خانواده از
 نظـر در را الزم تهمیـدات بایـد کـار محـل از کارکنـان خدمت ترک از جلوگیری جهت مدیران

   . بود خواهد بار هزینه کارکنان برای سازمان ترک چراکه بگیرند.
 و بیاموزنـد. خود کارکنان به را اخالقی های ارزش و اصول جلساتی طی در باید سازمان مدیران

   نمایند. تضمین را کارکنان ماندن وفادار مناسب کاری محیط و کاری مساعد شرایط آوردن فراهم با
 

   .دارد داری معنی تأثیر کارکنان تعهد میانجی نقش با سازمان عملکرد بر اسالمی انسانی منابع مدیریت

 مـدیریت چگـونگی خصـوص در اسـالم دیـن قوانین از پیروی با شود می توصیه سازمان مدیران به
 بـه عملکـرد ارزبـایی تـا کنند فراهم هایی زمینه رجوع، ارباب و کارکنان با رفتار چگونگی سازمان،
 کارکنـان منفـی تصـور تـا شـود انجام یکسان صورت به سازمان کارکنان همه برای عادالنه صورت
 باشند. متعهد خود سازمان به نسبت کارکنان طریق این از تا یابد، کاهش عملکرد سنجش به نسبت

  
   فرعی های فرضیه برای کاربردی پیشنهادات

  دارد. داری معنی تأثیر سازمان عملکرد بر گزینش و استخدام

 بـر را افراد استخدام وظیفه که شخصی عادالنه و صحیح گزینش و استخدام جهت شود می پیشنهاد
 و هـا قضـاوت و باشـد. عـادل و متعهـد، ایمان، با فرد یک شخصیتی های ویژگی نظر از دارد عهده
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 جهـت سـازمان هم طرفی از و ندهد. قرار مدنظر استخدام فرایند در را خود شخصی های برداشت
 اصـل براسـاس اسـتخدام همچنـین و دهد، اطالع متقاضی افراد به را کار شرایط اوالً  افراد انتخاب
 براسـاس افـراد و شـوند) اسـتخدام هـا قابلیت ها، توانایی براساس (افراد شود انجام ساالری شایسته
 انتخاب برای اوالً  که شود طراحی ای گونه هب متقاضیان استخدام فرایند شوند. انتخاب صداقت اصل
 از افراد استخدام برای تصمیم هرگونه دوماً  ؛باشد داشته وجود برابر فرصت کننده شرکت افراد تمامی
 تعهـد افـزایش در توانـد مـی افـراد استخدام در مشورت فرایند چراکه بگیرد صورت مشورت طریق
 و روحی نشاط و سازمان عملکرد افزایش طرفی از و خیرأت و غیبت کاهش همچون مزایایی کارکنان
 و رسـیده ای حرفـه جایگاه به توانند می کارکنان باشد. داشته پی در را سازمان اهداف به بهتر رسیدن
 طرفـی از ثالثـاً  ؛نمایند کمک شغلی سازی غنی به طریق این از و کنند تجربه را کمتری شغلی تنش

 بـه شـود مـی رد آنهـا شغلی درخواست یا و استخدامی مصاحبه در دالیلی به بنا که افراد از تعدادی
   باشد. رسیده متقاضیان اطالع
  
  دارد. داری معنی تأثیر سازمان عملکرد بر توسعه و آموزش

 و ورزد اهتمـام خـود کارکنـان دانش تقویت و فراگیری به باید سازمان ابتدا توسعه و آموزش امر در
 کافی و الزم های زمینه طرفی از کند. فراهم خود کارکنان برای را خدمت ضمن آموزشی های کالس

 را خـود کارکنـان سازمان همواره و بگیرد. نظر در کارکنان به اسالمی تعالیم براساس آموزش برای را
 و تحصیل، امر به مند عالقه که خود کارکنان برای را مزایایی و ها پاداش و کند تشویق یادگیری امر به

   آورد. فراهم هستند آموزش
  
  دارد. داری معنی تأثیر سازمان عملکرد بر پاداش و حقوق

 و موقـع، بـه آنـان حقوق شود می بسته سازمان کارکنان با که قراردادی نوع براساس شود می پیشنهاد
 بـا متناسـب شـود می پرداخت کارکنان به که مزایایی و حقوقی طرفی از شود. پرداخت نقص بدون
 سازمان کارکنان اگر شود می پیشنهاد همچنین باشد. تحصیالت سطح و شغلی، جایگاه وظیفه، نوع
 شـود. گرفته نظر در پاداش آنان برای حتماً  باشند، داشته بیشتری تالش سازمانی اهداف تحقق برای

 آنـان دلیـل بـی غیبـت و سـازمان، در کارکنـان اشـتباه کارهای انجام کارکنان، خیرأت برای همچنین
  شود. گرفته نظر در هایی جریمه
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   دارد. داری معنی تأثیر سازمان عملکرد بر عملکرد ارزیابی

 تـا باشد، پیوسته صورت به فرایند این سازمان کارکنان عملکرد ارزیابی فرایند برای شود می پیشنهاد
 کـه اصولی و معیارها براساس عملکرد ارزیابی بگیرند. قرار ارزیابی مورد مستمر صورت به کارکنان
 دادن دخالـت از کننـده ارزیـابی شخص فرایند این در شود. اجرا کارکنان تمامی برای شود می انجام

 بایـد کننـد می رجوع سازمان به که مراجعینی نهایت در کند. پرهیز باید خود شخصی های برداشت
   شوند. داده مشارکت کارکنان عملکرد ارزیابی فرایند در
  

   آتی تحقیقات برای پیشنهادهایی و تحقیق های محدودیت

 و راه کـل اداره کارکنـان شـامل صـرفاً  گرفـت، قـرار بررسـی مـورد مطالعه این در که آماری جامعه
 آمـاری جوامـع دیگـر و کارکنـان از دیگـر های گروه در بررسی فقدان بود. قزوین استان شهرسازی

 از کارکنـان انـواع کـه شـود می پیشنهاد است. شده پژوهش مدل پذیری تعمیم قدرت کاهش باعث
 مـورد خصوصـی یا و دولتی های سازمان در مدیران یا و کل اداره مختلف های قسمت مدیران جمله
 سـه میان تأثیر صرفاً  مطالعه این در شود. ایجاد موضوع این در تری جامع دید تا بگیرند قرار بررسی
 اتتـأثیر و شـده بررسـی کارکنـان) تعهد و سازمان عملکرد اسالمی، انسانی منابع (مدیریت متغیر

 بررسـی فرهنگ و هل،أت وضعیت درآمد، تحصیالت، جنسیت، همانند شناختی جمعیت متغیرهای
 هـای ویژگـی حتی و شناختی جمعیت متغیرهای که شود می پیشنهاد آتی تحقیقات برای است نشده

 شـده بررسـی متغیـر سـه صـرفاً  مطالعه این در شوند. مطرح تعدیلگر متغیرهای عنوان به شخصیتی
 بحث مورد کارکنان تعهد و سازمان عملکرد متغیر دو بر اسالمی انسانی منابع مدیریت تأثیر است.
 بـر را اسـالمی انسانی منابع مدیریت تأثیر که شود می پیشنهاد آتی محقیقن به لذا است. گرفته قرار

 وفـاداری کارکنـان، توانمندسـازی سازمانی، شهروندی رفتار کاری، زندگی کیفیت چون متغیرهای
 عنوان بـه پرسشـنامه از اسـتفاده دلیـل به مطالعه این در کنند. بررسی شغلی مندی رضایت کارکنان،

 بنـابر تحقیـق ایـن هـای آزمودنی از یک هر چراکه است. شده ایجاد ذاتی محدودیت پژوهش ابزار
 پرسشـنامه االتؤسـ بـه خـود شخصـی برداشـت و قضاوت فرهنگ، ها، نگرش تحصیالت، سطح
 ابزارهـای دیگـر از پرسشـنامه بـر عـالوه که شود می پیشنهاد آتی محققین به بنابراین اند. داده پاسخ

  نمایند. استفاده مصاحبه و مشاهده همچون ها داده آوری جمع جهت پژوهش
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 منـابع یریتمـد یشـناخت انسـان یمبـان یـینتب« )،١٣٩۶( یگنجعل اسدالله و احسان یمی،رح .٨
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 (مطالعـه همکـاران و یـر مـی الگـوی براسـاس صنعتی های شرکت عملکرد بر سازمانی تعهد
 ی،فارسـ ،١٩ش ،یریتمـد بهبـود فصـلنامه ،»مازنـدران) اسـتان صـنعتی های شهرک موردی
 .٨۵−٧٠ص
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