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 چکيده
این مقاله به دنبال شناسایی و ارزیابی اقدامات مدیریت منابع انسانی بر مبنای رویکرد 

ه باشد. به منظور پاسخگویی بیمهای کاری با عملکرد باال در صنعت بیمه کشور یستمس

از  یریگهرهباصلی، این تحقیق در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول با  سؤاالت

نظرات کارشناسان و افراد شاغل در صنعت بیمه تالش گردیده است تا اقدامات منابع انسانی 

های کاری با عملکرد باال در صنعت بیمه کشور شناسایی گردد. در مرحله دوم و بر یستمس

ا  های کاری بیستمسیرگذاری اقدامات تأثاساس یک پیمایش کمی و ارزیابی چگونگی 

دهد یماال در مورد مطالعه )بیمه ملت( پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان عملکرد ب

های کاری با عملکرد باال شامل آموزش، استخدام انتخابی، پرداخت یستمسکه اقدامات 

گیری یمصمتمبتنی بر عملکرد، مسیر پیشرفت شغلی کارکنان، ارزیابی عملکرد، کار تیمی و 

باشد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل یمسرپرستی اثربخش  یرمتمرکز، کیفیت شغل وغ

ی کمی، اثرگذاری این اقدامات را در سه حوزه توانمندسازی، ایجاد انگیزش و هاداده

 .نمایدیمی بنددستهفرصت مشارکت برای کارکنان  کنندهفراهم

 دهای کاری با عملکرد باال، عملکریوهشمدیریت منابع انسانی،  :يديکل واژگان

 .سازمانی
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  2 عليرضا موغلی،  1 قاسم مينوفر

 .ی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی دانشگاه پیام نورکارشناس 1
 .دکترای مدیریت دانشگاه پیام نور شیراز 2
 

 نام نویسنده مسئول:

 قاسم مينوفر

تاثير مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی و شيوه هاي کاري 

 با عملکرد باال
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 مقدمه
یده کس پوشیچههای خود کارکنان را در اولویت اصلی قرار دهند بر یزیربرنامهبایست در یمفلسفه و مبنای اینکه مدیران ارشد سازمان 

فتارهای کارکنان آنها و ر هانگرشباشند که یمدارند بر این فرض یمیی که محوریت اصلی توجه خود را به کارکنان معطوف هاسازماننیست. 

 (.1131نقش اصلی را بر خلق و حفظ مزیت رقابتی برای سازمان به عهده خواهند داشت )شریفی، 

شود، وظایف مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی یمدر این راستا، با توجه به اینکه امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان محسوب 

 (1131ر بر عملکرد سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. )دعایی، رضایی راد و خانی، ی اثرگذاهامؤلفهاز مهمترین 

ونه ، که چرا و چگاندپرداختهو بررسی این موضوع   مطالعهدر طی دو دهه گذشته، محققان در زمینه مدیریت منابع انسانی استراتژیک به 

یر أثتیابند. اگر چه تحقیقات سنتی مدیریت منابع انسانی تمرکز بر یماهدافشان دست  به 1های منابع انسانییوهشبه واسطه استفاده از  هاسازمان

ه در های منابع  انسانی دارد کیوهشیی از هاگروهی از منابع انسانی داشتند، دیدگاه استراتژیک منابع انسانی تمرکز بر فردمنحصربههای یوهش

های کاری با یستمسباال و یا  عملکردهای کاری با یستمسکرد فردی و سازمانی، تحت عنوان یر سنجی مدیریت منابع انسانی بر عملتأثمطالعات 

 (1332شوند )رایت و مک ماهان، یمتلقی  2تعهد باال

های منابع انسانی با هدف افزایش دانش، مهارت، توانایی ، یستمسدهد که استفاده از یمتحقیقات استراتژیک مدیریت منابع انسانی نشان 

(، 2112های مثبتی از جمله تعهد بیشتر ، کاهش ترک خدمت )بات، کولوین و کیئف ، یخروجنگیزش و فرصت برای مشارکت، در ارتباط است با ا

(، افزایش عملکرد ایمنی )زاچارتسو، بارلینگ و لورسون، 2111(، عملکرد خدماتی بهتر ) چانگ و لیو، 1331ی و کیفیت باالتر )مک دوفی ، وربهره

 (.1331( و عملکرد مالی بهتر )هاسیلد، 2111

بودن رویکرد سیستمی به اقدامات منابع انسانی  ترمناسبمدیریت منابع انسانی در خصوص  نظرانصاحبدر حالی که در میان محققین و 

ده دهنیلتشکن اقدامات که شود، ولیکن هنوز یک اجماع عمومی در خصوص اییمی به این اقدامات توافق دیده بعدتکدر مقایسه با رویکرد 

 یقاً شامل چه مواردی است وجود ندارد. دقباشند یمهای کاری با عملکرد باال در سازمان یستمس
 

 مبانی و چارچوب نظري تحقيق

 ( SHRMمدیریت استراتژیک منابع انسانی )

ه عملکرد عنصری اصلی باشد ک تواندیاما از طرفی م ترین مخارج سازمانی باشد،یکی از بزرگترین و غیرقابل کنترل تواندیمنابع انسانی م

بنابراین یک وظیفه کلیدی برای محققان درک این موضوع است که چگونه منابع انسانی را در  (1331دهد )ففر، یقرار م یرسازمانی را تحت تأث

در جهت پاسخگویی به این چالش، مدیریت  زمان مدیریت کنند.و افزایش خالقیت و کنترل مخارج به طور هم یوربهره سازیینهجهت به

عمده سازمانی را  هایی؛ که هدف آن درک این موضوع است که چگونه مدیریت منابع انسانی، خروجشودیاستراتژیک منابع انسانی تعریف م

 (2112دهد.)کامبس، لیو، هال و کتچن، یقرار م یرتحت تأث

سترده و کارکنان نیز به طور گ کندیا به عنوان عاملی برای افزایش مزیت رقابتی مطرح ممطالعات اخیر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی ر

. مدیریت استراتژیک منابع انسانی، روشی است برای زنندیاستراتژیک سازمان محک م یزیررویکرد و فرآیند و دیدگاه خودشان را با برنامه

و  هایاستها و سئل زیر مربوط است: روابط اشتغال، کارمندیابی، آموزش، پاداشسازمان که به مسا یهادرباره مقاصد و طرح گیرییمتصم

مرتبط با روابط کارکنان. همچنین مدیریت استراتژیک منابع انسانی به روابط بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک در  یهاروش

فرآیند )یعنی توان انجام امور به طرز کارا(. در مجموع  هاییتهم به توسعه قابل انسانی توجه دارد و اییهو هم به نیازهای سرما پردازدیشرکت م

 ریو یا از آن تأث گذاردیم یرمدیریت استراتژیک منابع انسانی به هر مسئله انسانی عمده توجه دارد که یا بر طرح استراتژیک سازمان تأث

 (2112)باقری و صفایی، .پذیردیم

، یعنی شودیانسانی یک روش مدیریتی مبتنی بر شایستگی است و در آن بیشتر بر توسعه منابع انسانی تأکید ممدیریت استراتژیک منابع 

 (2112.)بارتلت، نسخه کامل یا دومی از آن تهیه کرد توانیمعامله و چیزی که نم یرقابلتبدیل منابع انسانی به منابعی بادوام، غ
 

 هاي کاري با عملکرد بااليستمس
اهداف سازمان است. در همین  تحققنابع انسانی استراتژیک به عنوان الگویی از اقدامات و ترکیبات منابع انسانی در جهت مدیریت م

 ی خود رویکرد منبع محور است.هااستداللزمینه، چهارچوب نظری محققان در زمینه مدیریت منابع انسانی استراتژیک به منظور پشتیبانی از 

ر این . بداردیرقابتی معطوف مهای یتمزید خود را بر روی نقاط قوت درونی سازمان به منظور دستیابی به تأکترین رویکرد منبع محور، بیش

                                                           
1 HR practices 
2 High – Commitment Work Practices 
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عنوان یکی  به توانندیقابل تقلید نباشد، م یراحتبا ارزش و کمیاب باشند که به هاییکه منابع انسانی سازمان دارای توانمند یاساس، در صورت

رقابتی سازمان در نظر گرفته شوند. بنابراین، مدیریت منابع انسانی استراتژیک، بر اهمیت اقدامات منابع انسانی  هاییتاز منابع مهم کسب مز

؛ بکر و گرهارت، 1331 )بارنی،نمایدیرسان در خلق مزایای رقابتی از طریق تأثیرات آنها بر کارکنان تأکید مسازمان به عنوان یک مجرای کمک

2112.) 

ا با کارکنان خود ر هاییلپتانس توانندیها مبانی نظری مطرح در ادبیات موضوعی مدیریت منابع انسانی استراتژیک، سازمانبر اساس م

، بارور سازند. تمرکز در این رویکرد برداشتن نیروهای کاری دهدیبینش و تعهد کارکنان سازمان را ارتقا م یااتخاذ رویکردی که به طور گسترده

، چرا که عالیق فردی آنها با اهداف سطوح باالتر سازمان باشندیالزم برای بروز رفتارهای آگاهانه م هاییزشنمندی است که دارای انگمتعهد و توا

 راستا است.هم

انسانی  است که تأثیرات اقدامات منابع ین، اشودیاستدالل دیگری که در تحقیقات و مطالعات مدیریت منابع انسانی استراتژیک بدان اتکا م

؛ مک 2112که به صورت سیستمی با جمعی مورد ارزیابی قرار گیرد )لیپک و همکاران،  شودیهم بر فرد و هم بر سازمان زمانی بهتر درک م

 (1331دافی، 

برای  امعتقدند که این سیستم از اقدامات منابع انسانی، به صورت درونی با یکدیگر هماهنگ بوده و یکدیگر ر(، 2112 )لیپک و همکاران

یکرد سیستمی ، بر اساس روباشندیزمان یکدیگر مهم کنندهیت. به عالوه، اقدامات منابع انسانی که تقونمایندیدستیابی به اهداف فراگیر، تقویت م

)کومبز  نمایندیماقدامات به صورت مجزا، حاصل  هستند که اثرات مجموع اقدامات را فراتر از جمع اثرات ایکنندهیتتقو یافزادارای اثرات هم

 (.2113؛ سابرامونی، 2112و همکاران، 

ست کاری با عملکرد باال شهرت یافته ا هاییستماین مجموعه اقدامات منابع انسانی در ادبیات رایج مدیریت منابع انسانی استراتژیک به س

گاثری، )با درگیری باال  هاییستمعناوینی همچون سین متفاوتی دیگری نیز داشته است. حقیقات مختلف عناوکه در ت(، هر چند 1331 ،)هاسلید

 ایهمنابع انسانی ارتقادهنده سرم هاییستمس و(1331)مک دافی، سانی نوآورانه ، اقدامات منابع انباالمنابع انسانی با تعهد  هاییستمس،(2111

 انسانی .

ظر که هم از ن باشندیاز اقدامات مدیریت منابع انسانی م یاهکاری با عملکرد باال، شامل مجموع هاییستمنظر از عناوین مختلف، سصرف

کاری با عملکرد باال، به صورت  هاییستم(. مجموعه اقدامات س2113راستا هستند )بوکسال و مک کی، عمودی و هم از نظر افقی یکپارچه و هم

. در حالی که این مجموعه اقدامات ممکن است نمایدیتبدیل م ها، انگیزش و وسعت عملجمعی کارکنان سازمان را به افرادی با اطالعات، مهارت

قابل توجه در آموزش و توسعه کارکنان، جبران خدمات بر مبنای  گذارییهرسمی کارمندیابی، سرما هاییهشامل اقدامات مختلفی همچون، رو

؛ 133۱اری خودمحور و طراحی شغل منعطف باشد )آرتور، ک هاییمها، اقدامات توانمند ساز همچون، تارتقای عملکردهای گروهی و توسعه مهارت

 (2112؛ وی، 2111؛ گاثری، 1331؛ بکر و هاسلید، 1331؛ هاسلید، 1331مک دافی، 

تر بودن رویکرد سیستمی به اقدامات منابع انسانی نظران مدیریت منابع انسانی در خصوص مناسبدر حالی که در میان محققین و صاحب

 دهندهیلدارد، ولیکن هنوز یک اجماع عمومی در خصوص اینکه این اقدامات که تشک به این اقدامات وجود یبعدکرد تکدر مقایسه با روی

 شامل چه مواردی است وجود ندارد. یقاً، دقباشندیکاری با عملکرد باال در سازمان م هاییستمس

از  هاتمیس، این سهایاسترفته شده باشند ولیکن، در سطح سهر چند که ممکن است این اقدامات در تحقیقات مختلف متفاوت در نظر گ

مهارتی باال که بیشترین تمرکز را بر روی آموزش و انتخاب اثربخش قرار  هاییازمندی. اجزایی همچون، ناندیافتهتشکیل  ناپذیریییاجرای جدا

و ساختارهای تشویقی که انگیزش و تعهد  سازدیفراهم مها را . طراحی شغل که برای کارکنان شناخت و فرصت به کار بردن مهارتدهدیم

 (.1331، هاسلید، 2113)گاثری و همکاران،  دهدیکارکنان را ارتقا م

کاری با عملکرد باال و عملکرد  هاییستمدر تبیین نقش س هایتئور ینترپژوهش تجربی، سه مورد از پراستفاده 11۱با تحلیل محتوای 

است که تئوری اقتضایی  ین. تفاوت عمده میان آنها در اشوندیمعرفی م A12M13O11ی، رویکرد منبع محور و تئوری سازمانی را تئوری اقتضای

بر روی اهمیت توجه به متغیرهای سطوح فردی  AMO، در حالی که تئوری شوندیو رویکرد منبع محور هر دو در سطح سازمان تعریف م

فراهم شده برای آنان برای مشارکت، متمرکز است. این سه تئوری به نوعی  یهاگیزش آنها و فرصت، انهایستگیها و شاکارکنان همچون مهارت

. تئوری اقتضایی و منبع محور بر روی ارزیابی مدیریت منابع انسانی در سازندیرویکردهای مختلف رایج در مطالعه منابع انسانی را منعکس م

بیشتر ریشه در  AMOبررسی نماید، در حالی که تئوری  یوکارملکرد آن را با رویکردهای کسبسطح سازمان متمرکز و تمایل دارند تا اثرات ع

 مطالعات اولیه روانشناسی صنعتی سازمانی دارد.
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 عملکرد سازمانی 
. شودیبه طور سنتی در بخش دولتی، عملکرد سازمانی بر ارائه خدمت متمرکز است و از طریق کارآمدی و اثربخشی سازمانی سنجیده م

ت. شده اس یاگسترده یها، تشکیالت عملکرد سازمانی موضوع پژوهشگیردیزیادی که برای اعمال اصالحات صورت م یهابه دلیل تالش یراًاخ

 :کندیبه طور کلی، ادبیات درباره عملکرد در چهار سطح بحث م

 . فرد کارمند )ارزیابی عملکرد(؛1 

 . تیم یا گروهی کوچک )ارزیابی گروه(؛2 

 . برنامه عملکرد برنامه و1 

 . سازمان عملکرد سازمانی( ۱ 

 اند که اینها در تالش، ربط و امکان مالی برای استمرار کارا. همه سازمانیوراند از: اثربخشی، بهرهعناصر اصلی عملکرد سازمانی عبارت

دن کسب شده در راه رسی هاییتمنابع انسانی و توجه به موفق مدیریت هاییوهعناصر را به حد تعادل درآورند. به اعتقاد پژوهشگران، تلفیق ش

 توانی(. به طور کلی م2112حقیقی,  و به اهداف کلی و جزئی سازمان تأثیر چشمگیری در موفقیت نهایی سازمان دارد)طالقانی, رضا, غفاری

. گیردیرا که با آنها در تعامل است، در بر م ییهاحوزه و نیز کندیاست که آنچه را شرکت تولید م یاگفت که عملکرد سازمانی مفهوم گسترده

انگ شود. )چیسازمانی و نتایج حاصل از انجام آنها اطالق م هاییت، وظایف و فعالهایتبه عبارت دیگر، عملکرد سازمانی به چگونگی انجام مأمور

 (2111و چیونگ، 
 

 هاي عملکرد باال یهرو
ها بوده مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان هاییهت مدیریت منابع انسانی، بررسی تأثیر رو، موضوع اصلی تحقیقا1331 یاز دهه

نوان اند، به عمدیریت منابع انسانی که بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمان داشته هاییه(. در این راستا، تعدادی از رو2113است )ادگار و گیر، 

اند. هدف مدیریت عملکرد باال، تأثیر بر عملکرد شرکت از طریق کرد باال یا مدیریت عملکرد باال معرفی شدهمدیریت منابع انسانی عمل هاییهرو

برای  تریشو ارزش ب تریش، افزایش کیفیت کار و خدمات ارائه شده، افزایش کیفی سطح خدمات مشتری، افزایش سود، رشد بیورافزایش بهره

 (. 1112)آرمسترانگ،  باشدیسهامداران به کمک کارکنان شرکت م

دقیق  هاییستماند از : س( ارائه نموده است که مشخصات آن عبارت1331بهترین تعریف سیستم کار با عملکرد باال را وزارت کار امریکا )

 سترده، بررسیمشارکت گ هاییهدقیق رسمی تسهیم اطالعات، طراحی دقیق مشاغل، رو هاییستمجذب نیرو، انتخاب و آموزش، س یو گسترده

پرداخت و پیشبردی که عملکرد خوب کارکنان را کشف کند و به آنها پاداش مالی  یهاکاری مناسب، طرح هاییه، ارزیابی عملکردها، روهایدگاهد

 (.1112بدهد )آرمسترانگ، 

 اند. این هفت رویه عبارتدانستیمدیریت منابع انسانی را عامل افزایش عملکرد سازمان م ییه( هم آهنگی در بین هفت رو1331فر )ف

هیم و تس هایضخودمدیر، جبران خدمات باال بر اساس عملکرد، آموزش، از بین بردن تبع هاییماز: امنیت شغلی کارکنان، استخدام انتخابی، ت

 اطالعات. 

استفاده کرده بودند، چنین معرفی  نهابا عملکرد باال از آ یهامدیریت منابع انسانی را که سازمان ییه( پنج رو2112) 1چو و همکاران 

م قبل از استخدام، انجا یهاروایی آزمون یریگبرای منابع استخدام شده اندازه گذارییهنرخ بازگشت سرما یریگ: ایجاد سیستم اندازهکنندیم

 زندگی افراد یهوش و اطالعات سابقه یهااستاندارد و ساختارمند، آزمون یهامصاحبه

 :باشدیاصلی زیر م یهاعملکرد باال شامل قسمت هاییه( رو2111همکاران )از نظر ژنگ و 

انتخابی، آموزش، حرکت کارکنان )برای مثال  . فرایندهای مربوط به مسیرهای شغلی کارکنان در داخل سازمان که شامل استخدام1 

 سازمان و تضمین امنیت شغلی وسیع، ارتقای در داخل یهامسیر شغل

 باز و زیاد یهاپاداش ها، شامل: جبران خدمات و دیگر منافع مانندمربوط به ارزیابی و پاداش . فرایندهای2 

( و برانگیختن افراد برای یرپذانعطافی هاوسیع، شغل یها. فرایندهای مربوط به استخدام، شامل: طراحی شغل )مانند شرح شغل1 

 .مشارکت

 32تحقیق علمی را مورد مطالعه قرار دادند. در این  32 هاییافتهنتایج به دست آمده از ( در پژوهشی فراتحلیلی، 211۲لیو و همکاران ) 

ها مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان هاییههزار سازمان مورد مطالعه قرار گرفته بود. آنها نتیجه گرفتند که تأثیر تعدادی از رو 13تحقیق، 

دانش،  یهدهندیشافزا یگانهسه هاییهبر یکی از رو هایهکلیدی مدیریت منابع انسانی نامیدند. این رو هاییهرا رو هایهبوده است و این رو تریشب

اصلی مدیریت منابع انسانی، به همراه  ییه( سه رو1. در شکل )باشدیقدرت اثرگذار م یدهندهیشانگیزه و افزا یدهندهیشمهارت و توانایی، افزا

 ا نشان داده شده است.مربوط به آنه هاییهرو
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 (2002هاي عملکرد باال )ليو و همکاران، یهرو. 1شکل 

 

 یدهندهیشافزا هاییهانتخاب، جبران خدمات و آموزش در رو هاییهتعامل آنها با یکدیگر است. رو یدهنده، نشانهایهاشتراک این رو

انتخاب شوند؛ اما هدف اصلی از فرایند انتخاب،  یزشیبا ویژگی خود انگ کندیک مانتخاب کم ییه. اگرچه روگیرندیدانش، مهارت و توانایی قرار م

به کارکنانی است که بتوانند به صورت بالقوه، الزامات دانشی، مهارتی و توانایی سازمان را برطرف کنند. جبران خدمات انگیزشی و ارتقا  یابیدست

ی کارکنان برای تالش یهکه به خاطر نقش مهم آنها در افزایش روح اندشدهیبندیزش طبقهانگ یدهندهیشافزا هاییهاز داخل نیز به عنوان رو

ده دهنیشافزاهای یهروهای رسیدگی به شکایات و امنیت شغلی به عنوان یهروی مشارکت، ساعات کاری، منعطف، هابرنامهباشد. همچنین، یم

یشان را هامهارتکنند که کارکنان یمشوند، موانع کاری را برطرف یمندهای کاری شوند، زیرا آنها موجب تسهیل فراییمی بندطبقهقدرت 

 (.211۲یرند )لیو و همکاران، کارگبه

 ی سیستم منابع انسانی دووجهالف( مدل 

منابع  هاییوهش یراتپژوهشی با ترکیب دیدگاه کالن مدیریت منابع انسانی استراتژیک با رویکردهای خرد روانشناسی ، به متمایز کردن تأث

 1منابع انسانی پرداخته است؛ و با توجه به تئوری مبادله اجتماعی هاییوهدر سطح فردی به واسطه معرفی دو بعد از ش هایانسانی بر خروج

را بیان  ۲قشو رفتار مبتنی بر ن 2بر تعهد سازمانی 1دستیابی به نگهداشت هاییوهو ش ۱دستیابی به رشد هاییوهعمده دو بعد ش یرفرضیه تأث

منابع انسانی نقش مهمی را در تبادل اجتماعی میان  هاییوهجرج کرف و همکارانش مدعی هستند که ش (2112)کرف و همکاران،  داشته است.

 عت، ودر بردارنده؛ منابع سازمانی، فراهم نمودن فرصت برای کارکنان در جهت رشد، توسعه، منف هایوه. این شکندیسازمان و کارکنان ایفا م

( 2111)کوجی و همکاران، . با توجه به مفاهیم مطرح شده در تحقیقات گذشته باشدیهمچنین حفظ و نگهداشت و پیشگیری از ضرر و زیان م

 .شودیمنابع انسانی عمدتاً در دو دسته افزایش نگهداشت و افزایش رشد درک م هاییوه، استدالل شده است که از دیدگاه یک کارمند، ش

 هایوهیدو دسته از شکند یم یدمدیریت منابع انسانی را پیشنهاد و تائ یه با در نظر گرفتن مطالعات گذشته که مدل دووجهدر نتیج

 (2112)کرف، بر سطح فردی دارند شکل گرفت.  یدمدیریت منابع انسانی که تأک

شکایت و  هاییهخدمات انگیزشی، تسهیم اطالعات، رو مشارکت، ارزیابی عملکرد، جبران یهادر ابتدا موارد آموزش، ارتقا داخلی، برنامه

در مطالعات گذشته؛  (2112)کرف و همکاران، . گیردیافزایش رشد منابع انسانی قرار م هاییوهحسن انتخاب در یک دسته تحت عنوان ش

)اسنل و  عه سرمایه انسانی ترکیب شدهآموزش، ارتقا داخلی، ارزیابی عملکرد، و پرداخت مبتنی بر دانش و مهارت، در جهت توس یهابرنامه

 (2111)کواس،  با عملکرد فردی در ارتباط بود هایشانیدگاهو د( 2111یوندت، 

آموزشی را به عنوان فرصتی برای افزایش سطح دانش، دستیابی به مهارت، و رسیدن به شایستگی  یهابرنامه :آموزش کارکنان یهابرنامه

 .(1331ففر، )بینندیم

جدید  ایهیترو به رو شوند برای دستیابی به مسئول هاییینهتا با گز دهدیاخلی: فرصت ارتقا از داخل به کارکنان این امکان را مارتقا د 

 (1331)ففر،  و وظایفشان هایتفعال ینهو گسترش زم

                                                           
3 Social Exchange Theory 
4 Growth enhancing 
5 Maintenance-enhancing 
6 Organization Commitment 
7 In-role behavior 
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ففر، )دشویموجب انگیزش کارکنان مرفتارهای گذشته و کنونی افراد  یگذارارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد به واسطه بررسی و ارزش 

1331) 

 باشند تا در گیرندهیمکه در شغلشان خود تصم کندیمشارکت، کارکنان را ترغیب م یهاکه برنامه شودیمشارکت: ادعا م یهابرنامه 

 (1331)ففر، سازمانی درگیر شوند و پیشنهادات سازنده خود را عرضه کنند گیرییمفرآیند تصم

که کارکنان در  کندیشکایت به کارکنان این حس را القا م هاییهمانند مشارکت، تسهیم اطالعات، و رو یندسازتوانم هاییوهش

 (1331)ویلکینسون،  انداز شغلی اثرگذار هستندو گسترش چشم گیرییمتصم

 . کندیرکت آنها کمک موکار با سایر کارکنان به افزایش عالقه و مشاتسهیم اطالعات: تسهیم اطالعات مرتبط به شغل و کسب

. در کندیکه کارکنان را قادر به انجام کارشان م کندیکاری م هاییهشکایت کمک به حذف موانع و تسهیل رو هاییهشکایت: رو هاییهرو

. گیردیر مافزایش نگهداشت منابع انسانی قرا هاییوهو سطح جبران خدمات در دسته ش یرپذمرحله دوم امنیت شغلی، ساعات کاری انعطاف

 (2111شود ) والکور و بات، ینسب باال منجر به کاهش گرایش به ترک خدمت م یهامنعطف و پرداخت یبندزمان هاییوهش

و  بر تعهد سازمانی یرگذارمنابع انسانی مانند آوای کارکنان، پرداخت، ارتقاء امنیت شغلی، اختیار و آموزش به عنوان عوامل تأث هاییوهش

 .ی بر نقش نشان داده شده استعملکرد مبتن

 مدل سه وجهی سیستم منابع انسانیب(

 هاییها( بر خروجها، توسعه انگیزش، توسعه فرصتسه بعد از سیستم منابع انسانی ) توسعه مهارت یراتدر این پژوهش به بررسی تأث 

مالی  هاییعملیاتی و خروج هاییخروج ی طلبانهدور سازمانی )خروج داو هایینزدیک سازمانی ) سرمایه انسانی و انگیزش ( بر خروج

ی در با سرمایه انسان یتوسعه مدیریت منابع انسانی به طور مؤثرتر هاییوهشده است، که نتیجه پژوهش حاصل حاکی از امر است که شپرداخته

 (2112)جیانگ و همکاران،  ت دارد.افزایش انگیزش و فرص هاییوهارتباط است و ارتباط کمتری با انگیزش کارکنان در مقایسه با ش

اند که در (، مدیریت منابع انسانی را ارائه کردهAMO) "فرصت-انگیزش -توانایی"مختلف، برخی محققان مدل  یکردهایبا توجه به رو

یستم این موضوع، س . با توسعهباشدیبردارنده این موضوع است که عملکرد کارکنان، معلولی از سه عنصر اساسی؛ توانایی، انگیزش، فرصت م

فردی،  یاهبا هدف افزایش مهارت یبعدبه عنوان ترکیبی سه تواندیکه برای بهینه کردن عملکرد کارکنان طراحی شده است؛ م اییمنابع انسان

 (2111.)دیلری و شائو، انگیزش و فرصت مشارکت در نظر گرفته شود

انی منابع انس هاییوهمنابع انسانی در قالب سه بعد؛ ش هاییوهش یسازکه مفهومدر ادامه این مطالعات لپاک و همکارانش پیشنهاد کردند 

 یمنابع انسانی افزایش مهارت، برای توانمندساز هاییوهش (2112)لیپاک و همکاران،  ، افزایش انگیزه و افزایش فرصت  صورت پذیردافزایش مهارت

 .باشدیانتخاب دقیق و آموزش گسترده مصحیح کارکنان طراحی شده است؛ که شامل استخدام جامعه، 

، یافته. برخی از این موارد شامل مدیریت عملکرد توسعهشودیمنابع انسانی افزایش انگیزه، برای افزایش انگیزش کارکنان اجرا م هاییوهش

افزایش  منابع انسانی هاییوه. شباشدیم رقابتی، مزایای گسترده، توسعه شغلی و ارتقا و امنیت شغلی هاییزهجبران خدمات در قالب پاداش و انگ

 هایییوهاست. ش شدهیکارکنان برای استفاده از مهارت و انگیزه خود برای رسیدن به اهداف سازمانی، طراح یفرصت، در جهت توانمندساز

)جیانگ و همکاران،  .کندیرا ایجاد مها کاری، مشارکت کارکنان و تسهیم اطالعات، معموالً این فرصت هاییمشغل، ت یرپذهمچون طراحی انعطاف

2112)  

منابع انسانی بر عملکرد سازمان پرداخته و در این راستا، تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه  هاییتپژوهشی دیگر به بررسی تأثیر فعال

نی و منابع سازما هاییتطه میان فعالنیز به عنوان متغیر مستقل بر عملکرد سازمانی و همچنین به عنوان متغیر میانجی در راب یشناختروان

 (211۱یرخانی و همکاران، ام) قرار داده است یدعملکرد سازمان، موردسنجش و تائ

در پژوهشی دیگر با هدف بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه انسانی تحقیقی در 

دولتی تهران انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مدیریت راهبردی منابع انسانی  یهاورزشی دانشگاهو علوم  بدنییتترب یهادانشکده

سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی اثرگذار است، همچنین سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی  یابه صورت مستقیم و غیرمستقیم با نقش واسطه

 (2112کاران، گذارد )میر کمالی و همیتأثیر م
 

 اصلی پژوهش  سؤاالت
 های کاری با عملکرد باال در صنعت بیمه ایران چیست؟یستمساقدامات 

 یر قرار دهد؟تأثتواند عملکرد سازمان را تحت یمهای کاری با  عملکرد باال از چه طریقی یستمساقدامات 
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 ی پژوهششناسروش
ر کیفی ب یهاکاری با عملکرد باال در مرحله نخست ، اقدام به گردآوری داده ایهیستمدر تحقیق حاضر به منظور شناسایی اقدامات س

حلیل کشور نمودیم. برای ت بیمهکانون با مشارکت کارشناسان و افراد شاغل در صنعت  یهاو برگزاری گروه یافتهنیمه ساختار یهامبنای مصاحبه

، استفاده گردیده است. فرآیند آیدیکیفی به شمار م یهاتحلیل داده یهازمره روشکه در  یاها در این مرحله، از روش کدگذاری دومرحلهداده

کیفی در این تحقیق شامل دو مرحله کدگذاری مرتبه اول و کدگذاری مرتبه دوم بوده است. فرایند کدگذاری مرتبه اول و  یهاداده یکدگذار

که  شودی. در ابتدای کدگذاری، تالش مگیردیرایند کدگذاری، پویا و شناور انجام ممرتبه دوم، دو گام متوالی یک فرایند تحلیلی نیستند؛ بلکه ف

ها به یکدیگر مرتبط و مفاهیم به صورت یکپارچه استخراج ها از طریق کدگذاری مرتبه اول مشخص شود و طی کدگذاری مرتبه دوم، مقولهمقوله

های یستم، اقدامات سیتاًشده و نها وتحلیلیهکانون، طی دو مرحله تجز یهاها و گروه. بر اساس این روش دادهای به دست آمده از مصاحبهشوندیم

 در مرحله دوم مشخص نمودند. تریقکاری با عملکرد باال را جهت بررسی و مطالعه دق

به دست آمده و ادبیات  هاییافتهپس از انجام مرحله نخست و شناسایی اقدامات، در مرحله دوم و پس از اخذ نظرات خبرگان و انطباق 

سؤال  21کاری با عملکرد باال، اقدامات نهایی جهت طرح در پرسشنامه تحقیق استخراج شدند. این پرسشنامه مشتمل بر  هاییستمتئوریک س

االی زاکاراتوس ب کاری هاییستمکاری با عملکرد باالی شناسایی شده را بر مبنای پرسشنامه استاندارد س هاییستماصلی بوده است که اقدامات س

 ( مورد ارزیابی قرار داده است.2111و همکاران )

و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده  2به دست آمده در این مرحله، از روش تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول  یهابه منظور تحلیل داده

اصلی آن حوزه است. هنگامی که یک حوزه پیچیده وجود  یهابرای کشف ابعاد یا سازه 1است. هدف از تحلیل عاملی اکتشافی، بررسی یک حوزه 

. به طور کلی در تحلیل عاملی اکتشافی، قاعده بر این است کندیدارد، تحلیل عاملی با مشخص کردن متغیرهای مهم، حوزه مورد نظر را ساده م

ه دارند. به طور خالص یآنها روی عامل مورد نظر، بار عامل که محققان تا حد امکان متغیرهای بسیاری را وارد تحلیل کنند یا ببینند کدام یک از

. شودیگفت که تحلیل عاملی روش ایده آلی تلقی م توانیو مهمترین متغیرهای حوزه مورد نظر نامعلوم است م اندیچیدهها پدر جایی که داده

کرد باال به منظور ارزیابی دقیق چگونگی اثرگذاری آنها بر عملکرد کاری با عمل هاییستماقدامات س یبنددر این مطالعه نیز در راستای انجام دسته

کاری با عملکرد باال در این  هاییستمس یریگاندازه یهاسازمان از این روش استفاده گردیده است. همچنین به منظور اطمینان از صحت مدل

آماری است که برای بررسی ارتباط بین  یهایکی از روش ییدیتحقیق از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. تحلیل عاملی تأ

 است. یریگو بیانگر مدل اندازه شودیمشاهده شده )سؤاالت( به کار برده م یرهایبه دست آمده و متغ یهامتغیرهای مکنون عامل

 

 جامعه آماري
ناسان مدیریت منابع انسانی و همچنین افراد جامعه آماری در این پژوهش با توجه به موضوع تحقیق، در مرحله نخست شامل کلیه کارش

نفر از کارشناسان حوزه منابع انسانی بانک و همچنین تعدادی از افراد شاغل  1۲بوده است. به همین منظور تعداد  یمهشاغل در صنعت خدمات ب

انتخاب و پس از کسب موافقت اولیه برای اند که دارای دانش نظری و همچنین تجربه عملی در حوزه مورد مطالعه تحقیق بوده دفاتر بیمهدر 

 مشارکت در تحقیق دعوت شدند.

اند که به صورت تصادفی انتخاب و به بوده بیمه ملتمنتخب ) دفاتر بیمهدر مرحله دوم تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه افراد شاغل در 

تحقیق،  که در مرحله نخست بیمهکاری با عملکرد باال در  هایمیستپرسشنامه تحقیق که به ارزیابی اقدامات منابع انسانی بر مبنای رویکرد س

تصادفی،  یریگاز جامعه محدود )جدول مورگان( و با روش نمونه یریگاستخراج گردیده بود، پاسخ دادند. در این مرحله بر طبق فرمول نمونه

 نفر انتخاب گردید. 112با حجم  یانمونه
 

 هاي تحقيق یافته
 کیفی کدگذاری مرتبه اول و دوم یهاصل از تحلیل دادهحا هایالف(یافته

 یبند. برای طبقهشودیها انجام مکردن داده یبندو طبقه یگذارها، نامکدگذاری مرتبه اول، جزئی از تحلیل است که با تحلیل دقیق داده

 هاییادداشتها و بررسی دقیق متن مصاحبه ییلهوسبه خام یهاها، باید هر مفهوم، بعد از تفکیک برچسب بخورد و دادهدقیق مفاهیم در مقوله

را در  شدهیلتشک یهاشوند. بر این اساس در طی فرآیند کدگذاری مرتبه اول، متون حاصل از مصاحبه و گروه کانون یساز، مفهومایینهزم

  یص گردید.نهایی تلخ یشده را در قالب کدهای اولیه و کدهاو مباحث مطرح یبندجداول جداگانه دسته

ی آنها را که در هامقوله یرزو  هامقولهی مرتبه دوم، کدگذاری مختلف تفکیک نمود، هامقولهرا به  هادادهدر حالی کدگذاری مرتبه اول، 

ط ساخت. بو ابعاد آنها به صورت مفاهیم مشترک به یکدیگر مرت هامشخصهی شده بود، با توجه به بنددستهمرحله پیشین در قالب کدهای نهایی 

های انجام یبررسهای کاری با عملکرد باال در صنعت بیمه ایران منجر گردید. یستمسکدگذاری مرتبه دوم به تعیین فهرست مهمترین اقدامات 
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بی، ادهد که این اقدامات شامل، آموزش، استخدام انتخیمآمده، نشان  به دستی حاصل کیفی هادادههای صورت گرفته بر یلتحلشده بر مبنای 

 ثربخشایرمتمرکز کیفیت شغل و سرپرستی غگیری یمتصمپرداخت مبتنی بر عملکرد، ارزیابی عملکرد، مسیر پیشرفت شغلی، کار تیمی و 

 دهد.یمنمایش  شدهاستخراج( دو مورد از این اقدامات را به عنوان نمونه بر مبنای کدهای نهایی 1. جدول )اندبوده

 هاي کاري با عملکرد باال بر مبناي کدهاي نهاییيستمس: نمونه اقدامات 1جدول 
 

های کاری یستمساقدامات )

 با عملکرد باال(
 کدهای نهایی

 آموزش

 آموزش به بانکداران برای ارتقا دانش و سطح روابط عمومی آنها

 ی آموزشی مناسبهادورهسازی یادهپبرگزاری و 

 یاحرفهی آموزش بازاریابی هادوره

 ی آموزشی فنون مذاکره با مشتریان، نحوه برخورد با مشتریان و بازاریابی مشتریان جدیدهارهدوبرگزاری 

 ی آموزشی در زمینه مسائل مورد نیاز کاریهادورهبرگزاری 

 ی آموزشیهابرنامهافزایش 

 پایبندی و توجه الزم مدیران به لزوم ارتقای توانمندی شاغلین در بیمه

 ی دقیق در خصوص محصوالت و خدمات بیمهنرسااطالعآموزش و 

 ی مرتبط به بیمهافزارهانرمها و یستمسآموزش 

 متمرکز بر مباحث تئوریک متمرکز باشد صرفاًآموزش کاربردی که به صورت عملی و نه 

 های فردییتقابلاستفاده از مشاوران روانشناسی برای کمک به افراد شاغل در بیمه در توسعه 

 مبتنی بر عملکردپرداخت 

 اییقهسلاعطای امتیازهای تشویقی بر اساس معیارهای واقعی و نه 

 بایست به نحو مقتضی تقدیر کردیماز عملکردهای خوب 

 یزه و کوشاباانگتشویق کارکنان 

 ی پرداخت پورسانتی برای افزایش عملکرد دفاتر بیمههاروشاستفاده از 

 توجه به وضعیت رفاهی کارکنان

 عادالنه صورتبهی نقدی و غیر نقدی هاپرداخت

 به کارکنان متعهد و توانمند بها داده شود

 استفاده قرار گیرد موردهای کارکنان یشرفتپعوامل تشویقی به فراخور 

 هاپرداختبازنگری در سیستم 

 غیرهیری از تمامی ابزارهای تشویقی به هر شکل مالی، رفاهی، پیشرفت کار و گبهره

 

 ی کمی هادادههای حاصل از تحلیل ب( یافته

 ی کمی تحقیق در مرحله دوم ارائه گردیده است.هادادههای حاصل از تحلیل در این بخش نتایج یافته

 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 

بودن شرایط اولیه برای اجرای مناسب  دهندهنشان( 11/1از  ترکوچک( و عدد معناداری آمون بارتلت ) ۲/1از  تربزرگ) KMOمقدار 

مناسب بودن  دهندهنشانباشد که یم 1/1( بزرگتر از 21و  1۱)به جز دو مولفه هامؤلفهباشد. همچنین نسبت اشتراک تمامی یمتحلیل عاملی 

ریانس تبیین شده نشان داد که از روند تحلیل عاملی حذف گردید. جدول کل وا 21و  1۱ مؤلفهباشد. لذا دو یمدر فرایند تحلیل عاملی  هامؤلفه

 باشد و این سه عامل شامل:یماز یک  تربزرگعامل دارای ارزش ویژه  1

 ین(آفرفرصتعامل اول) اقدامات 

 عامل دوم )اقدامات انگیزش زا(

 عامل سوم )اقدامات توانمند ساز (

درصد، عامل دوم  33/21کند. عامل اول در حدود یم های کاری با عملکرد باال را تبیینیستمسدرصد واریانس اقدامات   2۱/11در کل 

کند که این موضوع یمهای کاری با عملکرد باال را تبیین یستمسدرصد واریانس اقدامات  ۲1/3درصد، عامل سوم در حدود  ۱۲/21در حدود 
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همچنین محاسبات صورت گرفته نشان های کاری با  عملکرد باال است. یستمساهمیت عامل مربوطه در تشکیل واریانس سازه  دهندهنشان

 و مناسب بوده است. ۲/1دهد، مقدار آلفای کرونباخ برای سه عامل شناسایی شده باالی یم
 

 هاي کاري با عملکرد بااليستمسيري گاندازه: مدل 2جدول 

 

 𝜒2/𝑑𝑓 RMSEA CFI درجه آزادی کای مربع نوع تحلیل عاملی تائیدی یریگاندازهمدل 

 های کاری با عملکرد باالیستمس
 31/1 112/1 ۲2/1 112 ۲/22۲ مرتبه اول

 31/1 1۱1/1 ۱1/2 112 2/12۲ مرتبه دوم
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 گيري  يجهنتبحث و 
از اقدامات مدیریت  یابه عنوان مجموعه تواندیآنچه عنوان گردید، مدیریت منابع انسانی یک سازمان، م یبندبه طور خالصه و با جمع

زا، بدون هیچ ارتباط صریح یا مشخصی میان آنها یا با یک تفکر استراتژیک سیستم محور به مدیریت منابع انسانی به عنوان منابع انسانی مج

، بیشتر به باشندی، در نظر گرفته شود. تحقیقاتی که پیرو رویکرد نخست منمایندیمجموعه اقدامات یکپارچه و هماهنگ که یکدیگر را تقویت م

رای ب شدهیفپرداخته و یا کمیت این اقدامات در راستای اهداف از پیش تعر ییتنهاز اقدامات مدیریت منابع انسانی بهبررسی نقش هر یک ا

واحد  ییها. در حالی که رویکرد سیستمی به این اقدامات، آنها را به صورت مجموعهدهدیمدیریت منابع انسانی سازمان را مورد ارزیابی قرار م

. بر این اساس، در این تحقیق و با در نظر گرفتن گیردی، در نظر مدهندیافزا، عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار مو هم که به صورت یکپارچه

ه کاری با عملکرد باال( در نظر گرفت هاییستمیکپارچه )س این حقیقت، منظور از مجموعه اقدامات مدیریت منابع انسانی به صورت یک سیستم

 شده است.

کاری با عملکرد باال در صنعت بانکداری ایران، شامل آموزش، استخدام  هاییستمکه س دهدیدست آمده از این تحقیق نشان م نتایج به

فیت شغل و ، کییرمتمرکزغ گیرییمانتخابی، پرداخت مبتنی بر عملکرد، مسیر پیشرفت شغلی کارکنان، ارزیابی عملکرد، کار تیمی و تصم

این اقدامات  AMOهمچنین پس از بررسی بر روی این اقدامات، مشخص گردید که منطبق بر چهارچوب تئوریک  سرپرستی اثربخش بوده است.

در راستای اهداف سازمان و همچنین خلق فرصت و امکان مشارکت برای  ینیآفراز طریق توانمند ساختن کارکنان، ایجاد انگیزش برای نقش

زش شامل، آمو یکه اقدامات توانمندساز دهدیاین تحقیق نشان م هاییافتهتأثیر خود قرار دهند.  عملکردهای سازمان را تحت توانندیکارکنان م

 (.2111مورد تأیید قرار گرفته است )شاو و همکاران،  یاو استخدام انتخابی بوده است. این یافته در مطالعات پیشین نیز به طور گسترده

 هاییه. رودهدیکنان را از طریق اکتساب سازمانی و توسعه سرمایه انسانی تحت تأثیر قرار مکار یهااقدامات مدیریت منابع انسانی، مهارت

 یاتکا، وقتی با یک چهارچوب صحیح، معتبر و قابلآورندیجذب و استخدام که یک مجموعه گسترده از متقاضیان مستعد را برای سازمان فراهم م

ت. ها از خود برجای خواهند گذاشنیروهای جدید سازمان مرتبط با یهابر کیفیت و انواع مهارت یتوجه، تأثیر بسیار قابلشوندیانتخاب ترکیب م

مربی شاگردی  یها، تجارب ضمن خدمت آموزشاییهپا یهاسازمان از تجارب آموزشی رسمی و غیررسمی، همچون آموزش مهارت یریگبهره

 توسعه فردی کارکنان از خود برجای گذارند. بر یتوجهاثرات قابل توانندیو نظارت و توسعه مدیریت م

خود را در انجام وظایف شغلی مربوط به خود برای دستیابی به نتایج  هاییتعالوه بر توانمندی، کارکنان باید همواره با شور و اشتیاق قابل

یا انگیزه انجام آن را دارند. برای پیشرفت در کار، انجام دهند  خواهندیکه م دهندیعملکرد مطلوب به کار گیرند. افراد معموالً کاری را انجام م

حاصل  بیرونی یهااز درون فرد ناشی شود و یا بر اثر محرک تواندیانگیزه قوی برای انجام آن داشته باشند. این انگیزش م بایستیکارکنان م

 باشد.کیفیت مورد انتظار سازمان از کارکنانش  ینترانگیزاننده شاید مهم هاییتشود. قابل

در این تحقیق شامل سه اقدام، پرداخت مبتنی بر عملکرد، مسیر پیشرفت شغلی کارکنان و ارزیابی  شدهییاقدامات انگیزش زای شناسا

کرد که ارزیابی عمل هاییستماز س یریگعملکرد بوده است. بر این اساس، تالش سازمان برای هدایت و برانگیختن رفتارهای کارکنان شامل؛ بهره

از  یریگجبران خدمات، بهره هاییستم، با سهایابی، ارتباط مستقیم میان نتایج این ارزدهدیکرد فردی و گروها را مورد سنجش قرار معمل

کارکنان،  راستا نمودن عالیقارتقا داخلی که بر شایستگی کارکنان متمرکز است و یا سایر اشکال تشویقی که به منظور هم هاییستمس یهاروش

کافی به کارکنان خود به میزانی که کارکنان بخواهند  یهاها باید مشوق. در حقیقت، سازمانباشندی، مگیردییر ذینفعان سازمان صورت مبا سا

زای گیزش نبا اشتیاق کار خود را به انجام برسانند، ارائه نمایند. این یافته نیز با سایر تحقیقات پیشین صورت گرفته در حوزه شناسایی اقدامات ا

 (2111؛ سابرامونی و همکاران، 2111ء گست و همکاران، 2112همکاران،  کاری با عملکرد باال منطبق بوده است )شاو و هاییستمس

 یهاکاری با عملکرد باال اختصاص داشته است که فرصت هاییستماین مطالعه به شناسایی و بررسی اقدامات س هاییافتهبخش دیگری از 

 گیریمی. اقدامات مورد توافق در این تحقیق شامل کار تیمی و تصمسازندیان برای اثرگذاری بر عملکردهای سازمان را فراهم ممشارکت برای کارکن

مینه برخی از تحقیقات گذشته در این ز هاییافتهدر راستای  بایستی، کیفیت شغل و سرپرستی اثربخش بوده است. این یافته را میرمتمرکزغ

 (211۱، 2مکاران دانست )لی او و ه

اری مجدد فرآیندهای ک یدهکاری با عملکرد باال، سازمان هاییستمخاطرنشان نمود که مشخصه اصلی س بایستیدر تفسیر این نتایج م

با  اریک هاییستمکه س ییهاخود را در سازمانشان تسهیم نمایند. سازمان یهابه نحوی است که کارکنان این فرصت را داشته باشند تا تالش

 ها کنترل بیشتری بر روی، دارای ساختارهای نسبتاً مسطحی هستند که کارکنان در این سازماننمایندیعملکرد باال خاص خودشان را معرفی م

کاری  هایتمیس، دارند. در سکنندیمنابع انسانی سنتی کار م هاییستمعملیاتی با س یهافرآیندهای کاری در مقایسه با کارکنانی که در سازمان

و  ریگییمبا عملکرد باال، سازمان بر عدم تمرکز در پردازش اطالعات کارکنان و اجازه به کارکنان برای استفاده از اطالعات در فرآیندهای تصم

 .نمایدیم یدحل مشکل، تأک
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در خصوص مسائلی  گیرییمکه کارکنان تنها زمانی که اختیار تصم نمایدی( استدالل م1333( و اپل بوم و برگ )133۲دیالری و دتی )

 توانندییا زمانی که قدرت ارائه پیشنهاد با نفوذ تغییر در فرآیندها جاری سازمان را داشته باشند، م دهدیقرار م یرکه زندگی کاری آنها را تحت تأث

رکت به طور مستقیم برخی از روابط کارکنان را در تصمیمات مهم دخیل سازد، این مشا هاییدهدر عملکرد سازمان مشارکت کنند. اگر مدیریت ا

مدیریت به کارکنانش و اینکه مدیریت و کارکنان اهداف مشترکی را دنبال ی هامیان مدیریت کارمند را از نگاه کارکنان در خصوص ارزش

که آنها  کنندیان درک م. به عبارتی دیگر کارکنسازدیو اینکه میان این دو بخش همکاری و مشارکت الزم وجود دارد را متأثر م نمایندیم

رآورده را ب یطلبنیازهای اجتماعی همچون نیاز شناخت و نیاز استقالل ینترشرکایی هوشمند شایسته و با ارزش هستند. این ادراک برخی از مهم

 .گرددیشغلی باالتر آنان ممنجر به رضایت  نمایدیها در مشاغل کارکنان ایجاد م. این رضایت و عالوه بر آن بهبودهای که این مشارکتکندیم

ا شده بپردازد، در فرآیند انجام ببه پاسخگویی سؤاالت مطرح یااز پژوهشی دومرحله یریگدر حالی که این تحقیق تالش داشت تا با بهره

ه مورد ارزیابی مجدد قرار این مطالع هاییافتهها تر به آنمواجه بوده است که بدون شک در تحقیقات آتی الزم است با نگاه جامع هاییتمحدود

کننده در مرحله نخست تحقیق که به گردآوری به تعداد و ترکیب افراد مشارکت توانیاین تحقیق را م هاییتمحدود ینترگیرد. یکی از مهم

، داد. بدون شک ، نسبتپرداختیکاری با عملکرد باال در صنعت خدمات بانکداری م هاییستمکیفی در خصوص شناسایی اقدامات س یهاداده

الزم برای شرکت در  هاییشناسایی و فراهم نمودن امکان مشارکت افرادی که هم در حوزه تئوریک و هم در زمینه تجربیات اجرایی، از توانمند

شده، ج کسبایبه تقویت نت تواندیکننده ماین پژوهش برخوردار باشند، کار چندان آسانی نبود که در تحقیقات آتی، تنوع بیشتر افراد شرکت

ی کاری با عملکرد باال، به منظور شناسای هاییستمکمک شایان توجهی نماید. محدودیت دیگر تحقیق به معیارهای مورداستفاده برای سنجش س

معیارهای  از یریگکه در تحقیقات آینده ممکن است بهره شودیکاری با عملکرد باال بر عملکرد سازمان مربوط م هاییستممکانیزم اثرگذاری س

 دیگر، نتایج را تحت تأثیر قرار دهد.
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