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 نوع مقاله: پژوهشي

 1400/ 14/06پذيرش:  16/04/1400دريافت: 

ای از فيبهر نهوری بها پهنهای بانهد بهاال، های گستردهشهر ديجيتال در قال  ايجاد شبكه هوشمند متشكل از شبكه:  چكيده

عصهر  در نهوين زنهدگي شكل تجلي نقاط عنوان به شهرها کند. امروزهبرای ارائه خدمات در شهر مهيا ميزيرساختي مناس   

بهه  نيهاز سهطح بهاالترين در اقتصادی،  اجتماعي و  تعامالت  حجم بيشينه  و  خدمات  سب  تمرکز  به  چهارم و  موج  ارتباطات و

قرار دارند. با توجه به فهور پارادايم جديدی به نام مديريت منهاب    رسانيخدمات  های نوفهورفناوری  و  هاروش  از  گيریبهره

های مختلف فرايند مديريت مناب  انساني از جمله مديريت عملكرد مناب  انساني بايد بهر اسهاس ايهن انساني ديجيتال، حوزه

، ايهن تحقيهق بها ههدف ارائهه ب  انساني ديجيتهالفلسفه مديريت منابا توجه به  بنابراين    روز شوند.نوع رويكرد، بازنگری و به

ديجيتال انجام شده اسهت. ايهن تحقيهق از   شهر  توجه به الزامات  با  الگوی مديريت عملكرد مناب  انساني در شهرداری تهران

وتحليهل منظهور تجزيههبهه  باشهد.اکتشهافي و از لحهاظ نهوع، کيفهي مي  -لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رويكرد، پيمايشهي

مقولهه  5ها و دستيابي به مدل مفهومي تحقيق، از روش تحليل تم و کدگذاری باز و محهوری اسهتفاده شهده اسهت. مصاحبه

بر اين اساس، يك الگوی پنج بعدی برای   های مدل، شناسايي شد.مقوله اصلي در حوزه مؤلفه  16اصلي در حوزه ابعاد کلي و  

ديجيتهال اسهتخراج گرديهد. بعهد اول ايهن الگهو،  شههر توجهه بهه الزامهات  اب  مديريت عملكرد مناب  انساني شهرداری تهران

با شش مؤلفه، بعد دوم، توسعه فرهنگي مناب  انساني بها دو مؤلفهه، بعهد سهوم، ريزی استراتژيك عملكرد مناب  انساني  برنامه

ساني با سه مؤلفه و بعد پنجم الگو، بهر آموزش و توانمندسازی مناب  انساني با دو مؤلفه، بعد چهارم، توسعه ارتباطات مناب  ان

 ارزيابي عملكرد مناب  انساني با سه مؤلفه تأکيد داشت. 

  مديريت عملكرد مناب  انساني، شهر ديجيتال، شهرداری تهران، تحليل تمواژگان کليدي: 
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 مقدمه  -1

ها بهرای کسه  موفقيهت، در عصر حاضهر سهازمان

های متناسه  بها منهاب  ای جهزء تهدوين اسهتراتژیچاره

انساني ندارند، در غير ايهن صهورت قابليهت سهازگاری بها 

کهارگيری اثهربخش همحيط پيچيده امروزی و توانهايي به

 & Harahap)منههاب  انسههاني را از دسههت خواهنههد داد

Rafik, 2020)  .ترين و امهروزه منهاب  انسهاني بهاارزش

ههای اساسهي ههر ترين سرمايه و ايجادکننده قابليتمهم

 دستيابي  برای  ريزی مناب  انسانيلذا برنامه   سازمان است

آموزشي و در نهايت بهسازی منهاب    و  به نيازهای مهارتي

 (.Ordonez et al., 2021) انسههاني ضههروری اسههت

وفيفه مناب  انساني در سازمان کمهك بهه عملكهرد  مهمترين  

اثربخشي و ميزان .  برای نيل به اهداف سازماني است  بهتر 

مهديريت  های  هها و اسهتراتژیتحقق اههداف بهه چارچوب

از ايهن .  (Triwibisono et al., 2017)  عملكرد بستگي دارد 

رو، فرايند يكپارچهه مهديريت عملكهرد کارکنهان يكهي از 

 ,Ahammad).ها اسههت ي سههازمانهای اساسههدغدغههه

منطق بنيادين مهديريت عملكهرد کارکنهان ايهن   (2017

هها توسهط نيهروی انسهاني اداره واقعيت است که سازمان

فرايندها، فناوری و    (Masri & Jaaron, 2017).شوندمي

سههرمايه بااهميههت هسههتند، امهها ايههن افههراد هسههتند کههه  

مهديريت عملكهرد بها  کننهد.  آفريني مهي گيری و ارزش تصميم 

تواند منجر به رشد و تعهالي  بهبود عملكرد کارکنان سازمان مي 

   (Ozcalici & Bumin, 2020).سازمان گردد 

مديريت عملكرد، موضوعي شناخته شده در حهوزه 

عنهوان سازمان و مديريت است. اغل ، مديريت عملكرد به

های اصلي مديريت منهاب  انسهاني مطهرح يكي از مهارت

ههای در سال. (Reina, & Scarozza, 2021)گردد مي

عنهوان فعاليهت کليهدی اخير موضوع مديريت عملكرد به

مديريت و عامل اساسي در موفقيت سازماني تبديل شده 

دهد تها از طريهق شناسهايي، توسهعه و و اين امكان را مي

 جهايي اسهتعدادها بهه مزيهت رقهابتي دسهت يابهدجابهه

(Maradin et al., 2018). 

ههای مجهازی و مروزه ابزارهای هوشهمند، محهيطا

ها شده های فناورانه، بخشي از زندگي همه انسانخالقيت

تواند متضمن تهديهدهای ها مياگرچه اين پيشرفت.  است

بسياری برای جامعه انساني باشد، امها مهديران و رهبهران 

های فهراروی سهازمان توانند از آنهها در فرصهتخالق مي

فراگيهر شهدن  ،از سهوی ديگهر. بهرداری کننهدخهود بهره

اه با گسهتردگي انهواع رها همفناوری اطالعات در سازمان

از آوری حجم انبهوهي  های اجتماعي، بستری برای جم  شبكه 

بها .  ها و اطالعات مربوط به افراد را فراهم آورده استداده

سويي توان گفت تفكر خالق و هممي  مطال توجه به اين  

موضهوعي   ،مكانات، نيازها و الزامات عصر امهروزبا جريان ا

های انسهاني بايهد است که به ويژه در رابطهه بها سهرمايه

 ثير توجهه بهه فلسهفه وجهودی أ ت . بيشتر مورد توجه قرار گيرد 

های انساني و پذيری و خالقيت سرمايهسازمان در انعطاف

های بههرداری بهينههه از سههامانهبرخههورداری از سههواد بهره

مباحث روشن و مهم حهوزه مهديريت منهاب  از ،  اطالعاتي

 (.1396زاده و صادقي،  شوند )ملكانساني محسوب مي

يكههي از  ،توسههعه شهههری و ارائههه خههدمات شهههری

های مسئول ها يا ساير سازمانمهمترين اهداف شهرداری

 :نظيهر و مفهاهيمي بها خهدمات  ديجيتهالباشد. شههر  مي

، جيتههال )هوشههمند(ديونقههل حمههلمههديريت ديجيتههال، 

ارائه خدمات متنوع شهری به صورت   ديجيتال وشهروند  

شهههر (. 1398)سههرگزی، گههره خههورده اسههت  ،يكپارچههه

در قالهه  ايجههاد شههبكه هوشههمند متشههكل از ديجيتههال 

نوری بها پهنهای بانهد بهاال،   ای از فيبرهای گستردهشبكه

در شههر   هوشمندزيرساختي مناس  جهت ارائه خدمات  

که موج  تسهيل در رونهد انجهام کارههای  کندمهيا مي

شهود. مهيجويي در زمهان  ها و صرفهاداری، کاهش هزينه

استفاده از فناوری اطالعهات و ارتباطهات در انجهام امهور 

 راسهتایدر    ثرؤگامي م  ،خصوص در اداره شهرهاهاداری ب

شههود  ميتوسههعه پايههدار مههديريت شهههری محسههوب 

تواند شهيوه مهديريت و زنهدگي شههری را که ميطوریهب

)محمهدزاده و تر نمايد بسيار بهبود بخشيده و آن را آسان

 (.1394محرمي،  
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نهوين  شهكل تجلهي نقهاط عنوان به شهرها، امروزه

 نهضهت بهه چهارم )کهه موج عصر ارتباطات و در زندگي

 و خهدمات سب  تمرکز به شود( ومي تعبير شدنمجازی

 بهاالترين در اقتصادی، و اجتماعي تعامالت حجم بيشينه

 های نوپيدایفناوری و هاروش از گيریبه بهره نياز سطح

 ههایاز قابليت گيهریقهرار دارنهد. بهره رسهانيخهدمات

مهديريت  عرصهه ارتباطات در و اطالعات فناوری شماربي

 و داشته دنبال به را شگرفي و تحوالت پيامدها نيز شهری

در  ههاشههرداری قاله  خهدمات هوشهمند در آن توسعه

 نهادههای و ميهان شههروندان ههایتراکنش و تعهامالت

 خهدمات دهندهارائه هایسازمان ساير يا مديريت شهری

 در راسهتای کارآمهد و اثربخش راهكاری عنوانبه شهری

 در اطمينهان و سهرعت کيفيهت، تنهوع،توسعه  و نوآوری

رود )نخعهي و شهمار مهي بهه شهروندان به رسانيخدمات

 (.1392بندريان،  

و  اطالعهات حهوزه فنهاوری در توسهعه و تحقيهق

 و سهازماني جديهد راهكارههای ايجهاد بهرای ارتباطهات

 نيازهها و بهه پاسهخگويي بهالقوه ههایفرصهت شناسهايي

 جملهه اثربخشي  از و کارايي و بهبود شهروندان مطالبات

 تها آنهها شهرداری تههران، در پيگيهری که اهدافي است

 سهوی هوشمند مصهمم اسهت. از آرمان شهرداری تحقق

 ههایسياسهت اتخهاذ به توجه فرايندهای شهری با ديگر،

 متهولي نهادههای سهوی از گرايهيمحلهه و محوریناحيه

تقويت  و اختيارات افزايش راستای در تهران مديريت شهر

 تهوان بههمي شههری امور اداره در مناطق هایشهرداری

 همچنهين و های مناطقشهرداری نقش و جايگاه اهميت

 توسهعه در راستای راهبردی و جام  ريزیبرنامه ضرورت

پهي بهرد  تههران، مناطق هایشهرداری خدمات هوشمند

منهاب  (. در ايهن راسهتا،  1395)ملكي و مدانلو جويباری،  

انساني فعال در شهرداری تهران نقهش کهامالً محهوری را 

برعهده خواهند داشهت و آنهها بايهد خهود را بها بايهدها و 

سههو کننههد )پيرگههاني و نبايههدهای عصههر ديجيتههال هههم

 (.1396تيمورنژاد، 

ههای با توجه به پارادايم شهر ديجيتال که در سهال

شههر کهالناخير و به تدريج خود را به مهديريت شههری  

تهران تحميل کرده است و همچنين تغييهر رويكردههای 

شهدن، حوزه مديريت مناب  انساني بهه سهمت ديجيتهالي

سهازی اهميت حرکت سازمان مهذکور بهه سهمت منطبق

های نوفهههور ابعههاد مختلههف مههديريتي خههود بهها پديههده

گفتههه، کههامالً مشههخب بههوده و ناديههده گههرفتن آن پههيش

ردی به همراه داشته باشهد. از تواند تبعات منفي عملكمي

جمله اين ابعاد مديريتي که در وضعيت کنوني شهرداری 

روزرسهاني شهود، تهران بايد دچهار تغييهر و تحهول و بهه

مديريت عملكرد کارکنان در سازمان مذکور است کهه در 

گونهه الگهوی مشخصهي کهه منطبهق بها حال حاضر هيچ

ناب  انساني ها و الزامات شهر ديجيتال و مديريت مويژگي

ديجيتههال باشههد، بههرای آن وجههود نههدارد. هههر کههدام از 

های پيشين ابعهاد مختلفهي از مهديريت عملكهرد پژوهش

انهد. بها مناب  انسهاني و شههر ديجيتهال را بررسهي کهرده

رو ههم از بررسي ادبيات موضهوعي، انجهام تحقيهق پهيش

لحاظ عملي و هم از لحاظ کاربردی کامالً مهم و ضروری 

تواند خهالء ا از بعد نظری، انجام اين تحقيق مياست  زير

وجود الگوی مديريت عملكرد منهاب  انسهاني ناشي از عدم

منطبق با الزامات شهر ديجيتال و مديريت مناب  انسهاني 

ديجيتال در شهرداری تهران را تا حدود زيهادی پوشهش 

داده و همچنين از بعد کاربردی نيز، وجود چنين الگهويي 

ران ارشد شهرداری تهران را در مسير تدوين تواند مديمي

ها و اصالح و بهبود فراينهدهای حهوزه مهديريت استراتژی

عملكرد کارکنان، بسيار ياری رسانده و به آنها کمك کند 

 گيری نمايند.  تری تصميمدر فضای شفاف

 

 پيشينه تحقيق   -2

 هاي خارجي الف( پژوهش

ای در يكهي مطالعهدر    (2021)  1لينداواتي و پارواتو

 یرهبر  ريتأثهای خصوصي اندونزی تحت عنوان »از بانك

 يشهغل  تيبر عملكرد کارکنان با رضها  زشيو انگ  يكيتحر

 
1- Lindawati and Parwoto 
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ی انهدونز  یگر در صنعت بانكهدارمداخله  ريبه عنوان متغ

«، به اين نتيجه دست يافتند که تاليجيتحول ددر زمان  

در  يهمم اريدستورکار بس ،در حال حاضر  تاليجيتحول د

 رييشدن و تغيجهان  عصر  است.  یاندونز  یصنعت بانكدار

 ريگهمهه  یمهاريب  يطه  یمعهامالت مشهتر  حاتيدر ترج

Covid 19راتييهکرده است تها تغ  يها را ترغ ، شرکت 

بهودن و   سازگار  را اعمال کنند.  یمختلف مربوط به فناور

حفهظ  یهاهيهاز پا  يكهي  ،نهدايبهودن در طهول فر  يچابك

حهال،   نيها  بها  شهرکت اسهت.  یداريو پا  نانياطم  تيقابل

 يکههه طهه يمختلفهه یهانانياطمو عههدم ديشههد راتييههتغ

مختلف   یهاتوانند جنبهيم  نديآيوجود مهتحول ب  ندايفر

و عملكهرد را   يشهغل  تي، رضهازهيمانند انگ  ي مناب  انسان

 یرهبههر ريمطالعههه، تههأث نيههقههرار دهنههد. در ا ريتههأثتحت

 قيهطر  زکارکنان بر عملكرد کارکنهان ا  زهيگرا و انگتحول

بررسي شده اسهت. کننده  به عنوان مداخله  يشغل  تيرضا

مثبهت   ريتأث  نيآفرتحول  یکه رهبردهند  نتايج نشان مي

 يشهغل  تيرضا  قيبر عملكرد کارکنان از طر  یداريو معن

نهدارد امها از   یمعنهادار  ريکهار تهأث  ميمسهتق  زهيانگ  دارد.

بر عملكرد   یداريمثبت و معن  ريتأث  يشغل  تيرضا  قيطر

 کارکنان دارد.

(، پژوهشهي بها عنهوان 2020و همكهاران )  1مسكي

ههای کهاری ديجيتهال: »پل زدن بر موان  رسهمي محيط

مراتهه  بررسههي تعههامالت مبتنههي بههر فنههاوری در سلسههله

سازماني« انجام دادند. نتايج اين تحقيق نشان داد کهه در 

هايي کههه در آنههها الزامههات سههازمانهههای کههاری و محيط

ديجيتال برقرار شهده اسهت، اگهر سهاختارهای رسهمي و 

بروکراتيك سازماني اختالالتهي در ارتباطهات و تعهامالت 

ههای سازماني ايجاد کنند، از طريهق اسهتفاده از فنهاوری

توان بر اين موان  فائق آمد، البتهه بهه شهرط ارتباطي مي

گونهه انمندی استفاده از اينآنكه مناب  انساني سازمان، تو

های الزم در اين زمينهه را ها را دارا بوده و آموزشفناوری

 ديده باشند.

 
1- Meske  

(، در پژوهشههي بهها عنههوان 2020) 2ميهها و فايشههال

 ههااندازها و چالش: چشمتاليجيد  يمناب  انسان»مديريت  

«، بهه بررسهي رونهد پوشهاك در بهنگالدش   يصهنا  یبرا

بهر فنهاوری، حضهور و مبتنهي  وکارديجيتال و عصر کس 

مشارکت بيشتر جامعه آنالين، پاسخگويي در زمان واقعي 

به دست آوردن کارايي و ... پرداختند. نتايج نشان دادنهد 

جويي در زمان، های ديجيتال باعث صرفهاستفاده از شيوه

های اجتماعي، ايجاد يك برنهد و استخدام از طريق رسانه

ارتقای نام و شهرت سازمان در جامعه جهاني با ارائه يك 

 پلتفرم سيستم اطالعات مناب  انساني شده است. 

شههرهای »(، پژوهشي بها عنهوان 2018)  3کليوالي

هوشمند و فرهنه  ديجيتهالي محهل کهار در چهارچوب 

در شههرهای آمسهتردام، لنهدن و پهاريس   «پهاجهاني ارو

ها يها نتايج اين تحقيق نشان داد که سهازمانانجام دادند.  

کنند، نيازمند هايي که به صورت ديجيتالي کار ميشرکت

باشند تا از اين طريق نگهرش و مي  يطراحي ويژه و خاص

 انگيزه بهتری را به کارکنان و مراجعان خود القا نمايند.  

(، پژوهشههي بهها عنههوان 2018همكههاران )و  4راتههور

هههای اينترنههت اشههياء و تحليلوبههرداری از تجزيههه»بهره

داده: تعريف شهر هوشمند ديجيتهال بها اسهتفاده از بزر 

هها های شهری در زمان واقعي« انجهام دادنهد. يافتههداده

نشان دادند شهرهای هوشمند ديجيتال بايد در ابعاد زيهر 

ههای نهوين ارتبهاطي و اطالعهاتي کامالً مبتني بر فناوری

وهوا، جمعيت، عمل کنند: سيستم آب شرب، ترافيك، آب

 های شهری.ونقل عمومي و پارکين حمل

 (، پژوهشي با عنوان »کار ديجيتهالي 2017)   5داويسون و اوو 

در يك سازماني ديجيتالي دچهار چهالش« انجهام دادنهد. 

نتايج اين تحقيق نشهان داد کهه سهواد ديجيتهالي منهاب  

 ها را حل کند.  تواند بسياری از مشكالت سازمان انساني مي 

(، پژوهشهي بها عنهوان 2017و همكهاران ) 6ليزتسها

های ديجيتهال و جهوايز بيرونهي در اواخهر دوران »مهارت

 
2- Mia and Faisal 

3- Vallicelli 

4- Rathore  

5- Davison and Ou 

6- Lissitsa 
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م دادند. نتايج ايهن تحقيهق نشهان داد کهه ای« انجاحرفه

های ديجيتالي بر درآمد افراد و همچنهين مزايهای مهارت

خاص )مانند در اختيار داشتن اتومبيل شهرکت، دريافهت 

ههای سهام از شرکت و ...( تهأثير مثبتهي دارد امها مهارت

هههای ديجيتههالي بههر مزايههای اسههتاندارد )ماننههد دريافتي

ك هزينه تحصهيل و ...(، تهأثير کارکنان، بازنشستگي، کم

 معناداری ندارد.

 هاي داخليب( پژوهش

سههنجش و  ( بههرای1396زاده و همكههاران )اديهه 

از ،  احهوال کشهور  ارزيابي عملكرد نيروی انساني در ثبهت

ي کارکنههان، تمايههل و ينظيههر توانهها  هههای کيفههيشههاخب

انگيزش، وضوح شغل، بازخورد کاری، حمايت سهازماني و 

همچنههين ديههدگاه  کردنههد.اعتبههار تصههميمات اسههتفاده 

 نظام ارزيهابي عملكهرد بهه معناسازی را برای درك بهتر 

نتايج حاکي از آن است که همهه متغيرههای   .کار گرفتند

تمايل و انگيزش کارکنان،   ،مانند توانايي کارکنان   تحقيق

اعتبههار  و وضههوح شههغل، بههازخورد، حمايههت سههازماني

. مههديران سههازمان گذارنههدثيرأ تصههميمات بههر عملكههرد ت

ثيرگهذاری کهه امكهان أ توانند با تمرکز بر فاکتورهای تمي

بهبود آنها نسبت به وض  فعلي را دارند، موجه  افهزايش 

 شوند.عملكرد سازمان خود 

طراحي با هدف   ایمقاله(  1393اسدی و همكاران )

و ارائههه الگههوی ارزيههابي عملكههرد جههام  و متناسهه  بهها 

فنون ههوايي شههيد سهتاری   های دانشگاه علوم وفعاليت

بها انجهام دادنهد. براساس مهدل کهارت امتيهازی متهوازن 

گيری از مدل کارت امتيهازدهي متهوازن، معيارهها و بهره

ن، معيارهههای مههالي، مشههتريا هههای چهارگانهههشههاخب

يندهای داخلي، يادگيری و رشد را از طريهق مصهاحبه افر

بهه   ههادادهتحليهل  ، نظرسنجي کردنهد.  ساختاريافتهنيمه

های اصلي لفهؤر اين اساس مانجام شد. بروش تحليل تم  

مدل عبارتنهد از: وضهعيت بودجهه، امكانهات و تسههيالت 

آموزشي، رضايت دانشجويان، شههرت و اعتبهار دانشهگاه، 

های اجرايهي، فرفيهت و خهدمات، وضهعيت رضايت يگان

کارکنهان، استانداردسههازی، ارزيهابي عملكههرد، تكنولههوژی 

آموزشي، توانمندسازی کارکنان، وضعيت اساتيد، وضعيت 

ريههزی اسههتراتژيك و فنههاوری اطالعههات، وضههعيت برنامههه

 نوآوری. 

(، پژوهشهههي بههها عنهههوان 1398ميبدی )خامسهههي

ها بها تحليهل عوامهل داریکيفيت خدمات شههر  یارتقا»

کننده قصد استفاده از مهديريت منهاب  انسهاني بينيپيش

 «های اسهتان يهزد(الكترونيكي )موردمطالعهه: شههرداری

. نتايج تحقيق نشان داد از ميان ابعاد نگهرش، دادندانجام  

شده، تنها نگرش دارای هنجار ذهني و کنترل رفتار درك

پهذيرش اسههتفاده از بهر قصهد و  يثير معنهادار و مثبتهأ ته

 ايهن ابعهاد،باشهد و  مديريت مناب  انساني الكترونيكي مي

درصههد از قصههد اسههتفاده از سيسههتم مههورد بحههث را  34

استيودنت -دهد. همچنين بر اساس آزمون تيپوشش مي

ابعاد نگرش و قصد دارای وضعيت نسبتاً مطلوبي در ميان 

جامعههه تحقيههق بههوده و هنجههار ذهنههي و کنتههرل رفتههار 

شده در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. بر اين اسهاس كدر

به منظور ترغي  و   بايد  هامديران مناب  انساني شهرداری

هها بها برگهزاری تشويق سازمان به استفاده از اين سيستم

آمهوزش و معرفهي ههای آموزشهي ضهمنها و کارگاهدوره

بهه طراحهي آن   ،کاربرد مديريت مناب  انساني الكترونيك

   .کاربرپسند و ساده اقدام نمايندبه صورت 

(، پژوهشههي بهها 1398حبيبههي و پاشههايي فخههری )

طراحي الگوی مفهومي ارزيابي عملكرد کارکنهان »عنوان  

انجهام   «های اطالعهاتي مهديريتاداری مبتني بر سيستم

. اين پژوهش به روش کيفي و با استفاده از رويكهرد دادند

نفهر از   9ها شهامل  تحليل محتوا انجام شده است. نمونهه

که به روش هدفمند انتخاب شدند. تحليل   بودندکارکنان  

زيرمؤلفه و  12کد مفهومي،    43ها منجر به استخراج  داده

، هههای سيسههتمشههامل ماهيهت و ويژگي  مؤلفهه اصههلي 4

ي سيستم، کارکرد سيستمي و کمبودهای کيفيت و کاراي

 عملكرد سيستمي گرديد.

(، پژوهشهي را 1397طوطيان اصفهاني و همكاران )

شناسههايي علههل ناکارآمههدی نظههام ارزشههيابي بهها عنههوان »

ه مدل بهه ئمين اجتماعي با اراأ عملكرد کارکنان سازمان ت
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تحقيهق نشهان اين  های  يافته« انجام دادند.  AHP  روش

ز رتبهه اول و سهاير ئحها ،مدی مناب  انسهانيآداد که ناکار

مهههدی فراينههدهای سهههازماني، آاز جملههه ناکار  عوامههل

های مهههدی شهههاخبآناکار و سهههازیمهههدی پيادهآناکار

 های بعدی قرار دارند.رتبهعملكردی، به ترتي  در 

(، پژوهشي را بها عنهوان 1396مرداني و همكاران ) 

انسهاني( بهر ثير عوامل مؤثر )فرهنگهي، منهاب   أ بررسي ت»

ايهن نتايج  « انجام دادند.  عملكرد کارکنان شهرداری اهواز

نشهان داد کهه عوامهل منهاب  انسهاني و فرهنه    تحقيق

ثير مثبت و معناداری بر عملكرد أ سازماني )و ابعاد آنان( ت

 .  کارکنان دارند

(، پژوهشي را با عنوان 1395زاده و همكاران )ياری

های مهديريت سيسهتمبررسي نقهش اينترنهت اشهيا در  »

مطالعه: مديريت عملكرد کارکنان شههرداری دمور)دانش  

نتهايج ايهن تحقيهق نشهان داد کهه   (« انجام دادند.دورود

اينترنت اشيا و تحليل و کهاربرد آن در بهبهود و عملكهرد 

 سزايي دارد. هکارکنان نقش ب

 

 مباني نظري   -3

رفتار فردی است و کاری است که هر فرد   ،عملكرد

توان گفهت عملكهرد خروجهي بنابراين نمي. دهدانجام مي

است، بلكه خروجي نتيجهه عملكهرد افهراد اسهت. ههدف 

افههزايش کههارايي و اثههر بخشههي  ،هههاسههازمان همهههاصههلي 

تههوان مي .(Hosseinpour et al., 2020) باشههدمي

ت کهه بها مديريت عملكهرد کارکنهان را رويكهردی دانسه

استفاده از ارتباطات دوجانبه بين سرپرستان و کارکنهان، 

ها و انتظارات سازمان از کارکنهان از باعث تفهيم خواست

هها و تقاضهاهای کارکنهان بهه سهو و انتقهال خواسهتيك

سرپرستان و مديريت سازمان از سوی ديگهر، محيطهي را 

جهت استفاده بهينه از کليه امكانهات و منهاب  در جههت 

آورد. مهديريت عملكهرد قق اهداف سازمان پديهد مهيتح

شود تا سرپرستان عملكهرد ضهعيف کارکنهان را باعث مي

تشخيب دهند و در راستای بهبهود آن اقهدام نماينهد. از 

ههای مناسه  بهه عملكهرد مطلهوب سوی ديگر، با پاداش

ههها افههزايش کارکنههان، آنههها را ترغيهه  و تكرارپههذيری آن

رد، فرايندی است که هم ارزشيابي يابد. مديريت عملكمي

 یهامشهيخهط و انضهباطي ههایعملكهرد و ههم نظام

عنوان ابزار مديريتي خود دربهر به شكايات را به رسيدگي

 بهردن بهاال بهرای مهديريت ايهن ابهزار و گيرد. فنهونمي

کهار کارکنان و کس  مزيت رقابتي سهازمان بهه وریبهره

 (.1397، آرمستران رود )مي

مهديريت عملكهرد، نهوعي (  2013)  1اعتقاد خانبه  

ارتباط است وقتي که مديران و کارکنان توأمان بهه يهك 

رسند که چه کاری بايد انجهام شهود، نكته قابل درك مي

چگونه بايد انجام شود، چگونه انجهام وفهايف بهه نتيجهه 

شهده، های صرفرسد و سرانجام بعد از تالشموردنظر مي

انسهته اسهت برنامهه باالدسهتي را چگونه اين عملكهرد تو

تكميل نمايد. بعد از آن فرايند توسط مديران و کارکنهان 

هايي کهه در دوره بعهدی شود تا برای فعاليتبازنگری مي

ريههزی انجههام گيههرد. ارزيههابي بايههد تكميههل شههود، برنامههه

ريهزی مديريت عملكرد، ماننهد چتهری اسهت کهه برنامهه

ارزيابي عملكرد را دربر گرفته عملكرد، بازنگری عملكرد و  

 معمهوالًههای عملكهردی اصهلي  ها و ارزيهابياست. برنامه

شود و بازنگری عملكرد ههر زمهاني کهه ساليانه ايجاد مي

يههك مههدير و يههك کارمنههد تصههديق، تنظههيم يهها اصههالح 

عملكردی کاری خودشان را مدنظر داشهته باشهند، قابهل 

نظهام مهديريت انجام است. به منظور مؤثر و کارا نمهودن  

دهي يا عملكرد برای توسعه کارکنان بايد مكانيسم پاداش

انگيزشي بسته به سطح عملكرد فرد وجود داشته باشد که بهه  

های فهردی کارکنهان در يهك مجموعهه  طرز مناسبي با تالش 

 . ( 1400شامرادی و همكاران،  )   دولتي متناس  باشد 

ههای کهارگيری سهرمايه و داراييههها بها بهسازمان

در تالشهند تها نيهروی انسهاني کارآمهد،    در کنارفيزيكي  

به نقهش  ،های اخيردر سالرا محقق کنند.   اهداف مذکور

ههها نسههبت بههه سههاير منههاب  نيههروی انسههاني در سههازمان

بهبهود ، توجه خاصي شده و محققهان بهه دنبهال سازماني

 

1- Khan  
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هسههتند کهه باعههث افههزايش  مهديريت عملكههرد کارکنهان

 گههرددميو اثربخشههي سههازمان ي کههارايي نيههروی انسههان

(Sardi et al., 2020.) 

مهديريت منهاب  انسهاني در ايهن روزهها در آسههتانه 

 های ديجيتالفناوری تحول بزرگي قرار دارد که موتور آن

 قبيههل هههايي از(. فناوریStrohmeier, 2020هسههتند )

، های اجتمههاعيشههبكه داده،کههالن ي،مصههنوع  هههوش

 حهال  در  دسهت  ايهن  از  مهواردی  و  بالکچين ی،ابررايانش

امروه مفهومي بهه . باشندمي انساني مناب   ساختن  متحول

 بهه که گرفته شكل ديجيتال انساني مناب  مديريت  عنوان

 گفتهه ههم  ديجيتهال  انسهاني  منهاب   آن،  بهه  خالصه  طور

منههاب  انسههاني (. Gurtner et al., 2012شههود )مي

 بهرای  انسهاني  منهاب   مهديريت  يعني بازآفريني   ديجيتال

 در انسهاني مناب  واحد ايجاد يا عصر ديجيتال در  موفقيت

 (.Kanojia, 2021)  عصر ديجيتال متناس  با

يكي از منافعي که فرايندهای ديجيتال در راسهتای 

 آورد ايجهاد های محلي به ارمغان مي شهر ديجيتال برای حكومت 

ه وکار است، شهفافيتي کهشفافيت در ابعاد مختلف کس 

تر و با اطالعهات بيشهتری  شود مديران بتوانند آگاهانه باعث مي 

. ( Dery et al., 2017هههای هوشههمندانه بگيرنههد ) تصههميم 

های ديجيتال در فرايندهای داخلهي گيری از فناوریبهره

سازمان، با ايجاد شفافيت داخلهي و همچنهين پشهتيباني 

گيری، به مهديريت عملكهرد سهازمان محور از تصميمداده

 . (Hinings, 2018)کندکمك مي

دسههت آمههده از فراينههدهای هههای بهههتحليههل داده

ديجيتال، بينش و دانش عميق تری در مورد محصهوالت، 

بخشهد و ايهن بازاراها، کارکنان و مشتريان به مديران مي

هايشهان را کنهد تها تصهميمامكان را برايشان فهراهم مهي

نه تصورات و شههود های واقعي و  تر بر مبنای دادهآگاهانه

. مديران با تحليل  (Kreutzer et al., 2018) اتخاذ کنند

هههها بهههه جهههای ايجهههاد تغييهههرات سهههاده در ايهههن داده

ههای تواننهد تصهميمهای سهال گذشهته، مهيريزیبرنامه

تهری بهرای آينهده تری بگيرند و برنامه هوشهمندانهدقيق

بههها   (Merge et al., 2019 ).پيشهههنهاد دهنهههد

شهدن فراينهدها، توانهايي سهازمان در کنتهرل و ديجيتالي

يابهد  زيهرا هها و کارکنهان نيهز افهزايش مهيرصد فعاليت

شدن فرايندها را به مناب  عظيمي از توليد داده ديجيتالي

 (Morakanyane et al., 2017).سازد  تبديل مي

ههای فعاليت  بيشترشهر ديجيتال، شهری است که  

ههای بهر اينترنهت و سيسهتم  بتنيآن از طريق امكانات م

پهذير امكهان بالكترونيك و با مديريت نيروههای متخصه

  .(1398تقوايي و همكاران،  )  دباش

 

 روش تحقيق   -4

ايههن تحقيههق از لحههاظ هههدف کههاربردی، از لحههاظ 

اکتشههافي و از لحههاظ نههوع، کيفههي  -رويكههرد پيمايشههي

باشد. جامعه آماری ايهن تحقيهق گروههي از خبرگهان مي

های مديريت شهری و مديريت مناب  انساني بودنهد حوزه

گيری هدفمنهد، از ميهان آنهها که بر اسهاس روش نمونهه

تخهاب شهدند و مهورد افرادی به عنهوان نمونهه آمهاری ان

مصاحبه قرار گرفتند. انتخاب خبرگان و انجام مصاحبه با 

سهرانجام  کههآنها، تا رسيدن به اشباع نظری ادامه يافهت 

. الزم دسهت يهافتيمبه اشباع نظری    سيزدهممصاحبه    در

ههای خبرگهي به ذکر اسهت کهه در ايهن تحقيهق، ويژگي

  شامل موارد زير بهود: تسهلط بهه حهوزه مهديريت منهاب

ويژه در شههرداری تههران، آشهنايي بها الزامهات انساني به

شهرهای ديجيتهال و آشهنايي بها حهوزه مهديريت منهاب  

 انساني ديجيتال.

های مهديريت ها، بر ابعهاد و مؤلفههدر اين مصاحبه

توجه به الزامات شهر ديجيتهال و   عملكرد مناب  انساني با

ای مديريت منهاب  انسهاني ديجيتهال تمرکهز گرديهد. بهر

ها نيههز بعههد از انجههام هههر اطمينههان از پايههايي مصههاحبه

شونده در ميان مصاحبه، کدهای استخراج با فرد مصاحبه

شد تا اطمينان حاصل شود که کهدهايي کهه گذاشته مي

محقق از مصاحبه استنباط نموده است با مكنونات ذهني 

وتحليهل شونده همخواني دارد. به منظهور تجزيههمصاحبه

دستيابي به مدل مفههومي تحقيهق، از روش   ها ومصاحبه

 تحليل تم و کدگذاری باز و محوری استفاده گرديد.
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 هاي تحقيقيافته  -5

و تحليههل، بهه شناسههايي و اولهين مرحلههه از تجزيهه

ها اختصهاص های اوليه از محتهوای مصهاحبهاستخراج تم

ههای داشت. بر اين اساس، بعد از انجام ههر مصهاحبه، تم

در متن مصاحبه شناسايي، استخراج و کدگهذاری مستتر  

بهه   شدند. الزم به ذکر اسهت سهاختار سهؤاالت مصهاحبه

أکيهد نحوی بوده است که ابتهدا روی ابعهاد کلهي مهدل ت

های مهدل در پايان نيز، بر شناسايي مؤلفهوجود داشته و  

 ،ههابه طور کلي پس از کدگذاری مقولههتمرکز شده بود.  

کد اوليهه و   42مصاحبه صورت گرفت که    15در مجموع  

تم نيز در   30کد اوليه و    87تم در حوزه ابعاد مدل و    13

در مرحلهه بعهد،   .های مدل شناسهايي شهدندحوزه مؤلفه

ههای شناسهايي شد تا از طريق توجه عميهق بهه تم  سعي

شده و تشخيب وجوه تشهابه و افتهراق آنهها بها يكهديگر، 

 ها ايجهاد گهردد وتری به نهام مقولهههای کليبندیدسته

تههر های کليراسههتا، در دسههتهسههنخ و هههمهههای هههمتم

جاگذاری شوند. ماحصل اين فرايند، شناسايي پنج مقوله 

مقولهه   16کلهي مهدل و شناسهايي  اصلي در حوزه ابعهاد  

 2و  1های مدل بود کهه در جهداول اصلي در حوزه مؤلفه

ارائه شده است )کدهای کنار هر تهم، شهامل يهك حهرف 

باشد. حرف التين )به ترتي  حهروف التين و يك عدد مي

شهونده و عهدد کنهار ايهن دهنده فرد مصاحبهالفبا(، نشان

شهده از آن دهنهده شهماره تهم اسهتخراجحرف نيز نشان

 باشد(:مصاحبه خاص مي

 

 تعيين ابعاد اصلي مدل -1جدول 
هاي استخراج شده تم کدها  مقوالت  

A1 ، C3 ، E4 ، 

F6 
آموزش و توانمندسازی   های الزم مجهز شوند.ها و دانشکارکنان شهرداری بايد به مهارت 

سو با عصر  مناب  انساني هم

 ديجيتال 
C1 ، D4 هاست.های تغيير و بهبود در سازمان آموزش يكي از مهمترين روش 

B1 ، F3  پوشي کرد.توان از اهميت آموزش و توانمندسازی کارکنان چشممديريت عملكرد مناب  انساني، نميدر حوزه 

D1 ، E2 .توسعه ارتباطات مناب   در عصر ديجيتال، ارتباطات فردی و سازماني بسيار اهميت دارد

سو با عصر همانساني 

 ديجيتال 
A2 ، D3 ، G1   انساني در عملكرد آنها نقش دارد.کيفيت و کميت ارتباطات ميان مناب 

B2 ، F1 ، G2 خواهد بود. ريزی و تدوين استراتژیمطمئناً مديريت صحيح و اثربخش عملكرد کارکنان، نيازمند برنامه 
ريزی استراتژيك برنامه

سو  عملكرد مناب  انساني هم

 با عصر ديجيتال

C2 ، E5 ريزی است.برنامهها، رکن مهم مديريت در همه زمينه 

B3 ، C6 ، G5 
برای    اگر شهرداری تهران بخواهد مديريت عملكرد همسو با عصر ديجيتال داشته باشد بايد اهداف و استراتژی 

 آن تدوين کند.

C4 ، F4 های مهم مديريت عملكرد کارکنان است.ارزيابي عملكرد يكي از ستون 
ارزيابي عملكرد مناب  

سو با عصر همانساني 

 ديجيتال 

E1 ، F5 
ها بايد با ارزيابي همراه باشد تا بتوان سازمان را در مسير تعالي و  ريزی در سازمانگذاری و برنامههرگونه هدف

 بهبود قرار داد.

A3 ، D2 ، G3  بسيار مهم است.در حوزه عملكرد کارکنان شهرداری تهران، چگونگي ارزيابي 

C5 ، E3  توسعه فرهنگي مناب    سازی است.های جديد نيازمند فرهن  ورود پارادايم

انساني همسو با عصر 

 ديجيتال 
B4 ، F2 ، G4 

استراتژیگذاری در حوزه فرهن   با سرمايه برنامهسازماني،  اثربخشها و  تر و کاراتر اجرا خواهند  ها به صورت 

  شد.
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 هاي مدلمؤلفه  تعيين  -2جدول 
هاي استخراج شده تم کدها  مقوالت  

A1 ، D6 ، E8 .مديران ارشد شهرداری تهران بايد در عمل همسو يا رويكردهای عصر ديجيتال باشند 
حمايت مديران ارشد از  

 C1 ، E4 ، F3 رويكردهای ديجيتال 
کارکناني   بايد حاملي  تهران  ارشد شهرداری  گام  مديران  ديجيتال  الزامات عصر  در جهت  مايل هستند  باشند که 

 بردارند.

D1 ، G8 شود.های هر مدل ارزيابي براساس رويكرد و اهداف مدل تدوين ميشاخب 
های ارزيابي تعيين شاخب

عملكرد کارکنان متناس  با 

 الزامات عصر ديجيتال

A2  ، C7 ، G1 
الزامات عصر ديجيتال،   با  بازنويسي  شاخبمتناس   بازبيني و  بايد  تهران  ارزيابي عملكرد کارکنان شهرداری  های 

 شوند.

E1 ، F1 های ارزيابي عملكرد فعلي در شهرداری تهران هيچ تناسبي با عصر ديجيتال ندارد.شاخب 

B1 ، D7 
هم  بخواهد  واقعاً  تهران  شهرداری  در  اگر  بايد  کند،  ديجيتال حرکت  عصر  الزامات  با  استراتژیسو  زمينه  های اين 

 مشخصي داشته باشد.

راستا با های هم تدوين استراتژی

 عصر ديجيتال

D2 ، E5 ، G2  های دانشي و ارائه آموزش بخشي است.هر گونه تغيير نيازمند آگاهي

مهارتي به کارکنان برای تطابق 

 با الزامات عصر ديجيتال

C2 ، E9  نيازمند کس  مهارت و دانش برای تطاق با الزامات عصر ديجيتال هستندکارکنان شهرداری تهران 

A3 ، G9 تواند توق  عملكرد باال داشته باشد.زماني که سازمان کارکنان خود را به دانش و مهارت مجهز نكند، نمي 

F1 ، G3  محوری در ارزيابي عملكرد  داده  پرهيز شود.های شهودی و بدون پشتوانه ها و قضاوتدر شهرداری تهران بايد از تحليل

 اند باشد.آوری شده های واقعي که به صورت علمي جم  ارزيابي عملكرد کارکنان شهرداری تهران بايد بر اساس داده  B2 ، C8 کارکنان 

C3 ، D8 ، G10 
نيازمند مهندسي مجدد   ديجيتال  الزامات عصر  با  در همسويي  تهران  فرايندهای حوزه مديريت  حرکت شهرداری 

 عملكرد است.
مهندسي مجدد فرايندها و  

 ها با رويكرد ديجيتال رويه
D3   های فعلي شهرداری تهران در حوزه مديريت عملكرد، با الزامات عصر ديجيتال همخواني ندارند.بسياری از رويه 

B3 ، E10 
شهرداری تهران بايد برای ارتباط و هماهنگي ميان مديران و های مدرن دنيا،  ها و سازمان مانند بسياری از شرکت

 ای طراحي و ايجاد کند.کارکنان، اپليكيشن ويژه 

اپليكيشن محور کردن ارتباطات 

 کارمند -ميان مدير

A4 ، B7 ، G4 های سازماني استفاده شود.های کالن حوزه مديريت عملكرد، عقالني است که از داده ريزی در برنامه 
ها و گذاری محوری در هدف داده 

 E2 ، F7 اتخاذ تصميمات 
آوری  های واقعي که به صورت علمي جم  های حوزه مديريت عملكرد شهرداری تهران بايد براساس داده گذاری هدف 

 اند باشد.شده 

C4 ، E7 
مديريت صحيح   ديجيتال،  عصر  الزامات  با  تهران  شهرداری  انساني  مناب   همسويي  ياری جهت  بسيار  رسان دانش 

های تسهيل برقراری چرخه است.

 دانش سازماني 
B4 ، C9 ، D11 

را  های مديريت دانش ميچرخه با عصر ديجيتال  تهران  انساني در شهرداری  توانند تطابق مديريت عملكرد مناب  

 تسهيل ببخشند.

A5 ، B8 
انساني خود را بازنگری کرده و آن را همسو با الزامات عصر  شهرداری تهران بايد اهداف حوزه مديريت عملكرد مناب  

 ديجيتال بازنويسي کند.

گذاری عملكرد کارکنان با  هدف 

 رويكرد ديجيتال 

D4 ، F2 تسهيل ارتباطات ميان کارکنان  توان در عصر ديجيتال زندگي کرد اما ارتباطات دچار خلل باشد.نمي

 موق  با يكديگر هستند.کارکنان در عصرديجيتال نيازمند ارتباطات سري  و به A6 ، D9 ، G5 های مختلفدر بخش

C5 ، D12 .شهرداری تهران بايد خود را جزئي از يك اکوسيستم بزرگتر ببيند 
محوری جهت  اکوسيستم

 مديريت عملكرد کارکنان 
E3 ، G13 کنند.يكديگر کمك مي های سازماني به بهبود عملكرد در عصر ديجيتال، اکوسيستم 

C6 ، F5 تواند در يك سيستم بسته کار کند.شهرداری تهران نمي 

B6 ، G7 
مي استفاده  تهران  شهرداری  مختلف  واحدهای  در  کارکنان  عملكرد  ارزيابي  برای  که  هم روشي  بايد  با شود  راستا 

 الزامات عصر ديجيتال باشد.
های ارزيابي  انتخاب روش

متناس  با الزامات عصر  عملكرد 

 B9 ، D10 ، G11 ديجيتال 
های مورد استفاده جهت ارزيابي عملكرد کارکنان در واحدهای مختلف شهرداری تهران بسيار سنتي  برخي از روش

 و منسود هستند.

A7 ، C10 
همسويي با الزامات مديران مناب  انساني شهرداری تهران بايد دقيقاً مشخب کنند که هر کدام از کارکنان جهت  

 های دانشي و مهارتي نيازمند هستند.عصر ديجيتال به چه آموزش

نيازسنجي آموزشي کارکنان  

برای تطابق با الزامات عصر  

 ديجيتال 

D5 ، G6 
های عصر های اجرايي حوزه مديريت عملكرد مناب  انساني شهرداری تهران بايد مبتني بر الزامات و تكنيكبرنامه

 ديجيتال باشد.

های اجرايي طراحي برنامه

 ديجيتال محور

A8 ، E6 ، G12 تقويت مثبت يكي از بهترين راهكارهای تغيير رفتار کارکنان است. 
تشويق کارکنان همسو با 

 الزامات عصر ديجيتال

C11 ، F6 
بايد سياست تهران  پاداش به کارکنان  ها و نظامشهرداری  ارائه  الزامات عصر ديجيتال  های دقيقي جهت  با  همسو 

 داشته باشد

  دهيپاداش  هایبرنامه طراحي

  عصر الزامات با متناس 

 ديجيتال 
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ريههزی اسههتراتژيك بعههد اول ايههن الگههو، بههر برنامههه

تأکيهد سهو بها عصهر ديجيتهال  عملكرد مناب  انساني ههم

محتهههوای مرتبهههه تكهههرار در  10دارد. ايهههن بعهههد بههها 

شهود. ها، يكهي از ابعهاد مههم الگهو محسهوب ميمصاحبه

های کيفي انجهام شهده، شهش مؤلفهه بهه ايهن در تحليل

گههذاری بعههد از الگههو اختصههاص يافههت. مؤلفههه هدف

تكههرار در  3عملكههرد کارکنههان بهها رويكههرد ديجيتههال، بهها 

ها بيهههانگر ايهههن اسهههت کهههه در محتهههوای مصهههاحبه

روزرسههاني د بهشهههرداری تهههران اهههداف عملكههرد بايهه

بههه طههوری کههه بهها الزامههات عصههر ديجيتههال  ود شهه

د. مؤلفههههه تههههدوين باشههههنسههههو هماهنهههه  و هم

تكههرار  3راسههتا بهها عصههر ديجيتههال بهها های هماسههتراتژی

ها، بيهانگر ايهن اسهت کهه عهالوه بهر در محتوای مصاحبه

سهههو بههها عصهههر ديجيتهههال، طراحهههي گهههذاری همهدف

انسهههاني شههههرداری های مهههديريت منهههاب  اسهههتراتژی

تهههران نيههز بايههد در راسههتای الزامههات عصههر ديجيتههال و 

شههههر ديجيتهههال انجهههام پهههذيرد. مؤلفهههه طراحهههي 

تكهههرار در  3محور، بههها های اجرايهههي ديجيتهههالبرنامهههه

ها، بيهانگر ايهن اسهت کهه متناسه  بها محتوای مصاحبه

های اجرايههي های تههدوين شههده بايههد برنامهههاسههتراتژی

ا الزامههات عصههر ديجيتههال و راسههتا بههمشخصههي کههه هههم

شههههر ديجيتهههال هسهههتند بهههرای مهههديريت منهههاب  

شهرداری تهران طراحهي شهود تها از طريهق آنهها بتهوان 

بههه اهههداف عملكههردی دسههت يافههت. مؤلفههه مهندسههي 

 5ها بهها رويكههرد ديجيتههال، بهها مجههدد فراينههدها و رويههه

ها، بيههانگر ايههن نكتههه مهههم تكههرار در محتههوای مصههاحبه

ی حههوزه مههديريت منههاب  انسههاني اسههت کههه فراينههدها

شهههههرداری تهههههران نيازمنههههد بههههازنگری کامههههل و 

بازمهندسههي بهها هههدف همسوسههازی بهها الزامههات عصههر 

باشههههد. مؤلفههههه ديجيتههههال و شهههههر ديجيتههههال مي

محوری جهههت مههديريت عملكههرد کارکنههان، اکوسيسههتم

ها بههه عنههوان يكههي از تكههرار در محتههوای مصههاحبه 7بهها 

يههن اسههت کههه شهههرداری ها بيههانگر امهمتههرين مؤلفههه

تهههران بايههد بهها يههك نگههاه سيسههتمي، خههود را جزئههي از 

يههك سيسههتم بزرگتههر ببينههد کههه در مسههير ديجيتههالي 

باشد  لهذا ايهن سهازمان نيهز نهاگريز شدن در حرکت مي

بايههد خههود را بههرای تطههابق بهها ايههن مسههير هماهنهه  

ها و گههذاریمحههوری در هدفسههازد. نهايتههاً مؤلفههه داده

تكهههرار در محتهههوای  6نيهههز بههها  اتخهههاذ تصهههميمات

ها، بيههانگر ايههن نكتههه مهههم اسههت کههه در مصههاحبه

های کهههالن حهههوزه مهههديريت عملكهههرد، ريزیبرنامهههه

هههای سههازماني اسههتفاده شههود عقالنههي اسههت کههه از داده

های حههوزه مههديريت عملكههرد شهههرداری گههذاریو هدف

ههای واقعهي کهه بهه صهورت تهران بايهد بهر اسهاس داده

مشههكالت آلههودگي  اند باشههد.شههده آوریعلمههي جمهه 

شهههر هههوا، يكههي از بزرگتههرين موضههوعات در کههالن

تهران است. امهروزه شههرهای بهزر  دنيها بهه سهمت و 

انهد و ايههن زيسهت حرکهت کههردهسهوی پايهداری محههيط

زيسهت موضوع نيازمند توسهعه تفكهر مبتنهي بهر محهيط

در بين کارکنان و منهاب  انسهاني اسهت. چنهين بهه نظهر 

قهههق نيهههروی انسهههاني موفهههق در عصهههر رسهههد تحمي

ديجيتههال در توسههعه تفكههر پايههداری و تقويههت دانههش 

 پايدار مستتر است.

بعههد دوم الگههو، بههر توسههعه فرهنگههي منههاب  انسههاني 

 6سههو بهها عصههر ديجيتههال تأکيههد دارد. ايههن بعههد بهها هههم

ها، يكههي از ابعههاد مرتبههه تكههرار در محتههوای مصههاحبه

هههای کيفههي شههود. در تحليلمهههم الگههو محسههوب مي

انجههام شههده، دو مؤلفههه بههه ايههن بعههد از الگههو اختصههاص 

يافههت. مؤلفههه حمايههت مههديران ارشههد از رويكردهههای 

ها، بيههانگر تكههرار در محتههوای مصههاحبه 7ديجيتههال، بهها 

ايههن نكتههه اسههت کههه در شهههرداری تهههران، حمايههت 

کالمههي و عملههي مههديران ارشههد يكههي از مهمتههرين 

بق بهها الزامههات عوامههل تغييههر سههازماني در جهههت تطهها

حمايههت مههديران شههود. عصههر ديجيتههال محسههوب مي

سهههههازی و ارشهههههد کليهههههدواژه موفقيهههههت در پياده

سههازی در اجههرای موفههق ايههن تفكههر در سههازمان فرهن 

اسههت. بهها توجههه بههه لههزوم توسههعه تفكههر منههاب  انسههاني 

هوشههمند در عصههر ديجيتههال ايههن موضههوع بايههد مههورد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 17

https://iueam.ir/article-1-1869-fa.html


 123 هههههههههههههه   فرداله دانش کرم   مورنژاد،يکاوه ت  ،يمينز  اسمن ي  /...تهران  یدر شهردار   يعملكرد مناب  انسان  تيريمد  یالگو   يطراح

 

رويكههرد در حمايههت مههديران ارشههد قههرار گرفتههه و ايههن 

هايي در بههين کارکنههان نهادينههه شههود. ايجههاد مشههوق 

توانههد مههؤثر باشههد. امهها حمايههت مههديران ايههن زمينههه مي

در حههوزه فنههاوری اطالعههات بايههد از جههنس بههاور و 

بهر بهوده اعتقاد قوی باشد  زيرا اين حهوزه بسهيار هزينهه

تواند بهبهود يابهد کهه مهديران ارشهد هزينهه و زماني مي

مؤلفههه را عامههل بهبههود تلقههي کننههد.  در ايههن زمينههه

سهو بها الزامهات عصهر ديجيتهال نيهز تشويق کارکنان هم

ها، بيههانگر ايههن نكتههه تكههرار در محتههوای مصههاحبه 7بهها 

ها و اسهههت کهههه شههههرداری تههههران بايهههد سياسهههت

هههای دقيقههي جهههت ارائههه پههاداش بههه کارکنههان نظام

 سو با الزامات عصر ديجيتال داشته باشد.هم

لگهو، بهر آمهوزش و توانمندسهازی منههاب  بعهد سهوم ا

سو بها عصهر ديجيتهال تأکيهد دارد. ايهن بعهد انساني هم

ها، در واقهه  مرتبههه تكههرار در محتههوای مصههاحبه 11بهها 

ايههن موضههوع شههود. مهمتههرين بعههد الگههو محسههوب مي

تواند به دليهل جديهد بهودن موضهوع شههر هوشهمند مي

 در شهههرداری تهههران باشههد. موضههوع شهههر هوشههمند در

ههها در گههذاریهای اخيههر کههانون توجههه سياسههتسههال

شههرداری تههران بهوده اسههت امها بهه دليهل گسههتردگي 

مباحههث و پيچيههدگي جغرافيههايي سههاختار شهههرداری 

نهادينهه کهردن و کهاربردی کهردن ايهن مباحهث   ،تهران

ههای شههرداری تههران نيازمنهد تجربهه در کليه معاونت

شههده، دو هههای کيفههي انجههام در تحليلبيشههتر اسههت. 

مؤلفههه بههه ايههن بعههد از الگههو اختصههاص يافههت. مؤلفههه 

نيازسهنجي آموزشههي کارکنههان بهرای تطههابق بهها الزامههات 

ها، تكههرار در محتههوای مصههاحبه 3عصههر ديجيتههال، بهها 

بيههانگر ايههن نكتههه اسههت کههه مههديران منههاب  انسههاني 

شهههرداری تهههران بايههد دقيقههاً مشههخب کننههد کههه هههر 

ا الزامههات عصههر کههدام از کارکنههان جهههت همسههويي بهه

ههههای دانشهههي و مههههارتي ديجيتهههال بهههه چهههه آموزش

هههای نيازمنههد هسههتند. همچنههين، مؤلفههه ارائههه آموزش

دانشي و مههارتي بهه کارکنهان بهرای تطهابق بها الزامهات 

عصههر ديجيتههال، بيههانگر ايههن نكتههه مهههم اسههت کههه 

کارکنههان شهههرداری تهههران نيازمنههد کسهه  مهههارت و 

ر ديجيتهال هسهتند و دانش برای تطهاق بها الزامهات عصه

اين سازمان بايهد اقهدامات الزم جههت رفه  ايهن نيهاز را 

موضههههههوع عصههههههر ديجيتههههههال و  مبههههههذول دارد.

های آموزشههي آن در شهههرداری تهههران بايههد نيازسههنجي

ههههای تخصصهههي بههها سهههازمان بههها همهههاهنگي معاونت

فناوری اطالعات شهرداری تههران انجهام شهود کهه ايهن 

خههش نيازسههنجي کههار موضههوع از منظههر همههاهنگي در ب

رسههد در دشههواری اسههت. بنههابراين چنههين بههه نظههر مي

صههورت ايجههاد همههاهنگي در بههين ايههن دو بخههش و 

هههای علمههي نيازسههنجي آموزشههي بهها اسههتفاده از الگو

 توان به نتايج مطلوبي دست يافت.مناس  مي

بعههد چهههارم الگههو، بههر توسههعه ارتباطههات منههاب  

دارد. ايهن بعهد انساني همسو بها عصهر ديجيتهال تأکيهد  

ها، مرتبههه تكههرار در محتههوای مصههاحبه 6)مقولههه( بهها 

شهههود. در يكهههي از ابعهههاد مههههم الگهههو محسهههوب مي

های کيفي انجهام شهده، سهه مؤلفهه بهه ايهن بعهد تحليل

از الگههو اختصههاص يافههت. مؤلفههه تسهههيل ارتباطههات 

تكههرار در  6هههای مختلههف بهها ميههان کارکنههان در بخش

ايههن نكتههه اسههت کههه ها، بيههانگر محتههوای مصههاحبه

ديجيتههال نيازمنههد  کارکنههان شهههرداری تهههران در عصههر

موقه  بها يكهديگر هسهتند و بايهد ارتباطهات سهري  و بهه

بينههي و بههرای تحقههق ايههن موضههوع اقههدامات الزم پههيش

محههور کههردن ارتباطههات انجههام شههود. مؤلفههه اپليكيشههن

تكهههرار در محتهههوای  2کارمنهههد، بههها  -ميهههان مهههدير

ها، بيهانگر ايهن نكتهه اسهت کهه ماننهد بسهياری مصاحبه

های مههدرن دنيهها، شهههرداری ها و سههازماناز شههرکت

تهههران نيههز بايههد بههرای ارتبههاط و همههاهنگي ميههان 

ای طراحهههي و مهههديران و کارکنهههان، اپليكيشهههن ويهههژه

ايجهههاد کنهههد. همچنهههين، مؤلفهههه تسههههيل برقهههراری 

تكهههرار در  6سهههازماني نيهههز بههها  های دانهههشچرخهههه

ها، بيهانگر ايهن نكتهه اسهت کهه جههت محتوای مصاحبه

همسههويي منههاب  انسههاني شهههرداری تهههران بهها الزامههات 

عصهههر ديجيتهههال، مهههديريت صهههحيح دانهههش بسهههيار 
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های مهديريت رسهان اسهت و در ايهن راسهتا چرخههياری

تواننهههد تطههابق مهههديريت عملكههرد منهههاب  دانههش مي

تهههران بهها عصههر ديجيتههال را  انسههاني در شهههرداری

مشهههكالت موجهههود در ارتباطهههات  تسههههيل ببخشهههند.

های سههازماني بههه صههورت رسههمي و وجههود بروکراسههي

ههههای مختلهههف سهههازمان در شههههرداری اداری در بخش

همههواره يكههي از موانهه  در بهبههود و توسههعه مههديريت 

دانههش در عصههر ارتباطههات ديجيتههال اسههت. در ايههن 

عه ارتباطههات منههاب  توسههصههورت بههه منظههور بهبههود 

ي بههازنگری در سههاختار شهههرداری و اسههتفاده از انسههان

های فنهاوری اطالعههات بههه ههای نههوين و سيسههتمفناوری

منظههور تسهههيل ارتباطههات بههين کارکنههان و مههديران در 

هههای مختلههف بههه ويههژه در شهههرداری تهههران بهها بخش

 پراکندگي و پيچيدگي بايد مورد توجه قرار گيرد.

د پههنجم الگههو، بههر ارزيههابي عملكههرد در نهايههت بعهه

منههاب  انسههاني همسههو بهها عصههر ديجيتههال تأکيههد دارد. 

مرتبههه تكههرار در محتههوای  9ايههن بعههد )مقولههه( بهها 

ها، يكههي از ابعههاد بسههيار مهههم الگههو محسههوب مصههاحبه

ههای کيفهي انجهام شهده، سهه مؤلفهه شود. در تحليلمي

بههه ايههن بعههد از الگههو اختصههاص يافههت. مؤلفههه تعيههين 

های ارزيههابي عملكههرد کارکنههان متناسهه  بهها خبشهها

تكهههرار در محتهههوای  9الزامهههات عصهههر ديجيتهههال بههها 

ها، بيههانگر ايههن نكتههه اسههت کههه متناسهه  بهها مصههاحبه

های ارزيههابي عملكههرد الزامههات عصههر ديجيتههال، شههاخب

کارکنههان شهههرداری تهههران بايههد بههازبيني و بازنويسههي 

در های ارزيههابي عملكههرد فعلههي شههوند  زيههرا شههاخب

شهههرداری تهههران تناسهه  زيههادی بهها عصههر ديجيتههال 

توانهد يهك نظهام تشهويقي و ارزيهابي عملكهرد مي  ندارد.

 ،کنترلههي در بهبههود عملكههرد سههازمان باشههد. اگههر هههدف

توسههعه تفكههر ديجيتههال در شهههرداری تهههران باشههد، 

نظههام ارزيههابي عملكههرد نيههز بايههد در حههوزه کارکنههان بهها 

ايهن زمينهه توجهه   تفكر عصر ديجيتهال فعهال شهود. در

 و ههههای بهههزر بهههه موضهههوعاتي چهههون تحليهههل داده

های کنتههرل عملكههرد کارکنههان در اسههتفاده از سنسههور

توانهههد ارزيهههابي کارکنهههان را ههههای مختلهههف ميبخش

منههد سههازد. همچنههين بهها تحليههل دقيههق دقيههق و نظههام

تههوان هههای جديههد عصههر ديجيتههال ميههها بهها رويكردداده

روزرسههاني کههرده و بهبههود بههه های ارزيههابي راشههاخب

 بخشيد.

ههههای ارزيهههابي عملكهههرد مؤلفهههه انتخهههاب روش 

تكههرار در  5متناسهه  بهها الزامههات عصههر ديجيتههال بهها 

ها، بيهانگر ايهن نكتهه اسهت کهه برخهي محتوای مصاحبه

هههای مههورد اسههتفاده جهههت ارزيههابي عملكههرد از روش

کارکنهههان در واحهههدهای مختلهههف شههههرداری تههههران 

نسههود هسههتند. از ايههن رو روش يهها بسههيار سههنتي و م

هههايي کههه بههرای ارزيههابي عملكههرد کارکنههان در روش

شهوند واحدهای مختلهف شههرداری تههران اسهتفاده مي

راسههتا بهها الزامههات عصههر ديجيتههال بههازطراحي بايههد هههم

محهههوری در ارزيهههابي مؤلفهههه داده در نهايهههتشهههوند. 

تكهههرار در محتهههوای  6عملكهههرد کارکنهههان نيهههز بههها 

ها، بيههانگر ايههن نكتههه اسههت کههه در شهههرداری مصههاحبه

های شههههودی و هههها و قضهههاوتتههههران بايهههد از تحليل

بهههدون پشهههتوانه پرهيهههز شهههود و ارزيهههابي عملكهههرد 

هههای کارکنههان شهههرداری تهههران بايههد بههر اسههاس داده

 ،اندآوری شههدهواقعههي کههه بههه صههورت علمههي جمهه 

 صورت پذيرد.

منههاب   بههر ايههن اسههاس، الگههوی مههديريت عملكههرد

 شهههر توجههه بههه الزامههات بهها انسههاني شهههرداری تهههران

 ترسيم شد:     1ديجيتال به صورت شكل 
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 توجه به الزامات شهر ديجيتال و مديريت منابع انساني ديجيتال مديريت عملكرد منابع انساني باالگوي   -1شكل 
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 گيري و پيشنهادنتيجه  -6

شهری که اداره امور   :از  است  عبارت  ديجيتال،  شهر

صورت  به (خصوصي شامل خدمات و دولتي و)شهروندان  

روزی، در هفت روز هفته با کيفيت طور شبانه  و به  برخط

اطالعهات و  ابهزار فنهاوریطريهق ز ا ،ضري  ايمني بهاال  و

 ،به عبارت ديگر.  شودارتباطات و کاربردهای آن انجام مي

 (تمهاماغله  )يها حتهي    ديجيتال،توان گفت در شهر  مي

مبتنهي های  از طريق شبكه  شهروندان،خدمات مورد نياز  

 به توجه . باشودمين ميأ ت بر فناوری اطالعات و ارتباطات

 مجدانهه شههرداری عهزم و پيگيهری و ایتوسهعه اهداف

 نوين، هایفناوری برمبتني خدمات شهری توسعه تهران،

 تهران شهری مديريت نهادهای توجه در کانون هم اکنون

دارد. به همين دليل مديريت عملكرد مناب  انسهاني  جای

ها مطرح شده اسهت. برای سازمان  يمهم  مسئلهبه عنوان  

له از يك سو و انجهام نشهدن مطالعهات جهامعي ئاين مس

درخصوص شناخت اين مفههوم و عوامهل مهؤثر بهر آن از 

سويي ديگر، به يك چالش در سازمان تبديل شده اسهت. 

الگوی مديريت  در همين راستا در اين پژوهش تالش شد

توجهه بهه   بها  عملكرد مناب  انساني در شههرداری تههران

ديجيتال طراحي گردد. بدين منظور، در اين   شهر  الزامات

مند مبهاني نظهری در مرحلهه پژوهش با انجام مرور نظام

 حبه خبرگان، الگوی اوليه استخراج گرديد. اول و سپس مصا 

های کيفي صهورت گرفتهه، وتحليلبر اساس تجزيه

يك الگوی پنج بعدی برای مديريت عملكرد مناب  انساني 

ديجيتههال  شههر توجهه بهه الزامهات بها شههرداری تههران

ريههزی اسههتخراج گرديههد. بعههد اول ايههن الگههو بههر برنامههه

سو با عصر ديجيتهال استراتژيك عملكرد مناب  انساني هم

شده، شش مؤلفه های شناساييتأکيد دارد. از ميان مؤلفه

گههذاری از جهنس ايههن بعههد بودنههد کههه عبارتنههد از: هدف

عملكهههرد کارکنهههان بههها رويكهههرد ديجيتهههال، تهههدوين 

راسههتا بهها عصههر ديجيتههال، طراحههي های هماسههتراتژی

محور، مهندسههي مجههدد ديجيتههال های اجرايههيبرنامههه

محوری ها با رويكرد ديجيتال، اکوسيسهتمفرايندها و رويه

محههوری در جهههت مههديريت عملكههرد کارکنههان و داده

ها و اتخاذ تصميمات. بعد دوم الگو بر توسهعه گذاریهدف

سو با عصر ديجيتال تأکيد دارد. فرهنگي مناب  انساني هم

، دو مؤلفه از جنس ايهن های شناسايي شدهاز ميان مؤلفه

بعههد بودنههد کههه عبارتنههد از: حمايههت مههديران ارشههد از 

سو با الزامهات رويكردهای ديجيتال و تشويق کارکنان هم

عصر ديجيتال. بعد سوم الگو، بر آموزش و توانمندسهازی 

مناب  انساني همسو با عصر ديجيتال تأکيد دارد. از ميهان 

جهنس ايهن بعهد   های شناسايي شده، دو مؤلفهه ازمؤلفه

بودند که عبارتند از: نيازسنجي آموزشهي کارکنهان بهرای 

های دانشي تطابق با الزامات عصر ديجيتال و ارائه آموزش

و مهههارتي بههه کارکنههان بههرای تطههابق بهها الزامههات عصههر 

ديجيتال. بعد چههارم الگهو، بهر توسهعه ارتباطهات منهاب  

ن انسههاني همسههو بهها عصههر ديجيتههال تأکيههد دارد. از ميهها

های شناسايي شده، سه مؤلفهه از جهنس ايهن بعهد مؤلفه

بودند که عبارتند از: تسهيل ارتباطات ميهان کارکنهان در 

محور کردن ارتباطات ميهان های مختلف، اپليكيشنبخش

های دانههش کارمنههد و تسهههيل برقههراری چرخههه-مههدير

سازماني. نهايتاً بعد پنجم الگو، بر ارزيابي عملكهرد منهاب  

سهو بها عصهر ديجيتهال تأکيهد دارد. از ميهان انساني ههم

شده، سه مؤلفهه از جهنس ايهن بعهد های شناساييمؤلفه

های ارزيابي عملكهرد بودند که عبارتند از: تعيين شاخب

کارکنان متناسه  بها الزامهات عصهر ديجيتهال، انتخهاب 

هههای ارزيههابي عملكههرد متناسهه  بهها الزامههات عصههر روش

 يابي عملكرد کارکنان.  محوری در ارزديجيتال و داده

های تحقيق پيشنهادات زيهر ارائهه با توجه به يافته

 گردد:مي

 آموزش و توسعه کارکنان متناس  با عصر ديجيتال  -

سههازی و اسههتقرار مههديريت عملكههرد در پيههاده -

 شهرداری تهران

 سازی چرخه مديريت دانشپياده -

 مهندس مجدد فرايندها متناس  با شهر ديجيتال.  -

تجربيات کس  شده در اين تحقيق، بهه با توجه به  

دست آمهده از ايهن شود مدل بهمحققان آتي پيشنهاد مي

پههژوهش را در يههك جامعههه وسههي  و بهها اسههتفاده از 
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سهازی معهادالت سهاختاری رويكردهای کمّي مانند مهدل

پژوهشههگران مههورد آزمههون قههرار دهنههد. همچنههين، بههه 

ی ههاههايي از روششهود در چنهين پژوهشيشنهاد ميپ 

ديگری مانند روش دلفي، فراتحليل، فراترکي  و ... بهرای 

سازی استفاده گهردد تها از ايهن طريهق، يكهي از فاز مدل

بهر بهودن فهاز های اجرايي اين تحقيق که زمانمحدوديت

 ها بود، برطرف گردد.انجام مصاحبه

 سپاسگزاري

ريزی شهههر تهههران بههه خههاطر  از مرکز مطالعات و برنامه

 شود.معنوی در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری ميحمايت  

 

 منابع  -7

مههديريت عملكههرد )فههرد تههيم و  (.  1397مايكل. )آرمستران ،  

زاده،  ترجمه بهروز قليچ لههي و داريههوش غههالم  سازمان(.

 تهران: صفار.

   خههاني، مرتضههيموسههي   بيگههي، رضههانجههف   زاده، مههريمادي 

(. ارزيههابي  1396اکبههر. )تبريههز،  عههالم   الهفرد، کرمدانش

های کيفههي  عملكرد نيروی انساني با استفاده از شاخب

.  ای در سههتاد سههازمان ثبههت احههوال کشههور()مطالعههه

   ،گذاری عمهههومي در مهههديريتمشهههيطخ نشهههريه

 .47-64نامه(،  )ويژه8

وثههوقي     زراعتههي، محسههن   ذاکههری، محمههد   اسدی، اسماعيل

(. الگوی ارزيابي عملكرد دانشههگاه  1393نيری، عبداله. )

علوم و فنون هههوايي شهههيد سههتاری براسههاس تكنيههك  

،  مطالعههات منههاب  انسههاني نشريه. کارت امتيازی متوازن

4(4  ،)177-151. 

بررسي نتايج  (. 1396. )تيمورنژاد، کاوه  يرگاني، محمدحسينپ

  HRM)-(E الكترونيهههكمهههديريت منهههاب  انسهههاني  

)موردمطالعه: معاونت توسعه منههاب  انسههاني شهههرداری  

المللههي تحقيقههات  پنجمههين کنفههرانس بههين.  تهههران(

 .بنيان در مهندسي کامپيوتر و فناوری اطالعاتدانش

خههواه، حسههين  شههاکرمي، کيههان.  تقههوايي، مسههعود  حسههيني

(. سنجش و ارزيابي عوامل مؤثر بر تحقههق شهههر  1398)

  الكترونيههك و تحليههل فضههايي شههكاف ديجيتههال در

  شهرهای متوسط انههدام )موردپژوهشههي شهههر ياسههوج(.

 .125-154(،  32)17ای،  نشريه جغرافيا و توسعه ناحيه

حمداله آی    حبيبي،  فخری،  )سانپاشايي  طراحي  (.  1398. 

الگوی مفهومي ارزيابي عملكرد کارکنان اداری مبتني بر  

مديرسيستم اطالعاتي  اقتصاد، .  يتهای  ملي    همايش 

مديريت توسعه و کارآفريني با رويكرد حمايت از کاالی  

 .  ايراني

ارتقا کيفيههت خههدمات  (.  1398. )خامسي ميبدی، محمدحسن

کننههده قصههد  بينههيها با تحليل عوامههل پههيششهرداری

اسهههتفاده از مهههديريت منهههاب  انسهههاني الكترونيكهههي  

ششههمين  .  هههای اسههتان يههزدموردمطالعههه: شهههرداری

هههای کههاربردی در مهندسههي  کنفههرانس ملههي پههژوهش

عمران، معماری و مديريت شهری و پنجمين نمايشههگاه  

 .سازان مسكن و ساختمان استان تهرانتخصصي انبوه

مديريت شهههر الكترونيههك و لههزوم  (.  1398. )سرگزی، حسين

سههومين  .  سههازی طههرح شهههرداری الكترونيههكپيههاده

مديريت و حسههابداری در  کنفرانس ملي مطالعات نوين  

 .ايران

شامرادی، سيده نيلوفر  فرجادمند، ليال  حسن مرادی، نرگس.  

(. ارائه مدل بومي مديريت عملكههرد بهها رويكههرد  1400)

نشههريه  توسههعه منههاب  انسههاني در آمههوزش و پههرورش.  

 .1-12(،  63)16های مديريت آموزشي،  نوآوری

طوطيان اصههفهاني، صههديقه  خههداياری، فرانههك  مههداح، علههي.  

(. شناسههايي علههل ناکارآمههدی نظههام ارزشههيابي  1397)

عملكرد کارکنان سازمان تأمين اجتماعي با ارائههه مههدل  

(،  27)8فصلنامه مطالعات مناب  انساني،   .AHPبه روش  

129-152. 

مبتني  رائه مدل (. ا1394. )محرمي، جعفر  محمدزاده، حكمت

بر فناوری اطالعههات جهههت حرکههت بههه سههمت شهههر و  

شهرداری الكترونيك و توسعه پايدار مديريت شهری در  

اولين کنگره ملي راهكارهای دستيابي به توسههعه  .  ايران

 .های توسعه علم و فناوریپايدار در بخش

(.  1396. )زهرا  ،پوریاشرف  قنبر  ،اميرنژاد  محمدرضا،  مرداني

بررسي تأثير عوامل مؤثر )فرهنگي، منههاب  انسههاني( بههر  

مههديريت  نشههريه  عملكههرد کارکنههان شهههرداری اهههواز.  

 .453-467(،  49)16شهری،  

  تيريراهبرد مد  (.1396. )قهيصد  ،يصادق   غالمرضا  ،زادهملك

.  دادهبههر کههالن هيهه بهها تك تاليجيدر عصر د  يمناب  انسان

 .70-62(،  51)13نشريه رشد فناوری،  
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(. نقههش  1395ملكههي، سههعيد  مههدانلو جويبههاری، مسههعود. )

شهرداری الكترونيك در توسعه فضای شهههری )مطالعههه  

نشههريه آمههايش  شهر تهههران(.   6موردی: محالت منطقه 

 .192-208(،  22)6جغرافيايي فضا،  

  (. ارزيههابي شههاخب1392نخعي، مهديه  بندريان، اسههفنديار. )

فناوری اطالعات در عرصه خدمات شهری در شهههرهای  

هوشمند و تأثيرات آن جهت ايجاد توسعه شهری پايدار.  

های نههوين در  ای پيشههرفتششمين همايش فرامنطقههه

 علوم انساني.
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بررسي نقش اينترنت اشيا  (.  1395خورشيدی، محمد. )

مطالعههه: مههديريت  دمور)های مديريت دانش  در سيستم
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