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*1

 .1گروه مدیریت ،مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر انزلی ،ایران ،بندر انزلی.

چکیده

1

هدف :هدف از مطالعه حاضر ،شناسایی و رتبه بندی معیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه با استفاده از
تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره است.
طراحی /روششناسی /رویکرد :مطالعه حاضر از نظر هدف توصیفی ،از نظر ماهیت متغیرها دارای رویکرد کمّی و از
نظر روش گردآوری دادهها مطالعهای پیمایشی است .اولویتبندی معیارها و استخراج وزنهای اهمیت شاخصها با استفاده از
پاسخهای  15نفر از خبرگان حوزه آموزش عالی به پرسشنامه مقایسات زوجی و تاپسیس صورت پذیرفت.
یافتههای پژوهش :نتایج حاصل از تحلیل ماتریس تصمیمگیری مدل تاپسیس در رتبهبندی معیارها نشان داد که
تأثیرگذارترین شاخص مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه ،زیرمعیار طراحی سیستمهای گزارش مهارتهای
کسبشده استادان و کارکنان با امتیاز وزنی  0/9332است .زیرمعیار تفکر تحلیلی با امتیاز وزنی  0/9314در رتبه دوم و
زیر معیار رفتارهای عادالنه و انتخاب بهترین اقدام منابع انسانی با امتیاز وزنی  0/928در رتبه سوم قرار دارد.
محدودیتها و پیامدها :مطالعه حاضر محدود به آموزش عالی بوده و در آن از رویکرد کمّی برای جمعآوری دادهها
استفاده شده است؛ بنابراین پیشنهاد میشود در مطالعات مشابهی به سایر حوزههای نظام آموزشی نیز پرداخته شده و در عین
حال از رویکرد کیفی و اختصاصاً تفسیری برای غنای دادهها استفاده شود.
پیامدهای عملی :استفاده از کارکنان و اعضای هیئتعلمی فعال ،باانگیزه و ماهر در دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت و سایر
شرکتهای دانشگاهی.
ابتکار یا ارزش مقاله :از منظر عملیاتی ،مطالعـه حاضـر چـارچوبی پویـا و سیسـتماتیک ،بـهخصـوص بـرای اقـدامات و
فعالیتهای حوزه منابع انسانی دانشگاه فراهم میکند.
کلمات کلیدی :مدیریت منابع انسانی ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،روشهای تصمیمگیری چندگانه.
نوع مقاله :مقاله علمی.

تاریخ دریافت مقاله ،1398/05/12 :تاریخ پذیرش مقاله.1398/012/27 :
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 .1مقدمه

مطالعات تجربی در حوزه مدیریت منابع انسانی آموزش عالی مملو از مقالهها و گزارشهایی
است که توجه زیادی به استراتژیهای انقباضی در مدیریت منابع انسانی در جهت ارتقای منافع
اقتصادی دانشگاه دارند؛ درحالیکه منزلت ،اعتبار ،تعالی و موفقیت نهادهای آموزش عالی در
عرصه رقابت ،مدیون ارزشگذاری و تعالی عملکرد منابع انسانی آن در زیرسیستمهای آموزشی،
پژوهشی ،اداری فنی ،مهندسی و اجرایی آن است ()Siekkenin, 2016؛ بنابراین توجه به
استانداردها و معیارهای تعالی منابع انسانی و سطح بلوغ سازمانها در اجرای این استانداردها با
طراحی پایههای مستحکم توسعه منابع انسانی ،افق محتملتری از موفقیت را برای این نهاد
حیاتی جامعه به تصویر خواهند کشید ( .)Gholipour & Mohammad Ismaili, 2016از
سوی دیگر با وجود روند فزاینده مطالعات مدیریت منابع انسانی در حوزههای مدیریت دولتی،
صنعتی ،بازرگانی و نظامی ،ارائه راهکارهایی در این زمینه مفید است (امین و همکاران1393 ،؛
مطلبی ارکانی.)1395 ،
ضعف مطالعات مدیریت منابع انسانی و بهطور ویژه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در
حوزه آموزش عالی ،پارادایم « نیاز فزاینده به دخالت دانشگاه در توسعه و تغییرات بارز ملّی و
منطقهای» را به چالش میکشد .توجه به این نکته که دهههای هزاره سوم ،دوران طالیی
پارادایم تلفیق آموزش عالی در اقتصاد ،دانش و بر سیاستهای متناظر توسعهای جامعه محسوب
میشود ،چنین شکاف مطالعاتی در آموزش عالی قابلتأمل است (.)Sarip &Royo,2014
بر این اساس دوره درخشش آموزش عالی بهمثابه نهاد توسعه بخش ،توجه ویژه به طراحی
مدلهای جدید مدیریت منابع انسانی دانشگاه و تغییر نگرشهای اجتماعی به منابع انسانی در
دانشگاه را به ذهن متبادر میسازد و پژوهشگران حوزه آموزش عالی را به مطالعات تجربی بیشتر
و عمیقتر در اداره منابع استراتژیک سازمان ،یعنی کارکنان ،فرا میخواند (Szelagowska-
.)Rodzka, 2018
در همین راستا محور تأ کید مطالعات مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه بر
شاخصها و معیارهای مطلوب مدیریت اعضای هیئتعلمی ،کارکنان ،دانشجویان و سایر
ذینفعان این عرصه بهعنوان کنشگران اصلی محیط آموزش عالی شکل گرفته است .این
مطالعات با تأسی از دیدگاه منبعمحور بر مدیریت استعدادها و سرمایههای دانشگاهی و
ضرورتهای تعیین شاخصها در جذب ،پرورش و نگهداری آنها تأکید میکند ( Caliskan,
 .)2010بر این اساس سؤالهای اصلی پژوهش حاضر را میتوان به شرح زیر بیان کرد :معیارها
و زیرمعیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه کداماند؟ رتبهبندی معیارها و
زیر معیارها از دیدگاه خبرگان حوزه آموزش عالی چگونه است؟
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پیشینه نظری

تاریخچه مدیریت منابع انسانی در دانشگاه .تکامل فرایندهای مدیرت منابع انسانی در
آموزش عالی را میتوان بهعنوان پدیدهای نوظهور در این نهاد ،به دوره آغاز رویههای استخدام
رسمی در پردیسهای دانشگاهی پس از دهههای  1940نسبت داد .ورود کارکردهای مدیریت
منابع انسانی به دانشگاه به زمانی برمیگردد که اعضای هیئتعلمی همزمان با دریافت حقوق
ماهانه و ساالنه خود ،مسئولیت استخدام و پرداختهای دستیاران خود را نیز بر عهده داشتند
(.)Arsalan, 2013
تا قبل از دهههای میانه  1940مدیران دانشگاهی اداره کارکردهای منابع انسانی را بهعنوان
بخشی از مسئولیتهای خود عهدهدار بودند .از اوایل دهه  1950نخستین مدیران امور کارکنان
در پردیسهای دانشگاهی شروع به کار کردند .مدیران کارکنان بیشتر دارای نقشی حمایتی در
مدیریت فرایندهای استخدامی بودند تا نقش تصمیمگیری .از دهههای  1960مدیریت امور
کارکنان بیشتر بر عهده رؤسای دانشکده و استادان ارشد و صاحب کرسی 1قرار داده شد .مفهوم
مدیریت امور کارکنان از سال  1990به مدیریت منابع انسانی تغییر یافت ( Sarip & Royo,
 )2014و ظهور «پارادایمهای تلفیقیافته منابع انسانی در آموزش عالی »2از جمله مدیریت
استراتژیک منابع انسانی دانشگاه آغاز شد (.)Szelagowska-Rodzka, 2018
3
این دوره را میتوان آغازی بر کاربرد مفهوم «منابع انسانی شریک سازمانی دانشگاه» در
آموزش عالی قلمداد کرد .تعبیر اینگونه از منابع انسانی در راستای بحرانها و چالشهای
سازمانی نهادها و نیز آموزش عالی ،اتکا به عملکرد منابع انسانی و سرمایههای فکری آنان
راهکاری منطقی به نظر می آورد .در  25سال اخیر ،رشد سریعی در حوزه مدیریت منابع انسانی
صورت گرفته است که پیامد و نتیجه برخی عوامل از قبیل رشد رقابت (عمدتاً شرکتهای
آمریکایی /اروپایی در اختیار شرکتهای ژاپنی) ،رشد آرام اقتصادی در ملل توسعهیافته غربی،
درک دورنمای مشارکتهای مدیریت منابع انسانی به سمت عملکرد شرکتها ،ایجاد کُرسیهای
مدیریت منابع انسانی در دانشگاهها و سِمتهای مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی در صنعت،
ورود و معرفی مدیریت منابع انسانی به حوزه تحصیلی فوقلیسانس اداره کسبوکار در اوایل دهه
 1980و تأکید مستمر بر لحاظکردن استراتژی مدیریت منابع انسانی در استراتژی کسبوکار
است که به ظهور پارادایمی جدید در علم مدیریت با عنوان «مدیریت استراتژیک منابع انسانی»
منتهی شد (.)Malik, 2009
1. Chairperson
2. Higher education HR paradigms
3. Strategic partner of academics
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پیشینه نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی .آرمسترانگ ( ،)2002مدیریت منابع
انسانی را رویکردی استراتژیک و منسجم برای مدیریت مهمترین و ارزشمندترین سرمایههای
سازمانی یا کارکنان تلقی میکنند که بهصورت فردی یا گروهی در راستای تحقق اهداف و
رقابتپذیری سیستم در تالش هستند .در چشماندازهای جدید آموزش عالی از مدیریت
استراتژیک منابع انسانی بهعنوان «مدیریت مهارتمحور صالحیتهای کارکنان» 1یاد شده است
و آن را عامل تعیین کننده در جذابیت استراتژیهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه معرفی می-
کنند .بر اساس مطالعات نظری ،ماهیت استراتژیهای تدوینشده توسط این مدیران ،آینده
نهادیشدن دو شعار «دانشگاه بهمثابه محلی برای کار» و «دانشگاه بهمثابه مکانی برای مطالعه»
رقم خواهد زد (.)Szelagowska-Rodzka, 2018
موفقیت فعالیتهای مدیریت منابع انسانی در دان شگاه متضمن پیوند آن با استراتژیهای
دانشگاهی است؛ زیرا مادام که خاستگاه این فعالیتها استراتژیهای دانشگاهی نباشد ،کارایی و
کارامدی آن ضعیف و حتی قابلاقماض است .سه فرایند اصلی مدیریت منابع انسانی در افرادی
که وارد دانشگاه میشوند ،کارکردهای آنان در سیستم دانشگاه و ترک آن خالصه میشود .در
حوزه آموزش عالی این سه فرایند ترجمانی برای برنامهریزیهای کارمندیابی ،استخدام ،آغاز و
پایان ارتباطات کاری ،ارزیابی و ارتقای کارکنان ،تشویق و پاداش 2است .کلیه تالشها ،تدابیر و
اقداماتی که تحت سرفصل کلی منابع انسانی استراتژیک انجام میشود ،از فرایندهای جذب و
استخدام در دانشگاه تا آموزشهای حین کار ،برنامههای توسعه قابلیت و پرورش کارکنان مستعد،
نظامهای حقوق و پاداش مدیریت عملکرد و مانند آن ،باید بهنحوی طراحی و اجرا شوند که به
دانشگاه در راستای نیل به اهداف راهبردی یاری رسانند.
اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی .مدیریت منابع انسانی استراتژیک عبارت است از:
افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمان .مطالعات این حوزه میتواند پاسخگوی این پرسش
باشد که مدیران منابع انسانی چه میکنند و چه باید بکنند؛ بههرحال افزایش کارایی منابع انسانی
در سازمان از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی سازمانهای کوچک نیز بهمنظور افزایش
کارایی کارکنان خود درصدد واحدی تحت این عنوان هستند ( .)Allui & Sahni, 2016چهار
هدفهای کلی برای مدیریت منابع انسانی استراتژیک عبارتاند از ( Matlabi Ardakani,
)2016

ـ هدف اجتماعی  :احساس مسئولیت در قبال نیازهای جامعه و ایجاد اعتبار برای سازمان و
کارکنان در جامعه.
1. Skillful management of staff competency
2. Remuneration
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ـ هدف سازمانی  :احساس مسئولیت در قبال وظایفی که بر عهده واحد امور اداری سازمان
گذاشته میشود.
ـ هدف وظیفهای :احساس مسئولیت در قبال هدفهای شخصی کارکنان شاغل در سازمان.
این اهداف مدیریت منابع انسانی استراتژیک را قادر میسازد تا کارکنان ماهر ،متعهد و
باانگیزه را جذب کند و به خدمت گیرد؛ از طریق آموزش کارکنان و فراهمآوردن مستمر
فرصتهای ارتقای شغلی برای آنها ظرفیتهای ذاتی آنان  ،مشارکت و توان بالقوه و همکاری
آنها را تقویت کند و توسعه دهد؛ سیستمهای کاری با عملکرد باال طراحی کند که دربرگیرنده
عناصر زیر باشند :رویههای انتخاب و جذب مؤثر و مفید ،سیستمهای پرداخت انگیزش مبتنی بر
عملکرد و بر حسب اقتضا ،توسعه مدیریت و فعالیتهای آموزشی مرتبط با نیازهای سازمان؛
روشهای مدیریتی با تعهد باال را توسعه دهد ،از مهارتها و دانش خاص کارکنان حمایت کند؛
ایجاد جوّی که در آن بتوان روابط مفید و سازندهای را بهواسطه مشارکت و همکاری بین مدیریت
و کارکنان حفظ کرد و در نهایت افزایش انگیزه و تعهد و وجدان کاری بهواسطه استفاده از
فرایندها و سیاستهایی است که برای کارکنان ارزش قائل میشود و با توجه به سطح مهارتها
و شایستگیهایی که آنان کسب میکنند و همچنین کاری که انجام میدهند به آنها پاداش
میدهد (آرمسترانگ.)1381 ،
پیشینه تجربی پژوهش .ساریپ و رویو ( ،)2014مطالعهای موردی در خصوص منابع انسانی
استراتژیک دانشگاه در دانمارک و کانادا انجام دادند .هدف از پژوهش آنها ،شناسایی نقشهای
مدیران منابع انسانی در آموزش عالی دو کشور و عواملی بود که تفاوت دپارتمانهای منابع
انسانی در دو کشور را تحت تأثیر قرار میدهد .نتایج مصاحبههای نیمهساختاریافته با سرپرستان،
مدیران و کارشناسان منابع انسانی دانشگاه نشان داد که رویکرد تمرکزگرای ی و عدمتمرکزگرایی
مهمترین عاملی است که ایفای نقشهای منابع انسانی دانشگاه در دو کشور را تحت تأثیر خود
قرار میدهد ).)Sarip & Royo,2014
نواک و همکاران ( ،)2015مطالعه پیمایشی در خصوص قابلیتهای ادراکشده منابع انسانی
از دیدگاه دانشجویان تمام وقت زن و مرد رشته مدیریت منابع انسانی دانشکده علوم اداری
«دانشگاه ماریبور اسلونی» 1انجام دادند .بر اساس روششناسی واردز ( 2)1963مبتنی بر
خوشههای سلسلهمراتبی 3تنظیم و موردتحلیل قرار گرفتند .پژوهشگران در تعریف عملیاتی از
متغیر صالحیت ادراکشده در دانشگاه ،آن را سازهای چندبعدی که با کسب ،حفظ و ارتقای
1. Maribor
2. Wards Methodology
3. Hierarchical clustering
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دانش ،نگرش و مهارت انتقادی در حرفه معینی در فرد شکل میگیرد ،تعریف کردند؛ بنابراین
صالحیت دربرگیرنده دانش ،مهارت نگرش و شبکهای از ارزشهای تعریفشده و نهادیشده
حرفه است 15 .صالحیت ادراک شده در این مطالعه را رهبری ،تفکر استراتژیک ،کار گروهی،
ارتباطات ،مدیریت تغییر ،مسئولیتپذیری و تصمیمگیری ،خالقیت و نوآوری ،حرفهگرایی،
انسانگرایی ،نتیجهگرایی ،دانش کسبوکار ،سازماندهی (زمانی و کاری)  ،دقت ،تفکر تحلیلی،
استفاده درست از سیستمهای ارتباطی و اطالعاتی تشکیل میدادند (.)Novak, et. al, 2015
آلویی و ساهنی ( ،)2016ماهیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی را در مؤسسههای آموزش عالی
بررسی کردند .بر اساس نتایج تحلیل دادهها مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه ،ماهیت
فراکنشی ،انعکاسی ،تجویزی و مدیریتی دارد .انگیزهبخشی ،تعهدبخشی و مهارتبخشی سه بُعد
مهم مدیریت استراتژیک منابع انسانی هستند که سبب میشوند امکان همسویی فرایندهای
هستهای دانشگاه به استراتژیهای منابع انسانی آن فراهم شود (.)Allui & Sahni, 2016
والش و همکاران ( ،)2010مطالعهای در خصوص موضوعهای کلیدی مدیریت استراتژیک
منابع انسانی در دانشکده مدیریت هتلداری «دانشگاه کورنل »1انجام دادند .در این مطالعه مروری
با مفهومسازی «جعبه سیاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی» ،عوامل مهم این حوزه از مدیریت
شناسایی و تحلیل شدند .نتایج مطالعه نشان داد که صالحیتهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه
از طریق آموزش و مهارتآموزی ،بصیرتسازی از طریق تجربهها و خودانگیزشی ایجاد میشود
( .)Walsh, et al., 2010سایکینن و همکاران ( ،)2016مطالعهای با عنوان «کارمندگماری در
دانشگاه های فنالند :مقایسه مدیریت استراتژیک منابع انسانی با مدیریت احساس محور 2منابع
انسانی» انجام دادند .بر اساس مدل ساختار چهارسطحی کارراهه شغلی 3دانشگاه دو رویکرد
عمده در مدیریت منابع انسانی دانشگاه ،رویکردهای استراتژیک و پاتتیک نام دارند که مورد
نخست مبتنی بر کار و مورد دوم مبتنی بر نیارهای زندگی کارکنان است ( Siekkinen, et al.,
 .)2016زالگوسکا-رودزکا ( ،)2018در مطالعهای در خصوص استراتژیهای مدیریت منابع
انسانی دانشگاه به  40استراتژی در چهار گروه اخالقی-حرفهای ،کارمندگماری و موقعیتهای
کاری ،امنیت اجتماعی و آموزش و مهارتآموزی اشاره کرده است (Szelagowska-
.)Rodzka,2018
ارسالن و همکاران ( ،)2018در مطالعه کارکردهای مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی
ترکیه بر اساس مدل ارزشافزوده منابع انسانی 4دیدگاههای اعضای هیئتعلمی به اقدامات
مدیریت منابع انسانی در دانشگاه را بررسی کردند .معیارهای چهاردهگانه شناساییشده در این
1. Cornell University
2. Pathetic based management
3. Four stage career structure
4. HR value added Model
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مطالعه عبارتاند از :واقعیات کسبوکار آموزش و انطباق اقدامات منابع انسانی دانشگاه با آن؛
خلق ارزشهای ضمنیهای بازارپسند برای سرمایهگذاران حوزه آموزش عالی؛ برقراری ارتباط با
مشتریان هدف آموزش عالی؛ ایجاد قابلیتهای سازمانی خلق استراتژی در مدیران میانی
دانشگاه؛ شفافکردن گزارههای ارزشی منابع انسان ی برای کارکنان و اطمینان از عملکردن
سیستم مطابق با این گزارهها؛ مدیریت فرایندهای انسانی منتهی به ایجاد ارزش افزوده؛ کنترل
فرایندهای مدیریت عملکرد که منتهی به ایجاد ارزش افزوده میشوند؛ مدیریت فرایندهای
اطالعاتی و ارتباطی منتهی به ارزش افزوده؛ داشتن فرایندهای مشخص برنامهریزی استراتژیک
و انطباق با اهداف کسبوکار آموزش و پژوهش؛ استفاده از کارکنانی که نقشهای منابع انسانی
خود را شفاف و مسئوالنه انجام میدهند؛ همسوسازی استراتژیهای بازار و دانشگاه؛ تربیت
کارکنانی که قابلیتهای منابع انسانی را بهدرستی نشان دهند؛ سرمایهگذاری بر روی متخصصان
منابع انسانی از طریق تجربههای آموزشی و مهارتی؛ مدیریت فرایندهای حجم کاری کارکنان و
تأکید بر اقدامات دارای ارزش افزوده (.)Arsalan, et al., 2018
بریتو و اولیورا ( ،)2016در فراتحلیل مطالعات حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در
دانشگاههای برزیل ،چارچوب مدیریت استراتژیک منابع انسانی را در  3دسته مفهومی «اقدامات
منابع انسانی»« ،نتایج مربوط به منابع»« ،اقدامات و نتایج» طبقهبندی کردند .صالحیتهای
کارکنان ،فرصت های مشارکت و مجموعه اقدامات سنتی منابع انسانی در دسته ی نخست؛
سرمایه انسانی ،فرهنگ یادگیری ،مدیریت دانش ،جهتگیری یادگیری و ارزشهای سازمانی در
دسته مفهومی دوم و مهارتآموزی و توسعه 1و پژوهش و توسعه 2و مدیریت منابع انسانی
(آموزش ،تشویق ،مشارکت و کار گروهی) و نتایج آن ،یعنی جابهجایی ،در دسته مفهومی سوم
قرار گرفتند (.)Brito & Olivera, 2016
سعادتطلب و همکاران ( ،)1394مطالعهای پیمایشی با عنوان «تأثیر رویکردهای مدیریت
منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد کارآفرینانه و نوآورانه آموزش عالی ایران در دانشگاههای
شهید بهشتی و تهران» انجام دادند .مدیران عالی دانشگاههای موردمطالعه وضعیت ابعاد
کارکردی و استراتژیک مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه را در  10بُعد انتخاب
کارکنان ،توسعه آ موزش ،ارزیابی عملکرد ،توسعه شغل ،سیستم پرداخت ،فرهنگ مشارکتی،
مدیریت گروه ،برنامههای مدیریت بر مبنای هدف و برنامههای کنترل کیفیت در دانشگاه و
سیستم پرداخت دستمزد را با ابعاد نوآورانه و کارکردی مقایسه کردند .درنهایت یافتهها نشان داد
که رویکردهای کارکردی و استراتژیک تأثیر معناداری بر عملکرد نوآورانه و اثربخشی سازمانی
دانشگاه دارد .سلیمی و عبد شریفی ( ،)1394مطالعهای پیمایشی با عنوان «نقش میانجی
1. T&D
2. R&D
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یادگیری سازمانی در ارتباط بین شیوههای مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی در دانشگاه
شیراز» انجام دادن د .نتایج تحلیل مسیر و معادالت ساختاری نشان داد که ابعاد دوگانه شیوههای
مدیریت منابع انسانی ،یعنی ارزیابی عملکرد و آموزش و توسعه منابع انسانی ،بهواسطه یادگیری
سازمانی بر نوآوری سازمانی دانشگاه تأثیر دارد.
مدل مفهومی پژوهش .بر اساس مرور مطالعات نظری در خصوص مدیریت استراتژیک منابع
انسانی در آموزش عالی  7شاخص کارمندیابی و استخدام در دانشگاه ،سیستمهای جبران خدمت
و پاداش ،ارزیابی عملکرد ،سیستمهای توسعه مهارت و آموزش ،فرهنگ سازمانی دانشگاه و
برنامههای حفظ سرمایههای انسانی ،طراحی طرح درسهای ایجاد صالحیتهای منابع انسانی
در دانشجویان و استراتژیهای کسبوکار محیط آموزش عالی و درمجموع  51زیرمعیار استخراج
شد که در شکل  ،1ارائه شده است.
 .3روششناسی

پــژوهش حاضــر از ایــن نظــر کــه از پرسشــنامه بــرای جمــعآوری آرا خبرگــان در خصــوص
اولویتبندی معیارها و زیرمعیارهای مدیریت اسـتراتژیک منـابع انسـانی در دانشـگاه بهـرهگیـری
استفاده است ،مطالعهای پیمایشی محسوب میشود .بهمنظـور تعیـین و اولویـتبنـدی معیارهـا و
استخراج اوزان اهمیت از جامعه آماری به حجم  15نفر از خبرگان حـوزه آمـوزش عـالی ،اعضـای
هیئتعلمی (استادیار ،دانشیار و اسـتاد تمـام) بـا گـرایش مـدیریت منـابع انسـانی اسـتفاده شـد.
جمعآوری و تدوین معیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی با روش مطالعه کتابخانهای انجـام
شد و اولویتبندی معیارها و زیرمعیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه با اسـتفاده
از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره با تأکید بر روش تاپسیس تحت نرمافـزار Expert choice
صورت گرفت.
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فرآیند انتخاب کارکنان و اعضای هیئتعلمی ،غربالگری
محیط از نظر افراد شایسته برای کار در دانشگاه ،آزمونهای
استخدامی کارکنان دانشگاه ،مصاحبههای ساختاریافته،
استخدام گزینههای داخلی ،ارجحیت گزینههای داخلی

حقوق رقابتی ،مرتبطساختن حقوق به نتایج فعالیتهای
کسبوکار ،پرداخت مبتنی بر عملکرد ،پاداش و عملکرد،
رفتارهای عادالنه و انتخاب بهترین اقدام منابع انسانی

ارزیابی عملکرد ساالنه کارکنان و استادان ،ارزیابی بر مبنای
انطباق با طرحهای توسعه شغلی ،ارزیابی بر مبنای کیفیت
عمل در محیط عینی شغل

مهارت آموزی استادان و کارکنان ،نیازسنجی آموزشی،
تشویق کلیه گروهای کار دانشگاه به یادگیری منظم،
آموزش مدیریت کیفیت جامع برای اعضای هیئتعلمی و
کارکنان ،طراحی سیستمهای گزارش مهارتهای کسبشده

سیستمهای شکایت عادالنه ،ارتباط مدیران با کارکنان و
استادان ،ساعات کاری متغیر ،ارتباطات از راه دور ،برگزاری
جشنهای موفقیت ارتباط با بازار و کسبوکار
رهبری استراتژیک ،کار گروهی ،ارتباطات ،مدیریت تغییر
تصمیم گیری و مسئولیت ،خالقیت و نوآوری ،حرفهگرایی،
انسان و اخالقیات ،نتیجهمداری ،دانش کسبوکار،
سازماندهی شغل و زمان ،دقت عمل ،تفکر تحلیلی ،استفاده
از فناوری ارتباطات و اطالعات

شناسایی واقعیات کسبوکار آموزش و انطباق اقدامات منابع
انسانی دانشگاه با آن ،خلق ارزشهای ضمنی بازارپسند برای
سرمایهگذاران حوزه آموزش عالی ،برقراری ارتباط با
مشتریان هدف آموزش عالی (صنایع) ،ایجاد قابلیتهای
سازمانی خلق استراتژی در مدیران میانی دانشگاه

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

کارمندیابی
و استخدام
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 .4تحلیل دادهها و یافتهها
سؤال نخست :شاخصها و زیرشاخصهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی

کداماند؟ برای شناسایی شاخصهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه ابتدا  7معیار
اصلی مشخص شد و سپس پرسشنامهای پنجمعیاری بر اساس طیف لیکرت در  51پرسش تنظیم
شده و از خبرگان خواسته شد که اهمیت هر یک از معیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی
در دانشگاه در قالب یکی از پاسخهای خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد مشخص کنند؛
سپس با توجه به فراوانی پاسخها و میانگین ارزش آنها عوامل مؤثر استخراج شد (جدول .)1
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد سؤاهای پرسشنامه
شماره
سؤال

معیار

میانگین

انحراف
استاندارد

1
2
3
4
5
6
7
8

فرآیند انتخاب کارکنان و اعضای هیئتعلمی
غربالگری محیط از نظر افراد شایسته برای کار در دانشگاه
آزمونهای استخدامی کارکنان دانشگاه
مصاحبههای ساختاریافته با کمیتههای تخصصی
استخدام گزینههای داخلی
ارجحیت گزینههای داخلی
حقوق رقابتی
مرتبطساختن حقوق به نتایج فعالیتهای کسبوکار

4/51
4/42
4/40
4/38
4/37
4/38
4/39
4/42

0/683
0/753
0/672
0/680
0/677
0/711
0/694
0/723

9
10
11
12
13
14

پرداخت مبتنی بر عملکرد
پاداش و عملکرد
رفتارهای عادالنه و انتخاب بهترین اقدام منابع انسانی
ارزیابی عملکرد ساالنه کارکنان و استادان
ارزیابی بر مبنای انطباق با طرحهای توسعه شغلی
ارزیابی بر مبنای کیفیت عمل در محیط عینی شغل

4/44
4/38
4/45
4/31
4/47
4/45

0/687
0/736
0/667
0/836
0/620
0/674

15
16
17

مهارتآموزی استادان و کارکنان
نیازسنجی آموزشی
تشویق کلیه گروههای کار دانشگاه به یادگیری منظم

4/38
4/46
4/24

0/680
0/768
0/821

18
19

آموزش مدیریت کیفیت جامع برای اعضای هیئتعلمی و کارکنان
طراحی سیستمهای گزراش مهارتهای کسبشده

4/36
4/26

0/756
0/744

20
21
22
23
24

سیستمهای شکایت عادالنه
ارتباط مدیران با کارکنان و استادان
ساعات کاری متغیر
ارتباطات از راه دور
برگزای جشنهای موفقیت ارتباط با بازار و کسبوکار

4/23
4/23
4/12
4/44
4/32

0/791
0/791
0/841
0/834
0/822
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شماره

انحراف

معیار

میانگین

25

رهبری استراتژیک

4/18

0/822

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

کار گروهی
ارتباطات
مدیریت تغییر تصمیمگیری مسئولیت
خالقیت و نوآوری
حرفهگرایی
انسان و اخالقیات
نتیجهمداری
دانش کسبوکار
سازماندهی شغل و زمان
دقت عمل
تفکر تحلیلی
استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات
شناسایی واقعیات کسبوکار آموزش و انطباق اقدامات منابع انسانی
دانشگاه با آن

4/17
4/10
4/29
4/33
4/29
4/35
4/30
4/39
4/09
4/21
4/22
4/17

0/869
0/862
0/715
0/883
0/830
0/730
0/817
0/654
0/891
0/774
0/821
0/823

4/18

0/754

39

خلق ارزشهای ضمنی بازارپسند برای سرمایهگذاران حوزه آموزش عالی

4/20

0/847

40
41

برقراری ارتباط با مشتریان هدف آموزش عالی (صنایع)
ایجاد قابلیتهای سازمانی خلق استراتژی در مدیران میانی دانشگاه

4/25
4/18

0/631
0/810

42
43

شفافکردن گزارههای ارزشی منابع انسانی برای کارکنان
مدیریت فرایندهای انسانی منتهی به ایجاد ارزشافزوده

4/11
4/32

0/778
0/851

4/17

0/857

4/60

0/617

4/36
4/13

0/703
0/850

4/18

0/871

4/29

0/780

4/06

0/761

4/20

0/847

سؤال

38

44
45
46
47
48
49
50
51

دانستن فرایندهای مشخص برنامهریزی استراتژیک و انطباق با اهداف
کسبوکار آموزش و پژوهش
استفاده از کارکنانی که نقشهای منابع انسانی را شفاف و مسئوالنه انجام
میدهند.
همسوسازی استراتژیهای بازار و دانشگاه
تربیت کارکنانی که قابلیتهای منابع انسانی را بهدرستی نشان دهند.
سرمایهگذاری بر روی متخصصان منابع انسانی از طریق تجربههای
آموزشی و مهارتی
مدیریت فرایندهای حجم کاری کارکنان و تأکید بر اقدامات دارای
ارزشافزوده
اطمینان از عملکردن سیستم مطابق با گزارههای ارزشی محیط
کسبوکار دانشگاه
کنترل فرایندهای مدیریت عملکرد کسبوکار رقابتی

استاندارد

شناسایی و رتبهبندی معیارهای مدیریت استراتژیک منابع ( ...عباسی)
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با توجه به جدول  ،1تمامی سؤالهای پرسشنامه دارای انحراف معیار کمتر از  0/9هستند و
میانگین تمامی سؤالها بیشتر از  4است؛ بنابراین طبق یافتههای حاصل از نظرسنجی
کارشناسان ،این متغیرها (سؤالها ) با ارزش باالتر از زیاد در عملکرد موفق مدیریت استراتژیک
منابع انسانی در دانشگاه مؤثر است .با توجه به اینکه تمامی  51سؤال پرسشنامه حدنصاب بیشتر
از زیاد را کسب کردهاند ،تمام این عوامل در قالب  7معیار و  51زیرمعیار در ماتریس تصمیمگیری
مدل تاپسیس مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند.
سؤال دوم :اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در

دانشگاه از نظر خبرگان چگونه است؟ در این بخش از پژوهش 51 ،شاخص منتخب بر
اساس ماتریس تصمیمگیری کارشناسان خبره و با تکنیک تاپسیس رتبهبندی شدند که نتایج زیر
بهدست آمد :بر اساس یافتهها باالترین شاخص تأثیرگذار مدیریت استراتژیک منابع انسانی در
دانشگاه زیرمعیار طراحی سیستمهای گزارش مهارتهای کسبشده استادان و کارکنان با امتیاز
وزنی  0/9332است .زیرمعیار تفکر تحلیلی با امتیاز وزنی  0/9314در رتبه دوم و زیرمعیار
رفتارهای عادالنه و انتخاب بهترین اقدام منابع انسانی با امتیاز وزنی  0/982در رتبه سوم قرار
گرفت .زیرمعیار آزمون های استخدامی کارکنان دانشگاه نیز در اولویت آخر قرار گرفت .این
یافتهها در جدول  ،2نشان داده شده است.
جدول  .2رتبهبندی و فاصله از ایدهآل مثبت و ایده آل منفی زیرمعیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه

شاخصهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه

فرآیند انتخاب کارکنان و اعضای
هیئتعلمی
غربالگری محیط از نظر افراد شایسته
برای کار در دانشگاه
آزمونهای استخدامی کارکنان
دانشگاه
مصاحبههای ساختاریافته با کمیتههای
تخصصی
استخدام گزینههای داخلی
ارجحیت گزینههای داخلی
حقوق رقابتی
مرتبطساختن حقوق به نتایج
فعالیتهای کسبوکار
پرداخت مبتنی بر عملکرد
پاداش و عملکرد

کارمندیابی و استخدام
سیستمهای جبران خدمت
و پاداش

مؤلفه

معیار

زیرمعیار

d+

d-

CL

رتبه

0/0306

0/0087

0/2218

49

0/0035

0/0352

0/9107

5

0/0351

0/0043

0/1091

51

0/0092

0/0287

0/7563

22

0/0141
0/0105
0/008

0/0235
0/0274
0/0297

0/6246
0/7228
0/7876

38
26
17

0/0169

0/0205

0/5476

41

0/0217
0/0108

0/0159
0/0267

0/4236
0/7118

44
27
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مؤلفه

زیرمعیار

معیار

سیستمهای ارزیابی عملکرد
سیستمهای توسعه مهارت و آموزش
فرهنگسازی و حفظ
برنامههای انسانی
تنظیم طرح درسهای ایجاد صالحیتهای منابع انسانی در
دانشجویان

استرا
تژی
های
منابع
انسا
نی

رفتارهای عادالنه و انتخاب بهترین
اقدام منابع انسانی
ارزیابی عملکرد ساالنه کارکنان و
استادان
ارزیابی بر مبنای انطباق با طرحهای
توسعه شغلی
ارزیابی بر مبنای کیفیت عمل در
محیط عینی شغل
مهارتآموزی استادان و کارکنان
نیازسنجی آموزشی
تشویق کلیه گروههای کار دانشگاه به
یادگیری منظم
آموزش مدیریت کیفیت جامع برای
اعضای هیئتعلمی و کارکنان
طراحی سیستمهای گزارش
مهارتهای کسبشده
سیستمهای شکایت عادالنه
ارتباط مدیران با کارکنان و استادان
ساعات کاری متغیر
ارتباطات از راه دور
برگزای جشنهای موفقیت ارتباط با
بازار و کسبوکار
رهبری استراتژیک
کار گروهی
ارتباطات
مدیریت تغییر تصمیمگیری مسئولیت
خالقیت و نوآوری
حرفهگرایی
انسان و اخالقیات
نتیجهمداری
دانش کسبوکار
سازماندهی شغل و زمان
دقت عمل
تفکر تحلیلی
استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات
شناسایی واقعیات کسبوکار آموزش و

d+

d-

CL

رتبه

0/0028

0/036

0/928

3

0/0169

0/0206

0/5482

40

0/0116

0/0265

0/6943

29

0/005

0/035

0/875

9

0/0116
0/0066

0/0256
0/0314

0/689
0/8254

31
14

0/0082

0/0296

0/7825

19

0/0089

0/0287

0/7643

20

0/0026

0/0361

0/9332

1

0/0282
0/0173
0/0082
0/0078

0/0097
0/0203
0/0302
0/0309

0/256
0/5403
0/7876
0/7988

49
42
16
15

0/0116

0/0256

0/689

30

0/0124
0/0131
0/0186
0/0098
0/0081
0/0264
0/0258
0/0253
0/0167
0/0314
0/0295
0/0027
0/0125
0/005

0/0261
0/025
0/0192
0/028
0/0297
0/011
0/0125
0/0145
0/0208
0/0068
0/0086
0/0361
0/0255
0/0358

0/6781
0/6563
0/5088
0/7401
0/7848
0/293
0/3263
0/3638
0/5541
0/1771
0/2266
0/9314
0/6712
0/8766

32
34
43
24
18
47
46
45
39
50
48
2
33
8
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مؤلفه

معیار

زیرمعیار
انطباق اقدامات منابع انسانی دانشگاه با
آن
خلق ارزشهای ضمنی بازارپسند برای
سرمایهگذاران حوزه آموزش عالی
برقراری ارتباط با مشتریان هدف
آموزش عالی (صنایع)
ایجاد قابلیتهای سازمانی خلق
استراتژی در مدیران میانی دانشگاه
شفافکردن گزارههای ارزشی منابع
انسانی برای کارکنان
مدیریت فرایندهای انسانی منتهی به
ایجاد ارزش افزوده
دانستن فرایندهای مشخص برنامه
ریزی استراتژیک و اطباق با اهداف
کسبوکار آموزش و پژوهش
استفاده از کارکنانی که نقشهای منابع
انسانی را شفاف و مسئوالنه انجام
میدهند.
همسوسازی استراتژیهای بازار و
دانشگاه
تربیت کارکنانی که قابلیتهای منابع
انسانی را بهدرستی نشان دهند.
سرمایهگذاری بر روی متخصصان
منابع انسانی از طریق تجربههای
آموزشی و مهارتی
مدیریت فرایندهای حجم کاری
کارکنان و تأکید بر اقدامات دارای
ارزش افزوده
اطمینان از عملکردن سیستم مطابق
با گزارههای ارزشی محیط کسبوکار
دانشگاه
کنترل فرایندهای مدیریت عملکرد
کسبوکار رقابتی
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d+

d-

CL

رتبه

0/0057

0/0346

0/8589

11

0/0099

0/028

0/7393

25

0/0132

0/0246

0/6511

35

0/0134

0/0248

0/6494

36

0/0037

0/0359

0/9061

6

0/0041

0/0343

0/8922

7

0/007

0/0343

0/8294

13

0/0031

0/0357

0/9193

4

0/0135

0/0246

0/6455

37

0/0048

0/0336

0/8742

10

0/0091

0/0289

0/761

21

0/0059

0/0346

0/8538

12

0/0098

0/0285

0/7442

23

با توجه به نتایج حاصل از مدل تاپسیس ،اولویتبندی معیارهای مدیریت استراتژیک منابع
انسانی در دانشگاه نیز ارزیابی شد .بر اساس نتایج ،استراتژی منابع انسانی با امتیاز وزنی 0/800
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در اولویت نخست ،استراتژی مدیریتی سیستمهای توسعه مهارت و آموزش با امتیاز وزنی
 0/7988در اولویت دوم و استراتژی سیستمهای ارزیابی عملکرد با امتیاز وزنی  0/7058در
اولویت سوم قرار دارد .سایر استراتژیهای مدیریتی نیز در اولویتهای بعدی قرار میگیرند که در
جدول  3و شکل  ،2نشان داده شده است.
جدول  .3اولویتبندی شاخصهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه
معیارهای مدیریت استراتژیک

وزن معیار

اولویتبندی

استراتژیهای منابع انسانی
سیستمهای توسعه مهارت و آموزش
سیستمهای ارزیابی عملکرد
سیستمهای جبران خدمت و پاداش
فرهنگسازی و حفظ برنامههای تعالی انسانی
کارمندیابی و استخدام منابع انسانی کارامد
تنظیم طرح درسهای ایجاد صالحیتهای منابع انسانی در دانشجویان

0/800
0/7988
0/7058
0/6797
0/6143
0/5575
0/5316

اولویت اول
اولویت دوم
اولویت سوم
اولویت چهارم
اولویت پنجم
اولویت ششم
اولویت هفتم

نمودار راداری اولویت بندی معیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در
دانشگاه
استراتژی های منابع انسانی

1

سیستم های توسعه مهارت و آموزش

0.5

تنظیم طرح درس های ایجاد صالحیت های
منابع انسانی در دانشجویان

0
سیستم های ارزیابی عملکرد

سیستم های جبران خدمت و پاداش

کارمند یابی و استخدام

فرهنگ سازی و حفظ برنامه های انسانی

شکل  .2نمودار راداری رتبه بندی معیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،رویکردی جامع به مدیریت سرمایههای انسانی دانشگاه است.
نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه از  7معیار در حوزههای
توجه به استراتژیهای منابع انسانی ،سیستمهای توسعه مهارت و آموزش ،ارزیابی عملکرد

شناسایی و رتبهبندی معیارهای مدیریت استراتژیک منابع ( ...عباسی)
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کارکنان ،سیستمهای جبران خدمت و پاداش ،فرهنگسازی و حفظ و ارتقای برنامههای تعالی
انسانی ،کارمندیابی و استخدام منابع انسانی کارآمد و طراحی طرح درسهای ویژه برای ایجاد
صالحیتهای مدیریت منابع انسانی در گروههای مدیریتی در حوزه دانشجویی تشکیل شده
است .بر اساس نتایج حاصل از تحلیل سلسلهمراتبی با استفاده از مدل تاپسیس ،توجه به
استراتژیهای منابع انسانی در دانشگاه در اولویت نخست ،سیستمهای توسعه مهارت و آموزش
در اولویت دوم و استراتژی سیستمهای ارزیابی عملکرد در اولویت سوم قرار دارد .نواک و
همکاران ( ،)2015در بررسی صالحیتهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی منابع انسانی بر
اساس یافتههای آماری بر اهمیت ایجاد صالحیتهای رهبری تأکید کردهاند .این نتیجه در
پژوهش حاضر ،اهمیت ایجاد صالحیت تفکر تحلیلی در منابع انسانی را مطرح میکند .با توجه به
چالش های فراگیر پیش روی ،روند نوین مدیریت استراتژیک منابع انسانی در ایران ،رویکرد
تعامل دانشگاه و محیط و اولویتدادن به تحلیل محیط و اصل رقابتپذیری در آموزش عالی
ایران به نظر میرسد که شکلگیری و تقویت این صالحیت در آموزش عالی کشور اهمیت
بیشتری دارد .در مطالعه ارسالن ( ،)2018نیز به این موضوع اشاره شده است.
محوریت یادگیری ،مدیریت یادگیری و بهویژه مدیریت استعدادها در دانشگاه به شکلگیری
ساختار مستمر ،منظم و بهروز کارکنان و استادان وابسته است .در بسیاری از پژوهشها حوزه
آموزش عالی آموزش و مهارتآموزی ،رکن تعالی و موفقیت ارکان عملکردی دانشگاه را تشکیل
میدهد .سایکینن و همکاران ( ،)2016بر توجه به ساختار رشد و تعالی اعضای هیئتعلمی
دانشگاه اشاره کردهاند .پژوهشگران همچنین بر اهمیت استخدام افراد کارآمد بهمنظور ارتقای
عملکرد دانشگاههای فنالند تأکید داشتهاند .بدیهی است بهمنظور نهادیکردن شاخصهای
مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه توجه به فرایند ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهای
مشخص منابع انسانی ضرورتی انکارناپذیر است.
اهمیت و اولویت معیارها مبنایی برای ارائه پیشنهادهایی به مدیران منابع انسانی دانشگاه قرار
گرفته است :دانشگاه در استفاده از منابع انسانی به دنبال کارایی و اثربخشی و تعالی در حوزه
آموزش ،پژوهش و ارتباط مؤثر با جامعه در راستای ارتقای منافع سازمانی و توسعه ملّی و
منطقهای است؛ در همین راستا پیشنهاد میشود که تأکید مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر
موارد زیر با اولویت بیشتری صورت پذیرد :در راستای معیار شناسایی واقعیات کسبوکار آموزش
و انطباق اقدامات منابع انسانی دانشگاه با آن پیشنهاد میشود که جذب اعضای هیئتعلمی در
رشتههای پُرمتقاضی و کاربردی ،اهتمام اعضای هیئتعلمی به تولیدات آموزشی درآمدزا و طرح
درسهای منطبق با نیازهای تخصصی و زندگی اجتماعی و حرفهای مدنظر قرار گیرد.
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در راستای معیار خلق ارزشهای ضمنیهای بازارپسند برای سرمایهگذاران حوزه آموزش
عالی پیشنهاد میشود که برقراری ارتباط کارکنان دانشگاهی با ذینفعان محیطی آموزش عالی
(صنایع ،کارفرمایان ،سرمایهگذاران) در اولویت برنامهریزیهای دانشگاه قرار گیرد .در راستای
معیار برقراری ارتباط با مشتریان هدف آموزش عالی (صنایع) پیشنهاد میشود که استفاده از
کارکنان و اعضای هیئتعلمی فعال ،باانگیزه و ماهر در دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت و سایر
شرکتهای دانشگاهی موردتوجه قرار گیرد .در راستای معیار ایجاد قابلیتهای سازمانی خلق
استراتژی در مدیران میانی دانشگاه پیشنهاد میشود :تشکیل کمیتههای استراتژیک به تفکیک
دپارتمانهای آموزشی ،ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی بر اساس استراتژیهای تدوینشده در
آموزش و پژوهش مدنظر رؤسای دانشکدهها و مدیران گروه قرار گیرد.
در راستای معیار شفافکردن گزارههای ارزشی منابع انسانی برای کارکنان پیشنهاد میشود
که نشستهای علمی در راستای مأموریتهای دانشگاهی و تفسیر استراتژیها در راستای
مدیریت منابع انسانی برنامهریزی شود .در راستای معیار مدیریت فرایندهای انسانی منتهی به
ایجاد ارزش افزوده پیشنهاد میشود که توجه بیشتری به فرایندهایی که دارای ارزشافزوده در
سیستمهای دانشگاهی هستند ،مانند ارتباط کارکنان و دانشجویان ،نیازسنجی از دانشجویان،
توجه به صالحیتهای حرفهای موردنیاز دانشجویان و تأکید بیشتر برنامه درسی بر دروس
مهارتی و مرتبط با مدیریت منابع انسانی در هر حرفه و رشته متناظر با آن مبذول شود .در
راستای معیار آگاهی از فرایندهای مشخص برنامهریزی استراتژیک و انطباق آن با اهداف
کسبوکار آموزش و پژوهش پیشنهاد میشود که افزایش آگاهی و دانش مدیران گروههای
آموزشی رؤسای دانشکدهها از ماهیت ،اشکال و اجرای استراتژیهای منابع انسانی در محیط
دانشگاه ،مدنظر معاونتهای برنامه ریزی دانشگاه قرار گیرد .در راستای معیار همسوسازی
استراتژیهای بازار و دانشگاه پیشنهاد میشود که ارزیابی عملکرد دپارتمانهای آموزشی بر
اساس استراتژیهای دانشگاهی و بازار ،تعریف ساختارهای جدید برای ارتقای بصیرت استراتژیک
منابع انسانی ،مانند اتاقهای فکر و نشستهای معرفتافزایی مدنظر قرار گیرد.
در راستای معیار سرمایهگذاری بر روی متخصصان منابع انسانی از طریق تجربههای آموزشی
و مهارتی پیشنهاد میشود که توجه به استادان و کارکنان باانگیزه ،استفاده از نیروهای توانمند و
پُرانگیزه در سِمتهای کلیدی و استراتژیک منابع انسانی در اولویت قرار گیرد .در راستای معیار
مدیریت فرایندهای حجم کاری کارکنان و تأکید بر اقدامات دارای ارزشافزوده پیشنهاد میشود
که ایجاد تعادل بین حجم کار آموزشی و پژوهشی و اجتناب از تحمیل حجم باالی آموزش
بهمنظور جبران کمبودهای نیروی انسانی و ایجاد تعادل در کارکردهای آموزشی و پژوهشی منابع

انسانی دانشگاه ،مدنظر برنامهریزان قرار گیرد.
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Identifying and Ranking of University Strategic Human
Resources Management Criteria Based on MultiCriteria Decision Making Methods
Badri Abbasi1*
Abstract1
Purpose: The purpose of the present study is to identify and rank the criteria for
strategic human resource management in the university using multi-criteria decisionmaking techniques.
Design/ Methodology/ Approach: The present study has a quantitative approach in
terms of descriptive purpose, quantitative approach in terms of the nature of
variables and survey studies in terms of data collection method. Prioritization of
criteria and extraction of indicators of importance of indicators, using the answers of
15 experts in the field of higher education, was done to the Questionnaire of Couples
and Tapsis Comparisons.
Findings: The results of the analysis of the decision-making matrix of the Topsis
model in the ranking of criteria showed that the highest effective index of strategic
human resource management in the university is the sub-criterion of designing
systems for reporting skills acquired by professors and staff with 0.9332 weight in
the first place. The weight of 0.9314 is in the second rank and below the criterion of
fair behaviors and the selection of the best human resources action with the weight
score of 0.928 is in the third rank.
Limitations and Consequences: The present study is limited to higher education
and uses a quantitative approach to data collection. Therefore, it is suggested that in
similar studies, other areas of the educational system be addressed, and at the same
time, a qualitative and specifically interpretive approach be used to enrich the data.
Practical implications: Using active, motivated and skilled staff and faculty
members in university-industry liaison offices and other academic companies.
Practical implications: From the operational point of view, the present study
provides a dynamic and systematic framework, specifically for the actions and
activities in the field of human resources of the university.
Keywords: Human Resource Management, Strategic Human Resource
Management, Multiple Decision Making Methods
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